
Vergunning geweigerd voor het veranderen van een pluimveehouderij aan 

Noordkant 26 te Sint Anthonis 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk maken bekend dat zij in het kader van 

de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht vergunning hebben geweigerd: 

Voor: het veranderen van een pluimveehouderij. 

Locatie: Noordkant 26, 5845 EW Sint Anthonis. 

INZAGE 

Het besluit en andere relevante stukken liggen met ingang van 21 september 2022 gedurende zes weken 

ter inzage. U kunt de beschikking inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor 

een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. 

BEROEP 

Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden en eenieder die zienswijzen 

heeft ingebracht. Zij kunnen gedurende de beroepstermijn een beroep instellen bij de Rechtbank Oost- 

Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. 

Het beroepschrift moet ten minste de volgende gegevens bevatten: 

- de naam en het adres van de indiener; 

- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 

- de motivering van het beroep; 

- de datum; 

- uw ondertekening. 

U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank via https://loket.rechtspraak.nl/Burgers. 

Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD) nodig. 

Op deze site kunt u ervoor kiezen om uw beroepschrift digitaal in te dienen of om het beroepschriftfor- 

mulier via de site in te vullen, af te drukken en ten slotte aan de rechtbank te versturen. 

VOORLOPIGE VOORZIENINGEN 

De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking. Het indienen van een 

beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u of belanghebbenden niet willen dat 

deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een 

voorlopige voorziening worden verzocht bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, 

postbus 90125, 5200 MA ’s Hertogenbosch. 
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