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Ontwerpbeschikking Kalkhofseweg 51, 

Cuijk

 

 

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure) 

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

Voor: Het houden van een winkel/salon tbv een hondenkennel en hondenverzorgingscentrum
Locatie: Kalkhofseweg 51
Type: Integraal.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 mei 2013 
gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Cuijk. De aanvraag, de ontwerpbeschikking en 
de bijbehorende stukken zijn in te zien op maandag, dinsdag, donderdag tussen 09.00 uur en 17.00 
uur. Op de woensdag van 09.00 uur tot 19.00 uur en op de vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerp beschikking niet gewijzigd.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
• Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking;
• De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de 

ontwerp beschikking;
• Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben 

ingebracht tegen de ontwerp beschikking.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij 
moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan gemeente Cuijk, postbus 10.001, 
5430 DA Cuijk. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt 
een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak met dhr. mr. P.W. de Greef, 
telefoonnummer:0485- 396 738.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Cuijk, 28 mei 2013
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