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Besluit op omgevingsvergunning regulier en hogere grenswaarde ingevolge
art.2.12 lid 1 sub a, onder 2 Wabo in samenhang met art.110a lid 1 Wet
geluidhinder, Markt 6B tm 6F, 6161GG Geleen
Betreft: realiseren van 5 Units Beschermd Wonen
Locatie: Markt 6B tm 6F, 6161GG Geleen
Datum besluit:27 september 2021, Verzenddatum besluit: 27 september 2021
Kenmerk:2021-009361 Z/21/030723
De aanvraag gaat over de activiteit(en):
•
•

handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening
geheel verbouwen van een bouwwerk

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente
Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.
Niet eens met het besluit?
Bent u het met dit besluit niet eens, dan kunt u (als u belanghebbende bent) hiertegen bezwaar maken.
Dit kan via
https://www.sittard-geleen.nl(trefwoord bezwaar / bezwaarschrift). Daarvoor heeft u uw DigiD (elektronische handtekening) nodig. U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen.
Dit bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Gemeente Sittard-Geleen,
Postbus 18 6130 AA SITTARD. Zet op de linkerbovenhoek van de envelop ‘bezwaarschrift’.
In het bezwaarschrift schrijft u tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met
ons besluit. Denkt u eraan dat u het bezwaarschrift ondertekent en dat u uw naam en adres vermeldt.
De uiterste datum om het bezwaarschrift in te dienen, is zes weken na de datum waarop wij het besluit
verzonden.
Als u bezwaar maakt, treedt het besluit toch in werking. Alleen als er spoedeisende belangen zijn die
dat nodig maken, kunt u bij de rechter om een tijdelijke maatregel vragen. Dat heet een voorlopige
voorziening. Alle informatie hierover kunt u krijgen via de griffie van de rechtbank Limburg.
Een voorlopige voorziening vragen is niet gratis. De griffie van de rechtbank kan u informeren over de
kosten.
Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.
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