Verleende / ontvangen vergunningen en ontheffingen APV

Gemeente Informatie
Week 29, 17 juli 2019

Vergunningen
Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning
Datum
aanvraag

Soort activiteit

Locatie

04-07-2019

Oprichten woning

Pannenhoefsebaan 8A,
Rijsbergen

07-07-2019

Aanleggen zandbodem voor Vervul 20, Rijsbergen
trainen paarden

10-07-2019

Vestigen beroep aan huis

Heerdgang 19, Zundert

11-07-2019

Oprichten loods

Waaijenbergstraat 4a
BEDR, Zundert

Rechtsbescherming, zie bij *1

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

15 juli 2019

Het vernieuwen van de voorgevel, Katerstraat 63,
inpandig wijzigen van de woning en Zundert
het plaatsen van dakkapellen

15 juli 2019

Oprichten van een vervangende
woning

Gaardsebaan 5,
Zundert

15 juli 2019

Uitbreiden van de woning

Veldstraat 60,
Zundert

Activiteit

Datum
activiteit

Locatie
activiteit

Ostaayense kermis

26 t/m
28 juli
2019

Sportcomplex
15 juli 2019
Ostaayen op de hoek
van de Ostaayensebaan en de Blokenstraat in Achtmaal

Het schenken van
zwak-alcoholische
dranken tijdens de
Ostaayense kermis

26 t/m
28 juli
2019

15 juli 2019
Sportcomplex
Ostaayen op de hoek
van de Ostaayensebaan en de Blokenstraat in Achtmaal

Kindervakantieweek Rijsbergen

12 t/m
16 augustus
2019

Sportpark de
Laguiten aan de
Laguitensebaan in
Rijsbergen *

Avondvierdaagse
Achtmaal

5 t/m 9
augustus
2019

Verschillende wegen 17 juli 2019
binnen de gemeente
Zundert

9e editie van de
Kaderun

10 augustus
2019

Verschillende wegen 17 juli 2019
binnen de gemeente
Zundert nabij
Wernhout

Nieuwe
beslisdatum

Soort activiteit

Locatie

30 augustus
2019

het aanleggen van 3
wegaansluitingen t.b.v. BCT

Rietvelden, Hazeldonk,
Rijsbergen

Rechtsbescherming, zie bij *2

Beleidsregels en verordeningen
Wijziging bekendmaken beleidsregels

Het college van B en W heeft besloten dat besluiten als bedoeld in artikel
3:42 lid 2 Awb (o.a. beleidsregels en aanwijzingsbesluiten), vanaf 1 augustus 2019 bekend worden gemaakt via het elektronisch gemeenteblad op
www.officielebekendmakingen.nl. In de Zundertse Bode blijft (voorlopig)
melding gemaakt worden van de vaststelling van voornoemde besluiten.

een maagzweer of
betalen
voor extra
een maagzweer
of
medicijnen?
betalen voor extra
medicijnen?

- €23.198
- €23.198

Ontvangen melding Wet Milieubeheer
Locatie

Melding AIM, voor het starten
van een Grillhouse

Sint Bavostraat 64, Rijsbergen

Van de Gemeenteraad
Fred Paludanus, VVD

Zundert is in beweging.
Een nieuw tijdperk breekt aan voor Zundert. Joyce Vermue neemt de taak van
burgemeester op zich in een gemeente, die enorm in opspraak is door Fort
Oranje, maar ook door de diverse evenementen, die Zundert rijk is. Tegenstrijdig
maar wel actueel. Een moedige keus, die
wel heel veel verantwoording met zich mee brengt. Ik wens Joyce
heel veel kracht toe met het besturen van deze mooie gemeente.
Een gemeente waar ik als gemeenteraadslid trots op ben. Samen
met onze fractie proberen wij knelpunten bespreekbaar te maken
om zo tot een betere samenleving te komen.
Zundert is in beweging.
Dat zie je als je onze gemeente in komt rijden. Corsotenten waar
je niet omheen kunt. De Molenstraat die een grondige metamorfose heeft doorgemaakt en waar we als Zundert trots op mogen
zijn maar ook diverse bouwprojecten waaruit je kan opmaken dat
Zundert groeit. Wij zijn geen gemeente, die achterover zit en afwacht. Nee, in Zundert nemen we graag het initiatief om zaken
voor elkaar te krijgen.
Samen op weg en in beweging.
Een motto waar ik als raadslid volledig achter kan staan.
Als raadslid heb ik de taak om te luisteren of met u het gesprek
aan te gaan. Samen achterhalen waar de knelpunten liggen. Een
vitale gemeente ben je niet alleen, maar ben je met elkaar.
Ik hoop dan ook met recht dat ik samen met u de komende raadsperiode onze gemeente naar een volgend level kan tillen.
Ik ga graag het gesprek met u aan. Mocht u zelf de behoefte hebben om actief te willen gaan deelnemen in de gemeentepolitiek
aarzel dan niet en neem contact met ons op. Dat kan via de mail
f.paludanus@zundert.nl of op een achterbanvergadering van de
VVD Zundert die wij maandelijks houden. Houd onze social media
in de gaten voor actuele datums.
U bent van harte welkom.
Voor nu wens ik u een hele fijne zomer toe met mooi weer en zie
u graag in de corsotent, op de Markt of bij een van onze fantastische evenementen.

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken
*1) U kunt de ingediende aanvraag inzien op het gemeentehuis. U kunt
de komende twee weken een afspraak maken voor het inzien door te
bellen naar 076-599 56 00. Inzien kan elke werkdag tussen 9.00 en 12.30
uur. U kunt geen bezwaar maken tegen een aangevraagde vergunning.
Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Rechtsbescherming, zie bij *3

Besluit

15 juli 2019

*Voor de getroffen verkeersmaatregel:
www.brabant.nl/wegwerkzaamheden

Rechtsbescherming, zie bij *2

Kennisgeving verlenging beslistermijn Wabo
met maximaal zes weken

Datum
verzending

*2) U kunt het verleende besluit inzien op het gemeentehuis. U kunt
hiervoor een afspraak maken door te bellen naar 076-599 56 00 of als u
vragen heeft. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit bezwaar maken door een brief te sturen naar: Gemeente Zundert, Postbus 10.001,
4880 GA Zundert. Of lever de brief in bij de receptie van het gemeentehuis. Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen zes weken na het
verzenden van het besluit aan de aanvrager. Zolang nog geen beslissing
is genomen op het bezwaar blijft het besluit bijna altijd geldig. Wilt u dit
niet en is er spoed? Dan kunt u aan de rechter vragen om voorlopig te
oordelen over het besluit. Dit heet een voorlopige voorziening. Zie voor
meer informatie: www.rechtspraak.nl. Aan een verzoek om voorlopige
voorziening zijn kosten verbonden.
*3) Tegen deze verlenging kunnen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschriften worden ingediend.

Rechtsbescherming, zie bij *4

Komuitjeschuld.nl
Komuitjeschuld.nl

*4) De betreffende stukken zijn op verzoek opvraagbaar op het gemeentehuis. Tegen betaling van kosten worden, voor zover mogelijk, afschriften van de stukken verstrekt.
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