Week 44 (2021) Bekendmakingen en omgevingsvergunningen
Er zijn deze week geen bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
De volgende openbare bekendmakingen, van burgemeester en wethouders, liggen op
afspraak ter inzage bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het KCC is
geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Een afspraak kunt u
maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Kopieën van stukken kunnen tevens
worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening gebracht.
•

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

In de periode van 15 t/m 28 oktober 2021 zijn de volgende aanvragen
omgevingsvergunningen ingediend (datum binnenkomst staat tussen haakjes):
-

De Horst ongen. (kavel 1), oprichten van een woonhuis (22-10-2021);

-

De Horst ongen. (kavel 6), oprichten van een tijdelijke woonunit (20-102021);

-

De Horst ongen. (kavel 6), oprichten van een woonhuis (20-10-2021);

-

Kerkendijk 80, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten
arbeidsmigranten (26-10-2021);

-

Lijestraat 33a, verbouwen van een woonhuis (21-10-2021);

-

Ploegstraat 12, verbouwen van een woonhuis (28-10-2021);

-

Ter Hofstadlaan 201, Verbouwen en uitbreiden van een woonzorgcentrum
(27-10-2021);

•

Vaartje 24, legaliseren van een carport (19-10-2021).

Verleende omgevingsvergunningen - Reguliere procedure

In de periode van 22 t/m 28 oktober 2021 zijn de volgende verleende
omgevingsvergunningen verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
-

Amarant 11, oprichten van een woonhuis (26-10-2021);

-

Amarant 21 unit, plaatsen van een tijdelijke woonunit (25-10-2021);

-

Broekstraat 10, 10a en 10b, veranderen brandcompartimentering
bedrijfspand (27-10-2021);

-

Kerkendijk 152a, afwijken van de bestemming t.b.v. verhuur
bedrijfswoning (25-10-2021);

-

Molsterstraat 10, afwijken van de bestemming t.b.v. huisvesten
arbeidsmigranten (26-10-2021);

•

-

Opper 2 en 4, oprichten van een dubbel woonhuis (25-10-2021);

-

Peelweg 1, oprichten van een loods (26-10-2021)

Verlengen beslistermijn

In de periode van 22 t/m 28 oktober 2021 is de volgende verlenging van de
beslistermijn verzonden (datum verzending besluit staat tussen haakjes):
-

Smulderslaan 46, inzake het oprichten van een varkensstal, fase 1 (25-102021).

Tegen verlenging van een beslistermijn op een aanvraag omgevingsvergunning is
geen bezwaar of beroep mogelijk.
•

Meldingen artikel 8.40 Wet milieubeheer

De volgende ingekomen meldingen ingevolge het Activiteitenbesluit worden bekend
gemaakt overeenkomstig artikel 8.41 Wet milieubeheer:
-

Herselseweg 3, voor het veranderen van een inrichting. De melding is
ingekomen op 18 oktober 2021;

-

Somerenseweg ongen., voor het veranderen van een inrichting. De
melding is ingekomen op 19 oktober 2021.

Voor inrichtingen die onder de aangeduide Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)
vallen, is geen omgevingsvergunning voor milieu nodig. De inrichting moet voldoen
aan de algemene voorschriften. Tegen bovengenoemde melding(en) staat geen
bezwaar en beroep open.
Inzage termijn: Van 5 november 2021 tot 19 november 2021.
•

Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval

Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat op 6 oktober 2021 een
melding ingevolge het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingediend door
Van der Heijden Nistelrode, Loosbroekseweg 21, 5388BC Nistelrode.
Ingevolge het gestelde in artikel 4 van genoemd besluit wordt hierin het voornemen
bekend gemaakt om in de periode tussen 27 oktober 2021 en 27 januari 2022,
gedurende drie aaneengesloten dagen, op de locatie Heikantstraat 11 te Someren
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met behulp van een mobiele breker puin te breken dat afkomstig is van
varkensstallen.
Tegen de publicatie van de ingekomen kennisgeving kan geen bezwaar of beroep
worden ingesteld. In het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval zijn algemene
landelijke voorwaarden opgenomen voor het breken van bouw- en sloopafval.
De stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het
gemeentehuis. Het KCC is geopend van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494888. Kopieën van stukken
kunnen tevens worden opgevraagd. Hiervoor worden legeskosten in rekening
gebracht.
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