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GemeenteNieuws
Basisschool De Klimop is een
Gezonde School
Basisschool De Klimop in
Rijkevoort is het nieuwe
schooljaar feestelijk begonnen: in het bijzijn van wethouder Hendriks-van Haren
en alle ouders ontving de
school het vignet Welbevinden, onderdeel van de
landelijke campagne ‘Gezonde School’.
Vignet ‘Welbevinden’
Leerlingen leren beter en
kunnen hun talenten beter
ontwikkelen als zij goed in
hun vel zitten en zich prettig voelen op school. Het
vignet Welbevinden is daarmee een belangrijk vignet.
De school werkt aan dit
thema volgens de GezondeSchool-aanpak en doet dit
samen met zowel leerlingen
als ouders en medewerkers
van de school. De GGD adviseert en ondersteunt de
school hierbij.
Met het behalen van dit
vignet mag basisschool De
Klimop zich drie jaar lang

Oeffelt
■■ Brabant Water saneert de waterleiding in de Molenstraat.
Sambeek/Vortum Mullem/Holthees
■■ De firma Heijmans gaat in opdracht van RWS op 4 viaducten over de A73 vleermuizenpassages aanbrengen.
3 en 4 september bij de Sambeeksedijk; 5 en 6 september de Mullemsedijk, 7 en 10 september de Kevelaersedijk en op 11 en 12 september de Loonseweg.
Het verkeer wordt door verkeersregelaars begeleid.
een Gezonde School noemen.
Gezonde School
Gezonde School is een
landelijk programma dat
zich sterk maakt voor gezondheidsbevordering op
scholen. Diverse ministeries, GGD, gezondheids- en
sportorganisaties werken
hierin samen.
Naast het thema welbevinden kent de campagne
Gezonde School nog zeven
andere gezondheidsthema’s

waarvoor een vignet kan
worden behaald: voeding,
bewegen en sport, roken
en alcohol, relaties en seksualiteit, fysieke veiligheid,
milieu en natuur, mediawijsheid en hygiëne. Een speciaal team beoordeelt alle
aanvragen voor vignetten.
In de gemeente Boxmeer
hebben ook SBO Palet en
het ROC een vignet Gezonde School. Meer informatie
kunt u vinden op
www.gezondeschool.nl.

Kermis Sambeek
De Sambeekse kermis is dit jaar van
vrijdag 24 tot en met maandag 27 augustus. De dorpsraad en lokale horeca
ondernemers hebben een geweldig programma samengesteld. Samen met een kermisexploitant en de nodige vrijwilligers zorgen
zij dat jong en oud vier dagen lang kunnen feesten.
Na het succes van vorig jaar is er ook dit jaar de kroegentocht en de inwonersdag. Verder
is er een ballonnenwedstrijd, kermisvoetbal, dorpsbarbecue, schminken en workshop dansen. Natuurlijk staan er kermisattracties en zorgen dj’s en een live band voor de gezellige
sfeer in de tent.
De kermis begint op vrijdag om 19.00 uur. Kijk voor het hele programma op www.kermisboxmeer.nl.
Wij wensen u een gezellige kermis!

Fotowedstrijd Euregio Rijn-Waal
De Euregio Rijn-Waal is
dit jaar weer op zoek naar
creatieve fotografen die
mee willen doen aan de
jaarlijkse fotowedstrijd.
Het thema is dit jaar ‘Het
trefpunt in uw gemeente’
en de wedstrijd staat open
voor alle inwoners van de
Euregio Rijn-Waal, dus ook
voor de inwoners van de
gemeente Boxmeer.
Wat is het trefpunt in uw
gemeente, waar komen oud
en jong bijeen? Denk aan
het dorpsplein, cultuurhuis
of misschien wel de kermis
of ander evenement, wat
kenmerkend is voor uw gemeente en voor de Euregio
Rijn-Waal.

U kunt maximaal drie foto’s
inzenden. Deze kunnen
tot 31 oktober digitaal
worden ingezonden via
info@euregio.org. De foto’s
moeten voorzien zijn van
titel, plaats van opname,
naam, telefoonnummer en
e-mail adres van de fotograaf.
Het Dagelijks Bestuur van
de Euregio Rijn-Waal kiest
de mooiste foto’s. De winnaars krijgen begin december bericht en worden op
17 december tijdens de
eindejaarsbijeenkomst gehuldigd. De twee mooiste
inzendingen uit Nederland
en die uit Duitsland worden
bovendien met geldprijzen

Boxmeer
Start inrichting openbare ruimte plangebied Steenstraat
Zuid
■■ In de week van 27 augustus start de gemeente met
de aanleg van de bestrating, openbare verlichting en
groen in plangebied Steenstraat Zuid. Dit zal in een
aantal fases gebeuren, afgestemd op de voortgang van
de woningbouw in het plangebied. Er wordt gestart
met de aanleg van voetpaden en parkeerplaatsen bij
de reeds opgeleverde woningen aan de Metworstlaan. Komend najaar wordt het parkeererf in de hoek
Boomkruiper/Boomklever aangelegd. Voltooiing van
de gehele wijk is naar verwachting rond de zomer
2019.
U kunt hinder ondervinden van bovenvermelde en andere (kleine) werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw
begrip.

Mantelzorgwaardering
aanvragen
De gemeenten uit het Land
van Cuijk waarderen het
enorm dat iemand zich
inzet als mantelzorger.
Daarom stellen zij een attentie ter beschikking aan mantelzorgers. De attentie bestaat uit een geldbedrag van €
100,-. Jonge mantelzorgers (8 t/m 17 jaar) krijgen twee
bioscoopbonnen t.w.v. € 30,- cadeau.
Bent u mantelzorger dan kunt u deze waardering aanvragen tot 15 december via www.mantelzorgLvC.nl.
Ook de voorwaarden worden op deze site vermeld.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via
info@mantelzorglvc.nl of (0485) 846739.

volg boxmeer
op facebook

van resp. 200 en 100 euro
beloond. Over de beslissing
van het Dagelijks Bestuur
van de Euregio Rijn-Waal
kan niet worden gecor
respondeerd.
Voor alle ingeleverde foto´s
verkrijgt de Euregio RijnWaal de gebruikersrechten
onder naamsvermelding
van de fotograaf. De ingeleverde foto´s worden
eigendom van de Euregio
Rijn-Waal.
Alle informatie over de fotowedstrijd kunt u nalezen
op www.euregio.org/fotowedstrijd2018.

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 augustus
2018. De agenda voor de betreffende vergadering ligt vanaf
donderdag 9.00 uur bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
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Colofon
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.
Openingstijden receptie
Maandag
8.30 - 19.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
8.30 - 17.00 uur
Bij de receptie kunt u ook uw
reisdocumenten (paspoort,
rijbewijs, id-kaart) afhalen.
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. (088) 05 61 595.
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Omgevingsvergunningen aangevraagd
In de afgelopen week is de volgende reguliere aanvraag om
omgevingsvergunning ingediend:
■■ Bouwen veranda, Spoorstraat 52, Vierlingsbeek (12-82018);
Bovenstaande aanvraag heeft betrekking op aanvraag om omgevingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. Voor een reguliere aanvraag 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.

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
■■ Verbouw woning (5 extra appartementen), Grotestraat
47, Sambeek;
■■ Bouw woning (woongebouw met 11 app.), Pastoor de
Vochtplein, Sambeek;
■■ Bouw woning (3), Pastoor de Vochtplein ong., Sambeek;
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Het college heeft besloten om voor de volgende aanvragen
om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen
met een termijn van 6 weken:
■■ Verbouw woning, het Ven 4a, Beugen (verz.14-8-2018);
■■ Aanleg uitweg, het Ven 4a, Beugen (verz. 16-8-2018);

GemeenteNieuws
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.

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

Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen (meldingen)
De volgende meldingen zijn ingediend:
■■ Stichting Podiumkunsten de Weijer, concert, 23-8-2018,
de Raetsingel 1, Boxmeer;
■■ Stichting Podiumkunsten de Weijer, buitenfilm, 25-82018, De Raetsingel 1, Boxmeer;
■■ Sambeekse Motoren en Tractoren Vereniging, Oogstdag, 2-9-2018, Grotestraat 97, Sambeek;

U kunt als derde-belanghebbende geen bezwaar maken tegen de verlengingsbesluiten. Dat kan pas nadat er op de aanvragen is beslist.

U kunt als derde-belanghebbende geen bezwaar maken
tegen meldingen.

Omgevingsvergunningen verleend
Afgelopen week zijn onderstaande omgevingsvergunningen
verleend.
■■ Verbouw woning tot twee woningen, Hoogeindseweg
16 en 16a, Sambeek (verz. 14-8-2018);
■■ Bouw woning, aanleg uitweg, Pastoorsbiest 41, Boxmeer (verz. 14-8-2018);

Drank- en Horecawet
Er is vergunning verleend aan:
■■ Sambeekse Motoren en Tractoren Vereniging, Oogstdag, 2-9-2018, Grotestraat 97, Sambeek (verz. 14-82018);

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 het college van burgemeester en wethouders van de

Tegen deze beschikking 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.

Dinsdag 21 augustus 2018 Boxmeers Weekblad

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
vergunning dan kunt u contact opnemen met de afdeling
Vergunningen, bereikbaar tussen 8.30 en 12.15 uur via
telefoonnummer (0485) 585 911.
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