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Gemeente Bladel
Nacht van de Nacht

Avondwandeling door de bossen in Hapert
Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel

De avondwandeling tijdens de Nacht van de Nacht op 27 oktober in de
Bladelse bossen was een groot succes. Zo’n 70 deelnemers hebben genoten
van de wandeling, die de gemeente samen met Staatsbosbeheer en de
Milieuvereniging Bladel had georganiseerd. In het donker door de bossen
lopen, is een bijzondere ervaring. De wandelaars kregen onderweg onder
andere informatie over nachtdieren en er waren verrassende ontmoetingen
met smokkelaars en stropers. Na afloop was er heerlijke erwtensoep en chocolademelk.
De Nacht van de Nacht wordt sinds 2005 georganiseerd in het laatste weekend van oktober. Door het terugdraaien van de zomertijd duurt de nacht dan
extra lang. Door verlichting helemaal uit te doen of te verminderen, wordt lichtvervuiling tegengegaan en wordt tegelijkertijd energie bespaard. Een donkerder Nederland is goed voor trekvogels, nachtdieren en mensen.

1. Openbaar vervoer. De busroutes worden zoveel mogelijk schoongehouden.
2. Autoverkeer. In de eerste plaats wordt
gestrooid op de zogenaamde hoofdverbindingsroutes. Dat zijn doorgaande
wegen en ontsluitingswegen.
3. Fietsers en bromfietsers. De doorgaande fietspaden worden zoveel mogelijk
schoongehouden zodat met name
scholieren veilig hun bestemming kunnen bereiken.
4. Voetgangers. De gemeente strooit de
stoepen en wandelpaden niet. Deze
moeten door de bewoners zelf worden
gestrooid.
Een overzicht van de routes staat in deze
Lantaarn en kunt u ook vinden op de
gemeentelijke website www.bladel.nl.

Gladheidbestrijding
Het beleidsplan gladheidbestrijding
beschrijft hoe de gemeente de gladheidbestrijding aanpakt.
De gemeenteraad heeft bij de vaststelling
gevraagd meer bekendheid te geven aan
de gladheidbestrijding en ook om bewoners op te roepen een steentje bij te dragen.
Preventief strooien
Om gladheid te voorkomen of te bestrijden, heeft de gemeente een aantal maatregelen genomen. Zo wordt er bijvoorbeeld preventief gestrooid als er gladheid
wordt verwacht. Dat gaat overigens alleen
bij bevriezing van een nat wegdek of ijzelvorming, omdat de voorwaarschuwing dan
het meest betrouwbaar is. Het voorspellen
van bijvoorbeeld sneeuwbuien is erg moeilijk omdat deze vaak plaatselijk zijn.
Uitgangspunt bij gladheidbestrijding is dat
-na binnenkomst van een melding- de
hoofdroutes en fietspaden binnen 2,5 uur
worden gestrooid.
Prioriteiten
Het is niet mogelijk om alle wegen, straten
en paden bij -naderende- gladheid in één
keer te behandelen. Belangen moeten
worden afgewogen en er moeten prioriteiten worden gesteld.
De strooiwagens rijden volgens van tevoren vastgestelde routes. Deze zijn zo
gepland dat met zo min mogelijk materiaal
de gladheid zo effectief mogelijk kan worden bestreden. Er is een verdeling
gemaakt in vier groepen:

Strooizoutemmers
De gemeente stelt zoutemmers beschikbaar voor openbare voorzieningen, kerken
en buurtpreventiewijken. Een strooizoutemmer heeft een inhoud van 7,5 kg en
kan bij de gemeente worden aangevraagd.
De gebruiker ervan is wel zelf verantwoordelijk voor het op tijd vullen van de emmer.
Sneeuw- en ijsvrij houden van stoepen
Als inwoner heeft u ook een rol in het
bestrijden van gladheid. Op stoepen en
wandelpaden wordt door de gemeente niet
gestrooid. Het schoonhouden van stoepen
is een eigen verantwoordelijkheid van een
eigenaar of bewoner. U wordt geacht de
toegang tot uw perceel zo veilig en toegankelijk mogelijk te houden. Wij doen
daarom een dringend beroep op u om
gladheid op voetpaden grenzend aan uw
perceel zelf te bestrijden.
Enkele tips bij strooien van zout
- Veeg eerst de meeste sneeuw weg.
- Strooi niet meer dan een handje zout
per m2.
- Het zout gaat pas na 10 minuten werken.
- Strooi niet te veel onder bomen, dat is
slecht voor de wortels.
- Strooizout is niet om te eten.
Wat kunt nog meer doen
Een aantal tips om in de winter veiliger de
weg op te gaan:
- Luister naar waarschuwingen en het
weerbericht op radio en tv.
- Zorg dat uw auto in goede conditie is.
- Houd altijd rekening met opvriezing van
het wegdek.
- Pas uw snelheid aan en houd voldoende afstand
- Houd rekening met de inwerktijd van
het zout; er moet eerst verkeer passeren, voordat het zout de weg ontdooit.

Strooiroutes wegen per kern
Bladel
Strooiroute prioriteit 1
Annie M.G. Schmidtlaan
Ambachtsweg
Arthur van Schendellaan
August Vermeylenlaan ged.
Beatrixlaan
Bedrijfsweg
Bergmolen
Berschotten
Beverdijcken
Biezeveld
Bilderdijklaan ged.
Bleijenhoek
het Bosch
Boskant
Bredasebaan
Burgemeester Goossensstraat
Burg. van Houdtplein (TorenbogtSniederslaan)
Christinelaan
van Dissellaan
Doolandweg
Doornekker
Dr. Cramerstraat
Dr. A. Zijlmansstraat
Egyptischedijk
Eikenbos
Emmaplein
Emmastraat
Europalaan
Fabrieksweg
Franse Hoef (Rond Deel-Hulselseweg)
Gozelinusbocht
Hallenstraat (tot rand industrieterrein de
Sleutel)
Handelsweg
Heeleind
Helleneind
Herman Gorterlaan
Herman Heijermanslaan
Hoendernesten
Hofdreef
Hofstad
Hulselseweg (wordt gestrooid door
Reusel-de Mierden)
Industrieweg
Isegrim
Jacob van Lenneplaan
Julianaplein (Doolandweg-Torenbogt)
Kamille
Klein Terkooijen
de Kloet
Kloostertuin ged.
Korte Vore
Koolbogt
Lange Trekken
Leemskuilen
Margrietlaan
Markt
Mastbos
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Molenweg
Molenstraat
Nassauplein
Neterselseweg
Nijverheidsstraat
Oranje Nassaulaan
Overland
P.G. Ballingslaan
Postelweg (Rondweg-Mastbos)
Polakkers
Raambrug
Rond Deel
Rootven
Schaapskuil ged.
de Smelen
Sniederslaan
Sportparkstraat
Torenbogt
Torendreef
Tuinstraat
Victor de Bucklaan
Vogelwikke Zuid
Wilhelminalaan
Willem van Oranjelaan ged.
Zwartakkers
R.K. Kempisch Verpleegtehuis
(hoofdroute) wordt gestrooid in de
Strooiroute prioriteit 1.

Bladel
Strooiroute prioriteit 2
volgt direct op route prioriteit 1 wanneer
sprake is van ernstige sneeuwval of ijzel.
het Aangelag (hoofdroute)
Albrecht Rodenbachplein Noord
Annie M.G. Schmidtlaan
Antoon Coolenlaan
Dwarsstraat
Felix Timmermanslaan West
de Genestetlaan
Goorland
Groot Terkooijen
de Kuipertjes
Marktstraat
de Pals
Troprijt
de Uitgang
Veilig Oord (hoofdroute)

Hapert
Strooiroute prioriteit 1
Alexanderhof
Bernhardstraat
de Bonkelaar
Burgemeester van Woenseldreef
Castersedijk
Casterseweg
Dalem
Dalweg
Energieweg
Ganzestraat
Handelsweg
Hoogakker
Industrieweg
Julianalaan West
Kerkstraat
de Kuil
Landrop
de Langrijt
Leeuweriklaan
Lemel (m.u.v. doodlopende weggedeeelte)
Lijsterstraat
Lindenstraat
Loonseweg
Markt (Hapert)
Mercurius
Metaalweg
Molenstraat Zuid
Neptunus

Nieuwstraat
Nijverheidsweg
Oude Provincialeweg en gedeelte parallelweg
de Pan (tot en met rotonde Eersel)
Planetenlaan
Polaris
Schouwberg
Verbindingsweg
de Vloed
de Wijer
Zwartven

Hapert
Strooiroute prioriteit 2
volgt direct op route prioriteit 1 wanneer
sprake is van ernstige sneeuwval of ijzel.
Akkerwinde Zuid
van den Elsenstraat
van Gerwenstraat
de Hoeven (Akkerwinde-Oude Prov. weg)
het Kaar
Melkweg
de Vliegert
de Voren

Casteren
Strooiroute prioriteit 2
volgt direct op route prioriteit 1 wanneer
sprake is van ernstige sneeuwval of ijzel.
Wagenbroeken
Zandstraat

Netersel
Strooiroute prioriteit 1
Beemke
de Blikken
Carolus Simplexplein
Fons van der Heijdenstraat
de Hoeve
de Latestraat
de Lei
de Muilen
Neerakker

Netersel

Hoogeloon

Strooiroute prioriteit 2
volgt direct op route prioriteit 1 wanneer
sprake is van ernstige sneeuwval of ijzel.

Strooiroute prioriteit 1

de Ruttestraat

Akkerstraat
Bieshof
Breestraat
Broekenseind (wordt gestrooid door
Eersel)
de Brouwerstraat gedeeltelijk
Bogerd (m.u.v. doodlopend weggedeelte)
Casterseweg
Dominepad
Driesboom (Torenstraat-Volderstraat)
de Fluiter (wordt gestrooid door Eersel)
Groenstraat
Grootakker (wordt gestrooid door Eersel)
Heieind
Heuvel
Heuvelseweg
de Hoef
Hofveld
Hoofdstraat
Hoogcasteren
Hoogcasterseweg
de Horstenbleek (wordt gestrooid door
Eersel)
de Maalderij
Ir. Mettropweg
Schutsboom
Torenstraat
Vessemseweg
Volderstraat (Driesboom-Bogerd)
het Vonderke

Strooiroutes fietspaden

Hoogeloon
Strooiroute prioriteit 2
volgt direct op route prioriteit 1 wanneer
sprake is van ernstige sneeuwval of ijzel.
Dijkstraat
Hooge Poort

Casteren
Strooiroute prioriteit 1
de Gagelvelden
Dorpsstraat
Hemelrijken
Hoogeind
Kerkstraat
Kranenberg
de Voorbeemden
Westelbeersedijk
Willibrordusstraat

Bleijenhoek
Boskant
Bossingel (noord)
Bredasebaan
Burgemeester van Woenseldreef
Castersedijk
Casterseweg
Dalem
Dorpsstraat
Europalaan
de Fluiter (wordt gestrooid door Eersel)
de Gagelvelden
Ganzestraat
Gozelinusbocht
Grootakker (wordt gestrooid door Eersel)
Guido Gezelleplantsoen (bejaardenwoningen)
Heeleind
Helleneind
Heuvel
Heuvelseweg (oost)
Hoendernesten
De Hoeve (Netersel)
Hoogcasteren
Hoogcasterseweg
Horstenbleek (wordt gestrooid door
Eersel)
Hulselseweg (wordt gestrooid door
Reusel-De Mierden)
Industrieweg Bladel (wordt gestrooid door
Provincie)
Julianaplein (zuid)
Kerkeneind
Kranenberg
Lange Trekken
de Lei (wordt gestrooid door ReuselDe Mierden)
Loonseweg
Mariahof (bejaardenwoningen)
Molenweg
de Muilen
Neterselseweg
P.G.Ballingslaan
Postelweg
Raambrug (noord)
Schouwberg
Sniederslaan (oost)
Tuinstraat (noord)
de Vloed
de Weijer (oost)
Westelbeersedijk
Vessemseweg (tot brug)

Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon
Netersel
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Gemeente Bladel
Werk in uitvoering
79

door of in opdracht van de afdeling Openbare Werken
Bladel
Casteren
Hapert
Hoogeloon

Nr. Werk

Plaats

Periode

Uitvoering

1. Renovatie bestrating Heuvelseweg

Hoogeloon

t/m week 46

Heijmans

2. Renovatie Valensplein

Hoogeloon

t/m week 3 2013

Heijmans

3. Wegconstructie Leemskuilen

Bladel

t/m week 51

Donders

4. Asfalteren Dalem - De Pan

Hapert

t/m week 51

Heijmans

Netersel

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de Centrale Balie (tel. 0497-361636).

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester
en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van
23 oktober 2012 de volgende openbare besluiten genomen:
Beslissing op bezwaar bouwen in
afwijking van omgevingsvergunning
Rond Deel 14 te Bladel
Het bezwaarschrift met betrekking tot
een opgelegde bouwstop wordt conform
het advies van de Commissie
Bezwaarschriften ongegrond verklaard.
Het college besluit een last onder
dwangsom op te leggen.
Keuzenota vrijwilligersbeleid
Het college stelt de keuzevraagstukken
voor het vrijwilligersbeleid vast en legt
deze aan de gemeenteraad voor met
het verzoek om het college opdracht te
verlenen tot het uitwerken van de keuzes.
Correctie definitieve vaststelling subsidiebijdrage 2011 aan Stichting
Gemeenschapsruimte Hoogeloon
Er wordt kennis genomen van de aanvullende toelichting op de jaarrekening
van 2011. De subsiediebeschikking van
2 juli jl. wordt ingetrokken en de definitieve subsidiebijdrage voor 2011 wordt
gewijzigd vastgesteld op € 108.387,=.
Voortgangsrapportage Centrum voor
Jeugd enGezin
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

Bekendmakingen
Vaststelling
“Gemeenschappelijke
regeling regionale
uitvoeringsdienst (RUD)
Zuidoost-Brabant”
Het college van Bladel maakt bekend dat
het op 16 oktober 2012 heeft besloten tot
het treffen van de Gemeenschappelijke
regeling regionale uitvoeringsdienst (RUD)
Zuidoost-Brabant. Hiermee wordt samen
met de deelnemende regiogemeenten en
de provincie Noord-Brabant een openbaar
lichaam opgericht ter gemeenschappelijke
behartiging van de belangen van de deelnemers op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving in het
kader van het omgevingsrecht. Onder de
belangen van de deelnemers wordt tevens

Voorstel aan raad tot vaststelling van
het bestemmingsplan Dijkstraat 1 en 0
Hoogeloon, herziening 2012
Het college stemt in met het concept
raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan Dijkstraat 1 en 0 te
Hoogeloon, herziening 2012 en legt deze
ter vaststelling voor aan de raad.
Combinatiefuncties
In de vergadering van de commissie
inwoners van 28 augustus 2012 is, bij de
evaluatie WZMO 2011, gevraagd de commissie te informeren over de ervaringen
met en de effectiviteit van de inzet van
combinatiefunctionarissen, alsmede over
de perspectieven van het project. De
informatie hierover is samengevat en
wordt ter kennis gebracht van de commissie inwoners.
Uitspraak Raad van State beroep
tegen bestemmingsplan Bedrijventerrein De Sleutel
Er wordt een mededeling aan de
gemeenteraad gedaan over hoe omgegaan wordt met de uitspraak van Raad
van State in het beroep tegen de vaststelling van bestemmingsplan Bedrijventerrein De Sleutel.

begrepen het belang van een goede
samenwerking tussen de regionale uitvoeringsdiensten in Noord-Brabant en de
Veiligheidsregio. De regeling treedt in
werking met ingang van 1 januari 2013.
U kunt de regeling inzien op
www.bladel.nl/beleid&regelgeving.
Ook ligt de tekst van 5 november tot 17
december 2012 ter inzage bij de Centrale
Balie in het gemeentehuis in Bladel. Op
maandag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00
uur en ’s middags na afspraak.

Diverse vergunningen
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat:
Algemeen
• Op 29 oktober 2012 aan mevrouw M.J.J.
Boogaers-Geraerts een vergunning is

verzonden voor het maken van reclame
tussen 15 december en 2 januari 2013
voor de musical Oliver Twist in Hapert op
29 en 30 december 2012.
Hoogeloon
• Op 25 oktober 2012 aan
Korfbalvereniging Klimroos een
vergunning is verzonden voor het
verkopen van koeken in Hoogeloon van
19 tot 26 januari 2013.
Netersel
• Op 29 oktober 2012 aan Carnavalsvereniging De Bunstekers een vergunning is verzonden voor het organiseren
van een carnavalsoptocht op 9 februari
2013. De optocht loopt de volgende
route: Carolus Simplexplein, de Lei, de
Blikken, Neerakker, Beemke en Hoeve.
• Op 25 oktober 2012 aan J.V. De Tapkratjes, t.a.v. de heer H.A.L.B. Maas een
ontheffing is verzonden tot het verstrekken van zwakalcoholische drank tijdens
de spooktocht te Netersel op 9 november
2012.
Deze besluiten liggen vanaf 5 november
2012 ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis te Bladel. Op maandag van
09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag tot en met
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en ‘s middags na afspraak.
Bezwaar
Als u door het bovenstaande besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt
u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530
AA Bladel). Dat kan tot zes weken na de
dag van verzending van het besluit. In uw
bezwaarschrift moet staan tegen welk
besluit u bezwaar maakt en waarom.
Verder moet u uw naam, adres, telefoonnummer en de datum vermelden én het
bezwaarschrift ondertekenen.
Indiening van een bezwaarschrift houdt
niet in dat de werking van het besluit wordt
uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u
alleen indienen als u ook bezwaar hebt
gemaakt. De rechter bepaalt dan of er een
voorlopige regeling moet worden getroffen,
omdat onmiddellijke uitvoering van het
besluit voor u onherstelbare gevolgen kan
hebben. U moet het verzoek sturen naar:
de voorzieningenrechter van de
Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, sector
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
‘s-Hertogenbosch. U moet een kopie van
het bezwaarschrift meesturen. Voor deze
procedure bij de rechtbank bent u griffierecht verschuldigd.
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U kunt het verzoekschrift om een
voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). U
kunt op de genoemde site kijken voor de
precieze voorwaarden.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen
De volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Nummer
Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0582 afwijking bestemmingsplan t.b.v. oprichten
recreatiewoning
Park de Tipmast 33
(ontv.24-10-2012)
BLA-2012-0583 het oprichten van een
augustus
31
carport, Heeleind2004
(ontv.25-10-2012)
BLA-2012-0589 het verbouwen van een
recreatiewoning,
Park de Tipmast 5
(ontv.26-10-2012)
Casteren
BLA-2012-0579 melding brandveilig
gebruik Brede School,
Kerkstraat 37
(ontv.23-10-2012)
Hapert
BLA-2012-0585 het oprichten van een
bedrijfswoning, Dalem
24A (ontv.24-10-2012)
BLA-2012-0588 het kappen van 1 boom,
Wilhelminastraat 15
(ontv.25-10-2012)
Hoogeloon
BLA-2012-0576 milieuneutraal wijzigen
van een agrarisch bedrijf,
Koebosakkers 4 (ontv.2210-2012)

De volgende omgevingsvergunning is
geweigerd:
Nummer
Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0472 het weigeren van het
oprichten van een erker,
Veilig Oord 43
(verz.25-10-2012)
De besluiten en bijbehorende stukken liggen van 5 november tot 17 december
2012 ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis in Bladel. Indien u op
maandagavond de verleende omgevingsvergunningen wilt inzien, moet u hiervoor
een afspraak maken (tel. 0497-361636).
Bezwaar
Als u door het bovenstaande besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt
u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530
AA Bladel). Dat kan tot zes weken na de
dag dat het besluit aan de aanvrager is
verzonden. In uw bezwaarschrift moet
staan tegen welk besluit u bezwaar maakt
en waarom. Verder moet u uw naam,
adres, telefoonnummer en de datum vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen.
Indiening van een bezwaarschrift houdt
niet in dat de werking van het besluit wordt
uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen.
Zo’n verzoek kunt u alleen indienen als u
ook bezwaar hebt gemaakt. De rechter
bepaalt dan of er een voorlopige regeling
moet worden getroffen, omdat onmiddellijke uitvoering van het besluit voor u onherstelbare gevolgen kan hebben. U moet het
verzoek sturen naar: de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus
90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.
U moet een kopie van het bezwaarschrift
meesturen.
U kunt het verzoekschrift om een
voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Op de
genoemde site vindt u meer informatie.
Voor deze procedure bij de rechtbank bent
u griffierecht verschuldigd.

en kijk op teletekstpagina 112
van Omroep Brabant tv

Netersel
BLA-2012-0586 aanvraag ontgronding
t.b.v. natuurontwikkeling,
De Ruttestraat ongenummerd (ontv.25-10-2012)
BLA-2012-0584 het aanleggen van een
inrit, Fons van der
Heijdenstraat 51A
(ontv.24-10-2012)
Aanvragen om vergunning liggen niet ter
inzage. Tegen aanvragen om vergunning
bestaan geen bezwaarmogelijkheden.

Vergunningen

Sloopmeldingen
Met de volgende sloopmeldingen is ingestemd:
Nummer
Omschrijving en locatie
Hapert
BLA-2012-0577 het geheel slopen van een
schuurtje, De Kuil 4
(verz.30-10-2012)

De volgende omgevingsvergunningen zijn
verleend:
Nummer
Omschrijving en locatie
Bladel
BLA-2012-0461 het wijzigen van 4 ateliers
in 4 appartementen,
Charel Baelemanshofke
2, 4, 6 en 8
(verz.25-10-2012)
Hapert
en kijkhet
op plaatsen
teletekstpagina
112
BLA-2012-0555
van gevelrevan Omroep
tv 2
clame,Brabant
Hoogakker
(verz.29-10-2012)

en kijk op teletekstpagina 112
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In afwijking van het
bestemmingsplan met
bouwvoornemen

Omgevingsvergunning
bouw negen starterwoningen Nachtegaal
ongenummerd te Bladel,
waar voor zes woningen
de goothoogte wordt
verhoogd
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat in afwijking van het
bestemmingsplan ‘Locatie Kempenland’
een omgevingsvergunning is verleend op
grond van artikel 2.1, eerste lid onder a en
artikel 2.12 lid 1 onder a sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
voor het verhogen van de goothoogte voor
zes CPO woningen aan Nachtegaal ongenummerd te Bladel.
De aanvraag is in strijd met bestemmingsplan ‘Locatie Kempenland’ vanwege de
lage goothoogte van 3,5 meter welke is
opgenomen voor deze woningen.
Bovengenoemde omgevingsvergunning
maakt het mogelijk in afwijking van het
bestemmingsplan de goothoogte te verruimen tot maximaal 6 meter aan de achterzijde
Tegen de ontwerp omgevingsvergunning
zijn geen zienswijzen ingediend. De vergunning is dan ook in ongewijzigde vorm
verleend. De verleende vergunning ligt
met bijbehorende stukken tot en met 11
december 2012 ter inzage bij de Centrale
Balie in het gemeentehuis.
Het gemeentehuis is geopend op maandag van 09.00 tot 19.00 uur en van
dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot
12.00 uur. U kunt de stukken ook inzien
via www.bladel.nl/bestemmingsplannen.
Tegen dit vaststellingsbesluit kan alleen
beroep worden ingesteld door belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs
niet in staat te zijn geweest tot het indienen van een zienswijze.
Het instellen van beroep is mogelijk tot en
met 11 december 2012 (gedurende zes
weken na de dag van verzending van het
besluit aan aanvrager).
Het besluit is naar aanvrager verzonden
op 30 oktober 2012. Het beroepschrift
moet u sturen naar de rechtbank
’s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergunning treedt in
werking met ingang van 12 december
2012. Het instellen van beroep schort de
werking van het besluit niet op.
Degene die beroep heeft ingesteld, kan bij
de voorzieningenrechter van de
Rechtbank om voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de beroepstermijn een
verzoek om voorlopige voorziening wordt
ingediend, treedt het besluit tot vaststelling
niet in werking totdat op dat verzoek is
beslist.
Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen
met Miranda van Dijk van de afdeling
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu (tel. 0497 361 636).
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Omgevingsvergunning
Schipstaarten 3 Netersel
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat in afwijking van het
bestemmingsplan ‘Buitengebied Bladel
2010’ een omgevingsvergunning is verleend op grond van artikel 2.1, eerste lid
onder a en c en artikel 2.12 lid 1 onder a
sub 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voor de realisatie van
een tweede bedrijfswoning met bijgebouw
en vergroting van het bouwvlak ten behoeve van de landschappelijke inpassing aan
de Schipstaarten 3 te Netersel.
Het besluit is gewijzigd vastgesteld. De
wijzigingen betreffen:
- Het vervallen van een calamiteitenstal
- Het vervallen van een bedrijfsruimte
(kantoor, wasruimte, hygiënesluis)
Door gedeputeerde staten van NoordBrabant is ontheffing verleend van artikel
9.6 van de Verordening ruimte.
Het vaststellingsbesluit ligt met bijbehorende stukken tot en met 12 december 2012
ter inzage bij de Centrale Balie in het
gemeentehuis. Het gemeentehuis is
geopend op maandag van 09.00 tot 19.00
uur en van dinsdag tot en met vrijdag van
9:00 tot 12.00 uur. Andere tijden zijn
mogelijk op afspraak. U kunt de stukken
ook inzien via internet
www.bladel.nl/bestemmingsplannen.
Alleen degenen die een zienswijze hebben
ingediend en belanghebbend zijn en
belanghebbenden die kunnen aantonen
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest
tot het indienen van een zienswijze kunnen beroep instellen tegen dit besluit.
Het instellen van beroep is mogelijk tot en
met 12 december 2012 (zes weken na de
dag van verzending van het besluit aan
aanvrager). Het besluit is naar aanvrager
verzonden op woensdag 31 oktober 2012.
Het beroepschrift moet u sturen naar
rechtbank ’s-Hertogenbosch, Sector
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
te ’s-Hertogenbosch. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van
13 december 2012. Het instellen van
beroep schort de werking van het besluit
niet op. Degene die beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzieningenrechter van
de Rechtbank om voorlopige voorziening
vragen. Indien binnen de beroepstermijn
een verzoek om voorlopige voorziening
wordt ingediend, treedt het besluit tot vast-

stelling niet in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van
beroep en het indienen van een verzoek
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u contact opnemen
met de heer P. Stappaerts van de afdeling
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieu (tel. 0497 361 636).

Intrekking omgevingsvergunning milieu
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend, gelet op de bepalingen
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dat zij overgaan tot gehele
intrekking van de volgende omgevingsvergunning(en) (activiteit milieu)
Revisievergunning d.d. 2 november 1993
en veranderingsvergunning 18 juni 2001
voor het veranderen van een agrarisch
bedrijf aan de Pan 5 te Hapert. Deze
intrekking geschiedt op verzoek van de
vergunninghouder op basis van artikel
2.33, lid 2, sub b van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.
Het intrekkingsbesluit en relevante stukken liggen van 5 november 2012 tot en
met 17 december 2012 (zes weken) ter
inzage in het gemeentehuis in Bladel. U
kunt daar terecht van maandag tot en met
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Als u niet in
de gelegenheid bent om tijdens die uren
naar het gemeentehuis te komen, kunt u
een afspraak maken voor een ander tijdstip (telefoon 0497-361636).
Als u het niet eens bent met dit besluit
kunt u een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank, sector Bestuursrecht (Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Dat
kan tot zes weken na de dag van verzending van het besluit. Het besluit is verzonden op 29 oktober 2012. In uw beroepschrift moet staan tegen welk besluit u
beroep aantekent en waarom. Verder
moet u uw naam, adres en de datum vermelden én het beroepschrift ondertekenen. Indiening van een beroepschrift houdt
niet in dat de werking van het besluit wordt
uitgesteld. Daarom kunt u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen (verzoek om schorsing
van het besluit). Zo’n verzoek kunt u
alleen indienen als u ook beroep hebt
ingesteld.
Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om een voorlopige
voorziening bent u griffiegeld verschuldigd.

Kapotte lichtmast?
Ga naar het meldpunt
op www.bladel.nl

Mobiel breken bouw- en
sloopafval
Burgemeester en wethouders van Bladel
maken bekend dat de volgende melding
op grond van het Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval is binnengekomen
van Aannemersbedrijf van der Heijden vof,
Loosbroekseweg 21 Nisterrode, in verband met het plaatsen van een mobiele
puinbreker aan Dijkstraat 1 te Hoogeloon.
Hier wordt in de periode van 9 november
tot 9 februari 2013, 2000 ton gemengd
puin gebroken.
De melding en bijbehorende stukken liggen van 5 november tot en met 3 december 2012, gedurende vier weken, ter inzage in het gemeentehuis te Bladel. U kunt
daar terecht van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Als u niet in de
gelegenheid bent om tijdens die uren naar
het gemeentehuis te komen, kunt u een
afspraak maken voor een ander tijdstip
(telefoon 0497-361636).
Bladel, 3 november 2012
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris,
mr. P.S.M. Perrriëns
De burgemeester,
mr. A.H.J.M. Swachten.
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