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GemeenteNieuws
Toren Overloon wordt gesloopt
De toren in Overloon wordt
zo snel mogelijk gesloopt
omdat deze niet meer veilig
is. Door metaalmoeheid
zijn scheuren ontstaan die
in de loop van de tijd erger
worden.
Het afbreken van de toren
kost de gemeente ongeveer
€ 10.000. Het bedrijf dat
de toren in 2009 bouwde,
heeft de onderzoekskosten
en eerdere herstelwerkzaamheden van ruim

€ 22.000 voor zijn rekening
genomen. Daarnaast betaalt
het een vergoeding van
€ 25.000 als ‘economische
restwaarde’.
De kosten voor het verstevigen van de constructie
liggen tussen de € 300.000
tot € 450.000. Het bouwen
van een nieuwe toren zou
tussen de € 200.000 tot €
300.000 gaan kosten. Daar
wordt op dit moment niet
voor gekozen.

Wethouder Jeu Verstraaten:
“Het is heel jammer, de
uitkijktoren heeft vanaf het
begin veel bezoekers gehad
en was echt een aanwinst.
Veiligheid gaat uiteraard
voor alles.
De toren is destijds met
subsidiegeld voor € 98.373
gebouwd. Als college vinden
we de kosten te hoog om
op dit moment de toren
te laten verstevigen of een
nieuwe toren te laten bouwen”.

Kijkje in het college
Deze keer wethouder Bouke de Bruin
aan het woord.
Afgelopen week
had ik mijn eerste algemene
beschouwingen
als wethouder.
Het is de belangrijkste raadsvergadering van
het jaar, waarbij
Bouke de Bruin
college van B&W
en gemeenteraad discussiëren over de plannen voor
de komende periode en de daarbij behorende financiën. Ik moet toegeven dat ik
het spannend vond. Natuurlijk had ik me
goed voorbereid, maar je weet zo’n eerste keer toch niet goed wat je te wachten
staat. Ik moet zeggen dat het me meeviel,
het is goed gegaan.
Na zo’n vier maanden wethouderschap
merk ik dat ik soms wat ongeduldig word.
Ik zou het liefst al meteen spijkers met
koppen slaan, maar zo snel kan het niet.
Bij mijn portefeuille Bestuurlijke ver-

nieuwing is het echt pionieren en ben ik
vooral nog aan het onderzoeken wat er
speelt en welke kant we samen met onze
inwoners op willen. Wat de portefeuille
Duurzaamheid betreft, weten we al beter
welke kant we op willen, maar de manier
waarop zijn we nog aan het onderzoeken. Ook hierbij vind ik wel eens dat het
sneller kan, zelfs al weet ik best dat een
goede voorbereiding het halve werk is.
Intussen leer ik elke dag weer wat nieuws
en heb ik interessante ontmoetingen met
verschillende mensen, bedrijven en organisaties. Deze zijn voor mij heel waardevol, omdat ik het belangrijk vind beleid te
maken dat past bij wat bij onze inwoners
leeft. Zo was ik bijvoorbeeld vorige week
bij de dorpsraden van Beugen en VortumMullem. Het deed me goed de positieve
energie van deze dorpen te zien en dat ze
graag met de gemeente samenwerken.
Daar krijg ik zelf ook energie van.
Het wethouderschap is dus vooral superinteressant en dankbaar werk, maar ook
een beetje een oefening in geduld. Het
schijnt dat je ook daar van groeit.

www.boxmeer.nl
Holthees/Overloon
■■ Er worden op dit moment rioolinspecties gehouden in
Holthees. Zodra zij klaar zijn gaan ze naar Overloon.
U kunt hinder ondervinden van bovenvermelde en andere
(kleine) werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Speld van Verdienste voor
Toon Hermsen
Dinsdag 13 november ontving Toon Hermsen de Speld
van Verdienste van burgemeester Van Soest.
De heer Hermsen maakt zich
al vele jaren sterk voor een
hartveilige leefomgeving. In
samenwerking met gemeente Boxmeer heeft hij een
model ontwikkeld om vanuit
de samenleving een netwerk
van AED’s te realiseren in de
gemeente. Dit Boxmeers model is zo succesvol geweest

dat het op diverse plekken in
Nederland navolging heeft
gekregen.
Het Boxmeers ‘hartveilig
denken’ en het model is
door de heer Hermsen met
zijn stichting Kies voor Leven jarenlang gepromoot in
heel Nederland, met andere
woorden de heer Hermsen
draagt Boxmeer een warm
hart toe en heeft Boxmeer
rondom dit thema op de
kaart gezet.

Dumping drugsafval sloot
Maasheggen
In een sloot aan de Veerstraat ter hoogte van het
viaduct in het buitengebied
van Boxmeer zijn zo’n tien
blauwe vaten van honderd
liter gedumpt met vermoedelijk drugsafval. Een 112-melding bracht de dumping aan
het licht. De sloot is droog

en de vaten lekken tot zover
bekend niet. De gemeente
heeft een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd dat de vaten
vanavond zo snel mogelijk
opruimt. Mocht u verdachte
zaken in die omgeving hebben gezien, graag bellen met
(0900) 8844.

Uitnodiging themabijeenkomst
gemeenteraden Land van Cuijk

De gemeenteraden van het
Land van Cuijk organiseren
op woensdag 21 november
a.s. vanaf 19.30 uur in Myllesweerd (Kerkstraat 3, Mill)
een themabijeenkomst. De
bijeenkomst is openbaar, belangstellenden zijn van harte
welkom! Het programma ziet
er als volgt uit:
19.30 uur
Opening
19.35 - 20.00 uur
Platform MooiMaasvallei. In
het Platform MooiMaasvallei
ontmoeten 25 bestuurders
van belangrijke stakeholders uit het Land van Cuijk

en Maasduinen (Bergen en
Gennep) elkaar. Een unieke
vertegenwoordiging van de 3
O’s: Overheid, Ondernemers
en Organisaties (onderwijs,
wonen, welzijn en zorg). De 5
gemeenten uit het Land van
Cuijk worden vertegenwoordigd door de burgemeesters.
De lijnen voor uitwisseling
van informatie, het delen van
belangrijke ontwikkelingen
en het vinden van steun en
draagvlak voor initiatieven
zijn kort. Deze avond zal door
Ton Kessels (onafhankelijk
voorzitter) een presentatie
worden gegeven over verleden, heden en toekomst.
20.00 - 21.00 uur
Sessie 1 in Myllesweerd:
Regionaal Bureau voor Toerisme
Het gaat goed met de toeristische sector in Nederland.
Erik Jansen, toeristisch manager van het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van

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

Cuijk, schetst hoe toerisme
en recreatie zich in onze
regio ontwikkelen en legt en
passant een aantal interessante dilemma’s voor.

Bezoekadressen
Gemeentehuis
Raadhuisplein 1,
5831 JX Boxmeer

20.00 - 21.00 uur
Sessie 2 in de raadzaal: Ontwikkelingen Jeugdzorg
Jeugdzorg is sinds 2015 een
taak van de gemeente. Afgelopen jaren hebben vooral in
het teken gestaan van een zo
soepel mogelijke overgang.
De raden worden geïnformeerd over het proces wat
momenteel gelopen wordt
om te komen tot een nieuw
beleidsplan jeugdhulp en een
nieuwe centrumregeling/
inkoopsystematiek per 1 januari 2020. Het doel van de
bijeenkomst is niet alleen informeren, maar ook ophalen
van input.
21.00 uur
Ontmoeting en borrel (Myllesweerd)

@Boxmeer
en
gemeente 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.

www.boxmeer.nl
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Nieuwe vervoerder Regiotaxi
Noordoost-Brabant
Het vervoer voor de Regiotaxi Noordoost-Brabant wordt
vanaf 2019 uitgevoerd door Munckhof Taxi BV. Munckhof
Taxi B.V. heeft eerder, tot volle tevredenheid, het Regiotaxivervoer verzorgd voor de Regio Noordoost Brabant.
Munckhof Taxi B.V. maakt voor het uitvoeren van het Regiotaxivervoer gebruik van diverse onderaannemers. Deze vervoerders rijden, met het herkenbare logo van de Regiotaxi
Noordoost Brabant, vanaf januari 2019 samen alle ritten
voor Regiotaxi Noordoost-Brabant.
De gemeenten die aangesloten zijn bij Regiotaxi Noordoost
Brabant zijn Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Meierijstad (inclusief Schijndel), Mill en Sint Hubert,
Oss, Sint Anthonis en Uden. Voor de OV-Regiotaxi is dit de
provincie Noord-Brabant.
De klanten van de Regiotaxi Brabant Noordoost krijgen half
december 2018 informatie thuisgestuurd over de Regiotaxi
vanaf 2019. Ze ontvangen hierbij onder andere een nieuwe
Regiotaxipas en een folder.
Meer informatie?
Vanaf half december staat ook alle informatie op
www.regiotaxinoordoostbrabant.nl .

Vergadering gezamenlijke bezwarencommissie
De gezamenlijke bezwarencommissie van de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis houdt op dinsdag 20 november 2018 om 19.00 uur een openbare
vergadering in kamer 1.47 van het gemeentehuis
Boxmeer.
U kunt gebruik maken van de zij-ingang. Als u daar
aanbelt wordt u opgehaald door de gemeentebode
en begeleid naar de vergaderruimte.
Het bezwaarschrift over het volgende onderwerp
komt aan de orde:
Het besluit van het college van B7W van de gemeente Sint Anthonis waarbij een inwoner ambtshalve is uitgeschreven vanaf 7 mei 2018 naar een
onbekende bestemming.
Indien u stukken in wilt zien, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Bestuursondersteuning & Communicatie van de gemeente Boxmeer.

volg boxmeer
op facebook
Openbare bekendmakingen
Overeenkomst project Groeningsestraat
Op 6 november 2018 heeft de gemeente Boxmeer een
anterieure exploitatie- en realisatieovereenkomst gesloten met de heer Evers inzake het project Groeningsestraat
(naast) nr. 29 b in Groeningen. De zakelijke inhoud van
deze overeenkomst ligt tot 1 januari 2019 ter inzage op
het gemeentehuis.
In een anterieure overeenkomst worden (financiële) afspraken tussen
de ontwikkelende partij en de gemeente vastgelegd. De gemeente is
verplicht kosten die worden gemaakt voor de ontwikkeling in rekening
te brengen bij de ontwikkelaar.

Verkeersbesluit
Sinterklaasintocht
In verband met de intocht van Sinterklaas in Boxmeer is
op 17 november 2018 de Veerstraat tussen 14.00 en
17.00 uur afgesloten.

GemeenteNieuws
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 15 november 2018. De agenda voor de betreffende vergadering
ligt vanaf donderdag 9.00 uur bij de publieksbalie in het
gemeentehuis.
Vergadering Monumentencommissie
De Monumentencommissie adviseert de gemeente over
monumentale zaken. Op maandag 19 november om
17.00 uur is er een openbare vergadering in het gemeentehuis in Boxmeer.
De agenda voor de betreffende vergadering is in te zien
bij de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving in
het gemeentehuis.
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stukken is ook te raadplegen via www.boxmeer.nl/bekendmakingen/
bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Tegen het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan kan tot en met
25 december 2018 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig
een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders hebben
ingediend of aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om tijdig een zienswijze bij het college in te dienen. Een beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het wijzigingsbesluit treedt in werking op 26 december 2018, tenzij voor
deze datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van
het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een afspraak maken met de afdeling Ruimte en Economie.

Algemene Plaatselijke Verordening
Evenementen (meldingen)
De volgende melding is ingediend:
■■ Stg. Sipiejo, sinterklaasintocht, 17 november 2018,
Raadhuisplein, Boxmeer (ontv. 16-7-2018).
U kunt als derde-belanghebbende geen bezwaar maken tegen meldingen.

Omgevingsvergunningen aangevraagd
In de afgelopen week zijn de volgende aanvragen om omgevingsvergunning ingediend:
■■ Aanleg uitweg, Groeningsestraat 31a, Groeningen (511-2018);
■■ Aanleg uitweg, Groeningsestraat 31b, Groeningen (511-2018);
■■ Plaatsen dakkapel, Hoge Akker 8, Overloon (6-112018).

Evenementen
Er is vergunning verleend aan:
■■ Brasserie De Bock, horeca-activiteiten IJsfestijn, 7
december 2018 t/m 6 januari 2019, Raadhuisplein 3,
Boxmeer (verz. 5-11-2018);
■■ Motorsportvereniging M.S.V., 4x4 evenementen, 19-20
januari, 15-16 februari, 23-24 februari en 19-20 oktober 2018, Circuit Duivenbos, Oploseweg 34, Overloon
(verz. 8-11-2018).

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.

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt bij de Burgemeester.
Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.boxmeer.nl/bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit
echter niet.
Indien onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van
een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank
Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 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 www.rechtspraak.nl/Paginas/
Inloggen-Rechtspraak.aspx. Ook daarvoor moet u wel beschikken over
DigiD. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Omgevingsvergunning aangevraagd (uitgebreid)
■■ Brandveilig gebruik, Spoorstraat 74, Boxmeer (6-112018).
Bovenstaande aanvraag heeft betrekking op aanvragen om omgevingsvergunning waarop de uitgebreide procedure van toepassing is.
Voor uitgebreide aanvragen is de beslistermijn 6 maanden of 6 maanden + 6 weken als de beslistermijn is verlengd. U kunt als derde-belanghebbende geen bezwaar maken noch een zienswijze naar voren brengen
tegen ingediende aanvragen en (eventuele) verlengingsbesluiten.

Omgevingsvergunningen verleend
Afgelopen week zijn onderstaande omgevingsvergunningen verleend.
■■ Aanleg uitweg, de Bergkamp 7, Overloon (verz. 30-102018);
■■ Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening, Lange
Akker 24, Overloon (verz. 6-11-2018).
Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt bij het college van Burgemeester en Wethouders. Meer informatie hierover kunt u vinden op:
www.boxmeer.nl/bezwaar. Via deze link kunt u ook digitaal bezwaar maken. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde
website 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 tussen 8.30 en 12.15
uur via telefoonnummer (0485) 585 911.

Bestemmingsplannen
Vastgesteld wijzigingsplan Kapelstraat 3
Het college van B&W maakt bekend dat zij op 6 november 2018 hebben besloten om over te gaan tot wijziging
van het bestemmingsplan ‘Kom Holthees’ ten behoeve
van de bouw van een nieuwe woning tussen de woningen
Kapelstraat 3 en 3a, Holthees.
Met ingang van 14 november 2018 liggen het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de publieksbalie in
het gemeentehuis in Boxmeer. Het wijzigingsbesluit met bijbehorende

Stookontheffing
Er is ontheffing verleend voor het verbranden van snoeihout dat afkomstig is van het onderhoud aan de Maasheggen in het Maasheggengebied op ten hoogste 2 dagen
in de periode 1 november 2018 tot 1 april 2019 aan:
■■ Landbouwbedrijf Ebben, op het perceel VLB L 0013 en
VLB L 0014, Groeningen (verz. 2-11-2018).
Ontheffing geluid
Er is ontheffing verleend aan:
■■ Stg. Sipiejo, sinterklaasintocht, 17 november 2018,
Raadhuisplein, Boxmeer (verz. 6-11-2018).
Ontheffing kamperen
Er is ontheffing verleend aan:
■■ Motorsportvereniging M.S.V., 4x4 evenementen, 19-20
januari, 15-16 februari, 23-24 februari en 19-20 oktober 2018, Circuit Duivenbos Oploseweg 34, Overloon
(verz. 8-11-2018);
Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt bij het college van Burgemeester en Wethouders. Meer informatie hierover kunt u vinden op:
www.boxmeer.nl/bezwaar.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit
echter niet.Indien onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de
rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 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 www.rechtspraak.nl/Paginas/
Inloggen-Rechtspraak.aspx. Ook daarvoor moet u wel beschikken over
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.
Vergunningen, bereikbaar tussen 8.30 en 12.15 uur via
telefoonnummer (0485) 585 911.

