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Bekendmaking besluit voorlopige 

aanwijzing wet voorkeursrecht 

gemeenten, Panningen, Peel en Maas

 

 

Burgemeester en Wethouders van Peel en Maas maken op grond van artikel 7, lid 1 Wet voorkeurs-
recht gemeenten bekend dat zij op grond van artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten bij besluit van 
2 juni 2014 voorlopig hebben aangewezen als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 24 en 26 Wet 
voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn, de percelen kadastraal bekend als Gemeente Helden, 
sectie G, nummers 830, 990, 991, 2279 (gedeeltelijk) en 2280, allen gelegen aan Raadhuistraat, Markt, 
Ruijsstraat, dan wel Julianastraat.

Het besluit tot voorlopige aanwijzing en het daarbij horende kadastraal overzicht bestaande uit een 
kadastrale kaart en een perceelslijst liggen van 12 juni 2014 tot en met 23 juli 2014 tijdens openingstij-
den voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis, Wilhelminaplein 1, 5981 CC 
Panningen.

Het besluit treedt in werking de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin de terinzagelegging 
bekend is gemaakt.

Bezwaar 

Een belanghebbende kan van 12 juni 2014 tot en met 23 juli 2014 bezwaar maken tegen het besluit tot 
voorlopige aanwijzing door het indienen van een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders van 
Peel en Maas, Postbus 7088, 5980 AB Panningen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en 
tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit. Indien bezwaar is 
gemaakt, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Roermond, 
Postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen. Voor de 
behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Panningen, 11 juni 2014
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