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GemeenteNieuws
GGD prikt tegen
baarmoederhalskanker
In de afgelopen weken ontvingen 6.055 meisjes in het
werkgebied van de GGD Hart voor Brabant een uitnodiging voor de vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.
Het gaat om meisjes geboren in 2004 en dit jaar dus 13
worden. De inenting beschermt tegen het HPV-virus dat
baarmoederhalskanker veroorzaakt. De kans op baarmoederhalskanker wordt hierdoor veel kleiner. De vaccinaties zijn onderdeel van het Rijksvaccinatieprogramma.
In totaal krijgen de meisjes op twee momenten, in april
en oktober een prik in de bovenarm. Het is belangrijk
dat de meisjes twee keer komen, want pas bij twee prikken zijn ze voldoende beschermd.
De HPV-vaccinaties worden in Boxmeer gegeven op 5
april en 10 oktober in gezondheidscentrum Triangel
(Bilderbeekstraat 44) tussen 16.00 en 18.00 uur. Voor
de tweede prik wordt nog een aparte uitnodiging verstuurd.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de HPV-vaccinatie en het
oproepschema op www.ggdhvb.nl/hpv. Heeft u daarna
nog vragen? Bel dan naar (0900) 463 64 43.

Militaire oefening gemeente
Boxmeer

28 en 29 maart vindt een militaire oefening plaats in
het kader van de opleiding en training van vuursteunpersoneel.

Expositie Willem Janssen
in gemeentehuis
Tot 21 april exposeert Willem Janssen (1950) in de
hal van het gemeentehuis.
Hij studeerde aan de Van
Eyck academie in Maastricht en maakt tekeningen
en schilderijen. Daarnaast
beschildert hij houten sculpturen. Mens en dier zijn
centraal in zijn werk. Tijdens
de openingstijden van het
gemeentehuis is een aantal
gouaches, met het thema
‘familieportretten’ en een

VTS koopt grond Saxe Gotha
Op 16 maart hebben de
gemeente Boxmeer en
Verdijk Transport Service
(VTS) uit Boxmeer de koopovereenkomst getekend
voor de aankoop van een
bedrijfskavel op Saxe Gotha
aan de Ir. Wagterstraat.
Deze bouwkavel is ongeveer 23.000m2 groot. Op
de kavel realiseert VTS een
bedrijfshal met kantoorruimte. Het is de laatste
bedrijfskavel die op Saxe
Gotha beschikbaar was.
VTS is al op diverse locaties
op bedrijventerrein Saxe Gotha gevestigd. Door de sterke groei heeft VTS behoefte
aan extra ruimte. Daarnaast
is er forse uitbreiding met
logistieke diensten voor de

@Boxmeer
en
gemeente Boxmeer

Colofon
farmaceutische industrie.
VTS verzorgt temperatuurgecontroleerd transport in
geheel Europa en is marktleider in farmaceutisch
transport.
De uitbreiding van het

bedrijf op de verkochte
bouwkavel levert naar verwachting circa 20 nieuwe
arbeidsplaatsen op. Voor de
langere termijn wordt een
uitbreiding naar 40 tot 50
arbeidsplaatsen verwacht.

Vergadering gezamenlijke
bezwarencommissie
De gezamenlijke bezwarencommissie van de
gemeenten Boxmeer en
Sint Anthonis houdt op
dinsdag 28 maart 2017 om
19.00 uur een openbare
vergadering in kamer 1.47
van het gemeentehuis in
Boxmeer, Raadhuisplein 1.
U kunt gebruik maken van
de zij-ingang. Als u daar
aanbelt wordt u opgehaald
door de gemeentebode en
begeleid naar de vergaderruimte.

■■ een

verzoek om omgevingsvergunning
werd verleend voor het
handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening (nevenactiviteit bij
woonbestemming) op
het adres Noordkant 17
in Sint Anthonis;
■■ het verzoek om handhavend op te treden tegen
de activiteiten op het
adres Noordkant 17 in
Sint Anthonis werd afgewezen.

Het bezwaarschrift over de
besluiten van het college
van B&W van de gemeente Sint Anthonis komt aan
de orde waarbij:

Indien u stukken in wilt zien kunt
u een afspraak maken met de
afdeling Bestuursondersteuning
van de gemeente Boxmeer via tel.
(0485) 585 911.

Wij werken op afspraak
Om u beter van dienst te zijn
werken wij op afspraak.
U kunt een afspraak maken
via www.boxmeer.nl,
telefonisch (0485) 585 911
of aan de receptie van het
gemeentehuis.

Uitnodiging werkbijeenkomst
raden Land van Cuijk

Openingstijden receptie
Maandag
8.30 - 19.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
8.30 - 17.00 uur

De gemeenteraden van het Land van Cuijk organiseren op
woensdag 29 maart van 19.30 tot 21.30 uur in ’t Wapen van
Wanroij (Kwikstraat 6) een werkbijeenkomst. De bijeenkomst
is openbaar, belangstellenden zijn van harte welkom!

Bij de receptie kunt u ook uw
reisdocumenten (paspoort,
rijbewijs, id-kaart) afhalen.

Het doel van de avond is om ervoor te zorgen dat de rol van de raden voldoende geborgd is in het proces, zodat zij in positie worden gebracht om een goed geïnformeerde
afweging te maken over de toekomst van het Land van Cuijk. Ook worden de raden deze
avond bijgepraat over de stand van zaken van de verkenning.

Ondersteuning voor
startende ondernemers
serie bootvormen met koppen van hout te zien.

www.boxmeer.nl

OndernemersLift+ (‘van talent naar ondernemerschap’) start woensdag 12 april 2017
met een gastlocatie in het Land van Cuijk. Op het kantoor aan Erflanden 4 in Boxmeer,
tussen alle bedrijvigheid op industrieterrein Saxe Gotha, kun je op afspraak gratis terecht bij onze business coaches. Herken je jezelf in één van onderstaande vragen, dan
komen we graag met jou in contact.
■■ Denk

je aan het starten van een bedrijf?
Of ben je net gestart en wil je feedback op jouw bedrijf? Je kunt bij ons een kennismakingsgesprek aanvragen. Eén van onze coaches neemt dan met jou je plannen door en
geeft aan wat onze ondersteuningsmogelijkheden zijn.
■■ Heb je een kennisvraag?
Als (startende) ondernemer heb je vaak veel vragen. Dit kan gaan over ondernemerschap, maar ook inhoudelijk over jouw product of bedrijf. We zoeken de beste kennispartner in de regio om jouw vraag te beantwoorden.
■■ Ben je een MKB-er?
Dan kunnen we jou helpen bij new business, aansluiting bij een netwerk en kennisvragen. Wil je een volgende stap nemen in jouw bedrijf of gaan innoveren? Heb je feedback nodig op jouw idee of product?
Maak een afspraak of kom langs in Boxmeer op woensdag 12 april 2017 van 13.00 tot
16.00 uur en maak kennis met Marjolein Rojo, teamleider Starterscentrum OndernemersLift+ en Jeroen Beuken, business developer Regioverband Land van Cuijk. Wij zorgen
deze middag voor koffie en taart en horen graag jouw verhaal. Het Land van Cuijk is een
regio met veel talent, ideeën en innovatieve bedrijven. Ben jij de volgende ondernemer
die successen gaat boeken?
Ga voor meer informatie naar www.ondernemersliftplus.nl.

Openingstijden
gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
7.30 - 16.00 uur
De openingstijden tijdens
evenementen en feestdagen
worden via de website en
het Boxmeers Weekblad
bekendgemaakt.
Postadres
Postbus 450
5830 AL Boxmeer
tel. (0485) 585 911
fax (0485) 572 432
e: gemeente@boxmeer.nl
Bezoekadressen
Gemeentehuis
Raadhuisplein 1,
5831 JX Boxmeer
Gemeentewerf
Valendries 32,
5831 DV Boxmeer
Heeft u klachten over de
bezorging van het Boxmeers
Weekblad, meld dit dan op
www.deweekkrant.nl/
verspreidklachten of
tel. (0900) 424 57 26.
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Werkzaamheden aan de water- en gasleidingen
Boxmeer
■■ De werkzaamheden in de omgeving van Van Coothstraat
zijn weer hervat. Hier vinden saneringen aan de gas- en
waterleidingen plaats in opdracht van Brabant Water en
Endinet. De werkzaamheden voor de Van Coothstraat
en omgeving duren tot ongeveer eind maart 2017.
■■ In de Steenstraat ter hoogte van het nieuwbouwplan
(oude tankstation) wordt de oude waterleiding verwijderd. Deze werkzaamheden gaan nog ongeveer een
week duren. De weg tussen de Sasse van IJsselstraat en
Bocstraat is afgesloten.
Overloon
de Rondweg en Baansestraat in Overloon wordt de
waterleiding gesaneerd. We verwachten dat de werkzaamheden tot 1 april duren.

■■ Op

Reconstructie fietspad Boxmeer Rijkevoort
Op 1 maart zijn de werkzaamheden voor de reconstructie
van het fietspad tussen Boxmeer en Rijkevoort gestart.
Deze worden in twee fases uitgevoerd. De eerste fase is
het fietspad dat van Boxmeer naar Rijkevoort loopt. De
tweede fase gaat om het fietspad in tegengestelde richting. Tijdens de werkzaamheden moeten de fietsers naar
het andere fietspad. De verwachte tijdsduur is totaal 8
weken.
Overloon/Vierlingsbeek
Op 28 maart worden er asfalteringswerkzaamheden verricht op de Vierlingsbeekseweg ter hoogte van de Rondweg, en de Overloonseweg ter hoogte van de oprit A73
richting Boxmeer.
Vervolg werkzaamheden A77
Vanaf zaterdag 18 maart tot eind juni worden de werkzaamheden aan de A77 tussen Boxmeer en de Duitse
grens hervat. Het onderhoud vindt met name plaats in de
rijrichting Boxmeer. Er is altijd minimaal één (versmalde)
rijstrook open voor het verkeer en er geldt een maximum
snelheid van 70 km per uur. Incidenteel worden toe- of afritten kort afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid.
Heiveldsestraat, Viltseweg en achterste gedeelte Laag
Werveld Beugen
Op 20 maart beginnen op de Heiveldsestraat, Viltseweg
en het achterste gedeelte van het Laag Werveld de voorbereidingen voor de asfalteringswerkzaamheden. Alle
werkzaamheden te samen gaan een week in beslag nemen.

Nieuwe bedrijvigheid in
leegstaande gebouwen
buitengebied
Het college van B&W wil in een pilot nieuwe bedrijvigheid
in het buitengebied toestaan in leegstaande gebouwen
met een agrarische bestemming. De pilot wordt samen
met de provincie uitgevoerd. Start ups die Agrifood-gerelateerd zijn, kunnen gebruik maken van de regeling.
Wethouder Peter Stevens: “Met deze pilot onderzoeken
we of we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan
het verminderen van de leegstand. Startende ondernemers
kunnen op deze locaties laagdrempelig ideeën ontwikkelen
en uitproberen. Nieuwe bedrijvigheid draagt bij aan het behoud van de leefbaarheid en voorkomt verrommeling van
het buitengebied. Bij de afspraken hoort ook een kwaliteitsverbetering van het gebouw na 5 jaar.”
Het raadsvoorstel is een uitbreiding van het bestaande
beleid voor vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing
(VAB). Om dit mogelijk te maken wordt er gewerkt met een
omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijkend planologisch
gebruik.
Voor verruimd VAB-beleid wordt ook een maximale oppervlaktemaat voorgesteld van 400 m2. Daarnaast wordt
de mogelijkheid geboden om een bedrijfsverzamelgebouw
te vestigen. In dat geval mag maximaal 2.0000 m2 hiervoor
worden gebruikt. Bij een maximale oppervlaktemaat van
400 m2 per bedrijf kunnen in een bedrijfsverzamelgebouw
5 bedrijven gevestigd worden, maar ook meer indien men
per bedrijf een kleinere oppervlakte aanhoudt. In de bedrijfsverzamelgebouwen worden ook ZZP’ers en eenmansbedrijven met maximaal 1 werknemer toegelaten. Start ups
die Agrifood-gerelateerd zijn, kunnen gebruik maken van
de regeling. Garagebedrijven, detailhandel, autosloperijen,
timmerbedrijven en kantoren worden hiervan uitgezonderd.
De bevindingen van deze pilot worden in een inspiratiebox
opgenomen die andere gemeenten kan helpen bij het tegengaan van de steeds grotere leegstand in het buitengebied. Uit een door de ZLTO in samenspraak met de gemeente uitgevoerde inventarisatie blijkt dat op dit moment 144
locaties in de gemeente leegstaan of anders in gebruik zijn
met een oppervlakte van 13 ha. Volgens cijfers van Alterra
zullen tot 2030 in totaal 217 locaties met een oppervlakte
van 27,7 ha leegkomen.
In de raadsvergadering van donderdag 23 maart neemt de
gemeenteraad een besluit over dit voorstel.

U kunt hinder ondervinden van bovenvermelde werkzaamheden en
andere (kleine) reparaties. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Openbare bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert de gemeente
over het uiterlijk van gebouwen en bouwwerken. Zij doet
dit op basis van de gemeentelijke welstandsnota. De
bouwplannen worden beoordeeld tijdens de tweewekelijkse vergaderingen van de commissie, elke even week op
de donderdagochtend in het gemeentehuis.
De eerstvolgende vergadering is op donderdag 23 maart
2017. De agenda voor de betreffende vergadering ligt
vanaf donderdag 9.00 uur bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
Omgevingsvergunningen aangevraagd
In de afgelopen week zijn de volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend:
■■ Handelen in strijd bestemmingsplan (verkoop vis),
Burgemeester Verkuijlstraat hoek Bakelgeertstraat,
Boxmeer (8-3-2017);
■■ Bouwen kelder, Laageindsedijk 16, Rijkevoort (8-3-2017);
■■ Aanleg vispassage, Hoekstraat naast nr. 16, Rijkevoort
(8-3-2017);
■■ Bouwen loods, De Oude Molen 14, Overloon (8-3-2017);
■■ Aanleg vispassage, t.h.v. Molenhei 14, Beugen (Oeffeltse
Raam) (8-3-2017);

■■ Bouwen

woning, aanleggen uitweg, Heggenrank 17,
Beugen (8-3-2017);
■■ Kappen 10 bomen, Soetendaal 5a, Vierlingsbeek
(13-3-2017);
■■ Bouwen erfafscheiding, Duifkruid 73, Boxmeer
(13-2-2017);
■■ Veranderen kozijnen, Elzenstraat 3, Boxmeer
(14-3-2017);
■■ Verbouwen bedrijfsgebouw, Oploseweg 12b, Overloon
(15-3-2017).
Bovenstaande aanvragen hebben betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Voor
reguliere aanvragen is de beslistermijn 8 weken of 14 weken als de
beslistermijn is verlengd. U kunt als derde-belanghebbende geen bezwaar
maken tegen ingediende aanvragen. Dat kan pas nadat er op de aanvragen is beslist.

Omgevingsvergunningen verleend
Afgelopen week zijn onderstaande omgevingsvergunningen verleend.
■■ Vergroten woning, Laurentiusstraat 24, Vierlingsbeek
(verz. 14-3-2017);
■■ Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (autocrosswedstrijd, 9 april 2017), Baltussenweg ongen,
Overloon (verz. 14-3-2017).
Zij die menen door de verlening van één of meer van deze omgevingsvergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen op grond
van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht bij het college van
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burgemeester en wethouders van Boxmeer daartegen bezwaar maken
binnen zes weken met ingang van de dag na bekendmaking (verzenddatum). Het correspondentieadres is Postbus 450, 5830 AL Boxmeer. Het
bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: de naam
en het adres van de belanghebbende, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van
het bezwaar en een machtiging, indien het bezwaarschrift niet door de
belanghebbende, maar door een ander, namens hem wordt ingediend.
U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht, mee te zenden.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit
echter niet.
Indien de onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van
een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen
bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Indien u stukken in wilt zien of vragen heeft over een omgevingsvergunning dan kunt u contact opnemen met de
afdeling Vergunningen, bereikbaar op werkdagen tussen
8.30 en 12.15 uur op telefoonnummer (0485) 585 911.

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Hollesteeg De Hulst Boxmeer’
Het college van B&W maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hollesteeg De Hulst Boxmeer’ met ingang
van 22 maart 2017 gedurende zes weken bij de publieksbalie in het gemeentehuis ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan, dat voorziet in de bouw van woningen na
sloop van basisschool ’t Ogelijn, is ook te raadplegen via
www.boxmeer.nl/bekendmakingen/bestemmingsplannen
en www.ruimtelijkeplannen.nl. Tevens wordt de Welstandsnota voor het betreffende gebied aangepast.
Tot en met 2 mei 2017 kan eenieder schriftelijk en mondeling zienswijzen
naar voren brengen bij de gemeenteraad van Boxmeer, Postbus 450, 5830
AL Boxmeer. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen,
vragen of een toelichting op het ontwerp kunt u contact opnemen met
de afdeling Ruimte en Economie, bereikbaar tussen 8.30 en 12.15 uur via
telefoonnummer (0485) 585 911.

Ontwerpbestemmingsplan Schuttersstraat 6 e.o. Beugen
Het college van B&W maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Schuttersstraat 6 en omgeving, Beugen’
met ingang van 8 maart 2017 gedurende zes weken bij de
publieksbalie in het gemeentehuis ter inzage ligt. Het ontwerpbestemmingsplan, dat voorziet in de bouw van een
woning op het perceel Schuttersstraat 6 en het wegnemen
van de mogelijkheid dat er alsnog een landbouwmechanisatiebedrijf wordt gevestigd op het adres Dorpsstraat 42a
tot en met 46 te Beugen, is ook te raadplegen via
www.ruimtelijkeplannen.nl en www.boxmeer.nl/
bekendmakingen/bestemmingsplannen.

Tot en met 18 april 2017 kan eenieder schriftelijk en mondeling zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad van Boxmeer, Postbus
450, 5830 AL Boxmeer. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen, vragen of een toelichting op het ontwerp kunt u contact opnemen
met de afdeling Ruimte en Economie, bereikbaar tussen 8.30 en
12.15 uur via telefoonnummer (0485) 585 911.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Bakelgeertstraat
Oranjestraat Boxmeer’
Het college van B&W maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Bakelgeertstraat Oranjestraat Boxmeer’
met ingang van 22 maart 2017 gedurende zes weken bij
de publieksbalie in het gemeentehuis ter inzage ligt. Het
ontwerpbestemmingsplan, dat voorziet in de bouw van
woningen na sloop van basisschool De Peppels, is ook te
raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en
www.boxmeer.nl/bekendmakingen/bestemmingsplannen.

Tot en met 2 mei 2017 kan eenieder schriftelijk en mondeling zienswijzen
naar voren brengen bij de gemeenteraad van Boxmeer, Postbus 450, 5830
AL Boxmeer. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen,
vragen of een toelichting op het ontwerp kunt u contact opnemen met
de afdeling Ruimte en Economie, bereikbaar tussen 8.30 en 12.15 uur via
telefoonnummer (0485) 585 911.

Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen
Er is vergunning verleend aan:
■■ Partycentrum Café Bos en Berg, halfvastenfeesten,
24 en 25 maart 2017, Irenestraat 8, Overloon
(verz. 13-3-2017);
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Overloon, autocrosswedstrijd, 9 april 2017, Baltussenweg ongen, Overloon (verz. 13-3-2017);
■■ Basisschool Het Telraam, ANWB streetwise, 27 maart
2017, Lietingsestraat, Oeffelt (verz. 21-3-2017);
■■ ASC Boxmeer, kaart lees rit met auto’s, 2 april 2017,
door Boxmeer (verz. 17-3-2017);
■■ Stichting Centrum Management Boxmeer, Koopzondagen, 26 maart, 30 april, 25 mei, 18 juni, 24 september,
23 oktober , 26 november, 17 december 2017, centrum
Boxmeer (verz. 21-3-2017);

genbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen
bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Drank- en Horecawet
Op grond van artikel 35 is ontheffing verleend voor het
mogen verstrekken van zwakalcoholhoudende drank aan:
■■ Partycentrum Café Bos en Berg, halfvastenfeesten,
24 en 25 maart 2017, Irenestraat 8, Overloon
(verz. 14-3-2017);
■■ AST Overloon, autocrosswedstrijd, 9 april 2017, Baltussenweg ongen. Overloon (verz. 14-3-2017).

Ontheffing geluid
Er is ontheffing verleend aan:
■■ AST Overloon, autocrosswedstrijd, 9 april 2017, Baltussenweg ongen. Overloon (verz. 14-3-2017);
■■ Stichting Centrum Management Boxmeer, Koopzondagen, 26 maart, 30 april, 25 mei, 18 juni, 24 september,
23 oktober, 26 november, 17 december 2017, centrum
Boxmeer (verz. 21-3-2017).

Tegen deze beschikking(en) kan bezwaar worden gemaakt (in de zin van
artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht) door het indienen van
een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Boxmeer binnen zes weken na verzenddatum van dit
besluit. Het correspondentieadres is Postbus 450, 5830 AL Boxmeer.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: de
naam en het adres van de belanghebbende, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden
van het bezwaar en een machtiging, indien het bezwaarschrift niet door
de belanghebbende, maar door een ander, namens hem wordt ingediend.
U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht, mee te zenden.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit
echter niet.
Indien de onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van
een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.
U kunt ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze
voorwaarden.

Tegen deze beschikkingen kan bezwaar worden gemaakt (in de zin van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht) door het indienen van een
bezwaarschrift bij de burgemeester van de gemeente Boxmeer binnen
zes weken na verzenddatum van dit besluit. Het correspondentieadres is
Postbus 450, 5830 AL Boxmeer.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: de
naam en het adres van de belanghebbende, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de
gronden van het bezwaar en een machtiging, indien het bezwaarschrift
niet door de belanghebbende, maar door een ander, namens hem wordt
ingediend. U wordt verzocht een kopie van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht, mee te zenden.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit
echter niet.

Ontheffing zondagswet
Er is ontheffing verleend aan:
■■ ASC Boxmeer, kaart lees rit met auto’s, 2 april 2017, gemeente Boxmeer (verz. 17-3-2017);

Indien u stukken in wilt zien of vragen heeft over een
vergunning dan kunt u contact opnemen met de afdeling
Vergunningen, bereikbaar tussen 8.30 en 12.15 uur via
telefoonnummer (0485) 585 911.

■■ AST

Indien de onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van
een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90.125, 5200 MA ’s-Herto-

Stookontheffing
Er is ontheffing verleend voor het houden van een vreugdevuur aan:
■■ Buurtvereniging Luneven, kampvuur, 9 juli 2017 17.00
uur, veldje Zwartkop, Boxmeer (verz. 14-3-2017);

Kennisgeving incidentele festiviteit
Café Bos en Berg, halfvastenfeesten,
24 en 25 maart 2017, Irenestraat 8, Overloon
(verz. 14-3-2017);

■■ Partycentrum

Brandbeveiligingsverordening
Er is vergunning verleend aan:
■■ Partycentrum Café Bos en Berg, halfvastenfeesten,
24 en 25 maart 2017, Irenestraat 8, Overloon
(verz. 14-3-2017).

volg boxmeer
op facebook

