Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Gemeente Informatie
Week 12, 20 maart 2019

Vergunningen

Datum
aanvraag

Soort activiteit

Locatie

09-03-2019

Kappen 6 bomen

Kleine Heistraat 16 K485,
Wernhout

11-03-2019

Uitbreiden woning

Kerkakkerstraat 38,
Rijsbergen

11-03-2019

Kappen 1 boom

Raambergweg 7b,
Klein Zundert

13-03-2019

Oprichten woning met
bijgebouw
Kappen houtopstanden

Wildertstraat 27,
Wernhout
Bredaseweg 46, Rijsbergen

13-03-2019

Rechtsbescherming, zie bij *1

Maandag 25 maart openbare vergadering De Ronde
Verkorte agenda:
• Jeugdbeleidsplan 2019-2022
• Aanleg openbare playground Wijk de Berk, Zundert
• Raadspanel Maatschappij & Sociaal Domein

Verzenddatum Soort activiteit
beschikking

Locatie

Rectificatie:
05-02-2019

Oprichten bedrijfsgebouw en het aanleggen van een in- of uitrit

Beekzicht 4, Wernhout

18-03-2019

Kap van 1 boom

Kleine Heistraat 16 Kavel
323, Wernhout

18-03-2019

Kap van 3 bomen

Breedschotsestraat 12,
Rijsbergen

18-03-2019

Kap van 1 boom

Bredaseweg 12, Zundert

Dinsdag 26 maart openbare vergadering De Ronde
Verkorte agenda:
• Aankoop gronden Brabant chemie te Rijsbergen
•	Aanvullend krediet inrichting multifunctionele vergaderzaal
en atrium in het bestuurscentrum Markt1
•	Verordening rechtspositie raads-, burger- en commissieleden
Zundert m.i.v. 1-1-2019

14-03-2019

Oprichten van een
opslagloods voor
diepvriesgroenten

Beekzicht ongenummerd,
Zundert

Tijd en plaats:
De Annakapel, Molenstraat 13 in Zundert. Aanvang 20.00 uur,
vanaf 19.45 uur staan de deuren voor u open.
Agenda ter inzage: www.gemeenteraadzundert.nl.

Rechtsbescherming, zie bij *2

Volg de vergaderingen: www.zundert.raadsinformatie.nl.

Verwijzingen ter inzage / bezwaar maken

Contact
De gemeenteraad wordt ondersteund door de raadsgriffie.

Bekendmakingen van het college van burgemeester en wethouders:

Aanvragen omgevingsvergunning

Van de Gemeenteraad

*1) Tegen een aanvraag omgevingsvergunning kan geen bezwaar worden
ingediend. Bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)
is pas mogelijk, nadat het college van B&W op verzoek heeft beschikt.
Ingediende aanvragen liggen gedurende 2 weken elke werkdag tussen
09.00 en 12.30 uur op het gemeentehuis. Hiervoor dient u een afspraak
te maken via 076 - 599 56 00.
*2) Op grond van artikel 7:1 van de Awb kunnen belanghebbenden tegen
beschikking bezwaar maken. Bezwaarschrift dient binnen zes weken na
datum van verzending van de beschikking (aan de aanvrager) te worden
gericht aan het college van B&W. Dit bezwaarschrift bevat: handtekening, naam en adres van indiener, dagtekening, een omschrijving van
desbetreffende beschikking en de bezwaargronden.
Ook kunt u op grond van artikel 8:81 Awb, als onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter

van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, Postbus
90.006, 4800 PA Breda. Bij een dergelijk verzoek bent u griffierecht verschuldigd.

Overig nieuws
Kruising Eikenlaan-Molenstraat

Eerdere berichtgeving vermeldde dat de kruising Eikenlaan-Molenstraat
van maandag 18 tot en met woensdag 20 maart is afgesloten in verband
met werkzaamheden van Brabant Water. Wegens onvoorziene situatie in
de ondergrond, is de kruising tot en met donderdag 21 maart afgesloten.
Kijk voor meer informatie op www.zundert.nl.
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