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GemeenteNieuws
Leerlingenvervoer voor
schooljaar 2019-2020
Gaat uw kind naar een
school voor basisonderwijs,
speciaal basisonderwijs,
speciaal onderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs?
En is de afstand die u moet
afleggen tussen huis en
school groter dan zes kilometer? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een
tegemoetkoming in reiskosten of vervoersvoorziening.
U kunt deze tegemoetkoming bij de gemeente
aanvragen. Een tegemoetkoming kan bestaan uit een
vergoeding voor het vervoer
per (brom)fiets, openbaar
vervoer of, in uitzonderlijke
gevallen, voor eigen vervoer.
Een andere mogelijkheid is
dat uw kind in aanmerking
komt voor taxivervoer. In
dat geval wordt dit door de
gemeente geregeld.
Gaat uw kind naar het
voortgezet onderwijs of
voortgezet speciaal onder-

wijs? Dan komt uw kind uitsluitend in aanmerking voor
een tegemoetkoming in de
kosten of taxivervoer als hij/
zij vanwege een structurele
handicap niet zelfstandig
naar school kan reizen.
Aanvragen
leerlingenvervoer
Wanneer u leerlingenvervoer wil aanvragen, dan
kunt u dit doen door het
‘aanvraagformulier leerlingenvervoer school 20192020’ in te vullen.
Het formulier is digitaal in te
vullen op de website van de
gemeente, www.boxmeer.
nl, bij ‘Onderwerpen A-Z’
onder de letter ‘L’ van leerlingenvervoer. U kunt het
formulier ook uitprinten en
invullen. Het ingevulde formulier kunt u dan per post
of per e-mail versturen naar
de gemeente.
De gemeente beoordeelt
iedere aanvraag individu-

eel op grond van de gemeentelijke Verordening
Leerlingenvervoer. Houdt u
hierbij rekening mee dat de
verordening uitgaat van het
vervoer naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school
en het vervoer aansluit op
de begin- en eindtijden van
de schoolgids.
Om uw aanvraag leerlingenvervoer voor het schooljaar
2019-2020 op tijd te kunnen beantwoorden, is het
van belang dat u deze op
tijd indient. Wanneer u het
formulier vóór 1 juni 2019
naar ons opstuurt, kunnen
wij uw aanvraag op tijd behandelen.
Heeft u verder nog vragen?
U kunt altijd contact met
ons opnemen via telefoonnummer (0485) 585911 of
via e-mailadres
gemeente@boxmeer.nl onder vermelding van ‘leerlingenvervoer’.

Een misdaad melden, hoe
werkt dat eigenlijk?
Gemeenten, politie, belastingdienst, Openbaar
Ministerie en nog veel
meer (overheids)instanties
werken hard om samen uw
wijk veilig te houden. Vaak
gebeurt dit achter de schermen en heeft u dit als inwoner niet in de gaten. Soms
zijn er controles waarbij dit
werk opeens heel zichtbaar
wordt. Denk aan een grote
controle bij een woonhuis
of bedrijfspand. ‘Samenwerkende overheden’ trekken dan samen op en gaan
op basis van signalen of
meldingen een kijkje nemen
op een bepaald adres. Soms
zijn er controles op meerdere adressen tegelijkertijd.
Deze controles zijn altijd
onaangekondigd.
Melden: samen sterk tegen
ondermijning
Het klinkt misschien cliché,
maar de overheid ziet en
hoort niet alles wat er in
een wijk gebeurd. Sterker
nog, ze horen misschien
wel heel weinig van wat er
écht speelt. De enige die
dat echt weet, en ook kán
weten, dat bent u, de inwoner zelf! U bent de oren en
ogen van uw wijk. In heel

veel gevallen is uw wijk
rustig en veilig, maar mocht
u toch een verdachte situatie zien, of een vermoeden
hebben van criminaliteit,
dan kunt u dit melden. De
enige manier om georganiseerde criminaliteit aan
te pakken, is door samen
op te trekken, overheid in
inwoners. Meldingen van
u zijn dan ook ontzettend
waardevol voor de aanpak
van criminaliteit.
Hoe kunt u melden?
U kunt altijd melden bij de
politie, bijvoorbeeld via
uw wijkagent of via (0900)
8844. Het kan voorkomen
dat u een vermoeden van
criminaliteit heeft, maar
de dader kent. Of dat u om
een andere reden niet naar
de politie kunt of durft. Dan
kunt u volledig anoniem
een melding doen via Meld
Misdaad Anoniem. Dit kan
online via www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via (0800) 7000.
Melden, en dan?
Uw (anonieme) melding
wordt zonder twijfel heel
serieus genomen. Als u via
uw wijkagent of de politie

een melding doet, dan krijgt
u als dat mogelijk is een terugkoppeling. Soms lukt dat
niet in het kader van lopend
onderzoek. Als u anoniem
een melding doet, dan
hoort u hier niks van. Eigenlijk is dat ook logisch, want
als u anoniem een melding
maakt, dan is ook niet bekend naar wie hierover een
terugkoppeling verstuurd
kan worden. Niemand weet
immers wie die melding
heeft gedaan.
Wanneer er voor een bepaald adres of in een bepaalde wijk veel (dezelfde)
meldingen binnenkomen
van inwoners, maar ook bijvoorbeeld van de wijkagent
of een gemeenteambtenaar, dan is dat reden om
over te gaan tot actie.
Vragen?
Heeft u vragen over melden, of heeft u een vermoeden van criminaliteit? Neem
dan contact op met uw
wijkagent, de politie of de
gemeente.
Op www.politie.nl of op
www.meldmisdaadanoniem
kunt u altijd meer informatie vinden.
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■■ De Le Blancstraat wordt gereconstrueerd. De werkzaamheden duren tot ongeveer 31 mei. De weg is hierdoor afgesloten voor het doorgaande verkeer.
■■ In de Hollesteeg, nabij rotonde Jetten wordt een wadi
aangebracht. Hiervoor wordt een klein stukje van het
fietspad verlegd. De werkzaamheden duren van 23
april tot 7 juni.
Vortum-Mullem
■■ Op 23 april beginnen de asfaltwerkzaamheden in De
Steeg en Klein Vortum. Hier wordt het asfalt gedeeltelijk vervangen en waar nodig het straatwerk aangepast. De werkzaamheden duren tot 3 mei. Het verkeer
wordt omgeleid.
Sambeek
■■ De Steenklef wordt op 23 april voorzien van een
nieuwe asfaltlaag. Daarna worden de bermen nog
aangevuld. De weg wordt tot 25 april afgesloten voor
doorgaand verkeer.
■■ De Mullemsedijk, ter hoogte van het viaduct krijgt
op 23 april een nieuwe asfaltlaag. De weg is dan afgesloten voor al het verkeer. Er wordt een omleiding
ingesteld.
Overloon
■■ Het achterste gedeelte van de Oplosedijk krijgt een
nieuwe asfaltlaag. Deze werkzaamheden zijn ingepland
van 23 tot en met 26 april. De weg is dan afgesloten
voor doorgaand verkeer.
U kunt hinder ondervinden van bovenvermelde en andere
(kleine) werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Prijsvraag bijvriendelijke voortuin

@Boxmeer
en
gemeente Boxmeer

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

De prijsvraag voor het ontwerpen van bijvriendelijke voortuin is gesloten.
Deze inzending komt niet in aanmerking voor de hoofdprijs, maar is wel superleuk! Fotograaf Jan Stax en blij bijtje
Fenne Claassen verdienen hiervoor allebei een bijenhotelletje. De winnaar van de prijsvraag wordt begin mei bekend
gemaakt.

Woonlasten
verlagen door
energiebesparende
maatregelen?
Kijk voor meer informatie op
www.boxmeer.nl/duurzaamheidslening

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.

Altijd actueel: deweekkrant.nl

Openbare bekendmakingen
Aanwijzingsbesluit toezichthouder
De burgemeester en het college van B&W, ieder voor zover het zijn bevoegdheid als bestuursorgaan betreft, maken bekend dat zij op 2 april 2019 de heer S.J.T. Toonen
hebben aangewezen als toezichthouder als bedoeld in
artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.
De toezichthouder is belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de:
■■ Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (en bijbehorende wetten)
■■ Betrokken wetten genoemd in artikel 5.1 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, zoals de Monumentenwet 1988, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, Wet milieubeheer, Wet
ruimtelijke ordening, Waterwet en Woningwet, alsmede die besluiten en voorschriften die bij of krachtens
die wetten zijn aangegeven;
■■ Algemene Plaatselijke Verordening, inclusief bijbehorende regelingen/bijzondere wetten
■■ Winkeltijdenwet en de Verordening winkeltijden gemeente Boxmeer
■■ Afvalstoffenverordening van het Land van Cuijk en
Boekel
■■ Besluit brandveilig gebruik bouwwerken
■■ Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
■■ Bouwbesluit 2012
■■ Bouwverordening Boxmeer
■■ Erfgoedverordening Boxmeer
■■ Asbestverwijderingsbesluit 2005
■■ Wet op de lijkbezorging
■■ Leegstandswet
■■ Wegenverkeerswet 1994
■■ Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
■■ Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
En de daarvoor in de plaats tredende wet- en regelgeving,
voor zover de aard en strekking niet wezenlijk verandert.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de
dag van bekendmaking. Deze aanwijzing geldt voor het
gehele grondgebied van de gemeente Boxmeer.
Vertrokken naar onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken
dat onderstaande personen niet meer wonen op Stevensbeekseweg 14a, het adres waar zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college
van burgemeester en wethouders heeft op 15 april 2019
besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze
personen op te schorten. Dit betekent dat zij daardoor
formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.
					
Geslachtsnaam en voorletters
Geboortedatum
Nezhad Arab, Ilia
26-04-2012
Smyk, Elena
18-03-1984
Smyk, Ekaterina N.
26-09-2014
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende
tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het
indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na
de datum van deze publicatie.
Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres
van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit waarte-
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gen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het besluit. Het
bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester en wethouders
van de gemeente Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL Boxmeer.

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 2 mei
2019. 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 reguliere aanvragen om omgevingsvergunning ingediend:
■■ Bouwen bijbehorend bouwwerk, Strijdhamer 31, Sambeek (10-04-2019);
■■ Bouwen woning, Rieterweg naast nr. 1, Maashees (0904-2019);
■■ Verbouwen woning, Floralaan 82, Boxmeer (10-042019);
■■ Bouwen woningen (2) en aanleggen uitwegen, Kamille
ong. (kavels 524 en 525), Boxmeer (11-04-2019);
■■ Bouwen carport, Burggraaf 3, Vierlingsbeek (11-042019);
■■ Bouwen bijbehorend bouwwerk, Hoogeindsestraat 19,
Rijkevoort (10-04-2019);
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 en (eventuele) verlengingsbesluiten. Dat kan pas nadat er op de aanvragen is beslist.

Omgevingsvergunningen verleend
Afgelopen week zijn onderstaande omgevingsvergunningen verleend.
■■ Verbouwen bedrijfsgebouw, Spoorstraat 69, Boxmeer
(verz. 12-4-2019);
■■ Veranderen gevel, Beugenseweg 59b, Boxmeer (verz.
12-4-2019);
■■ Bouwen woning en aanleggen uitweg, d’n Hof 44,
Overloon (verz. 15-4-2019);
■■ Aanleggen uitweg, Soetendaal 23, Vierlingsbeek (verz.
15-4-2019);
■■ Bouwen woning en aanleggen uitweg, Laageindsedijk
16a, Rijkevoort (verz. 16-4-2019);
Tegen deze besluiten 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 https://www.rechtspraak.nl/
Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Ook daarvoor moet u wel beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
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Indien u vragen heeft of stukken wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en
Handhaving via (0485) 585911.

Algemene Plaatselijke Verordening
Drank- en Horecawet
Er is ontheffing verleend voor het mogen verstrekken van
zwakalcoholhoudende drank aan:
■■ Stichting Jeugdhuus Iën Loën, SJIL Kindervakantieweek, 9 t/m 11 juli 2019, Veldje Stevensbeekseweg,
Overloon (verz. 15-4-2019)
Vreugdevuur/kampvuur
Er is ontheffing verleend voor het organiseren van een
vreugdevuur/kampvuur aan:
■■ Stichting Jeugdhuus Iën Loën, SJIL Kindervakantieweek, 9 t/m 11 juli 2019, Veldje Stevensbeekseweg,
Overloon (verz. 15-4-2019)
Overnachten
Er is ontheffing verleend voor het overnachten op of aan
de openbare weg aan:
■■ Stichting Jeugdhuus Iën Loën, SJIL Kindervakantieweek, 9 t/m 11 juli 2019, Veldje Stevensbeekseweg,
Overloon (verz. 15-4-2019)
Tegen deze besluiten 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 ’sHertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt
ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
indienen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Ook daarvoor moet u wel beschikken
over DigiD. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Ontheffing geluid
Er is ontheffing verleend aan:
■■ Stichting Jeugdhuus Iën Loën, SJIL Kindervakantieweek, 9 t/m 11 juli 2019, Veldje Stevensbeekseweg,
Overloon (verz. 15-4-2019)
Standplaatsvergunning
■■ W.W. van Reeken-Witstijn V.O.F. voor het innemen van
een standplaats op het Raadhuisplein van 1 november
t/m 31 december 2019 voor de verkoop van oliebollen( verz. 11-4-2019);
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 ’sHertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt
ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
indienen bij genoemde rechtbank via https://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 vragen heeft of stukken wilt inzien, kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en
Handhaving via (0485) 585911.

