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Omgevingsvergu nni ngen
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning

Het betrefr een kennisgeving van ingekomen aanvragen Deze aanvragen kunt u inzien Hieílegen staan geen rechtsmogelíkheden open

Ontvangen Plaats Adres

03-08-2015 Brakel Lijsenhof 1 1

Verleend e omg evin gsvergu n n ingen

Postcode

5306 CE

Omschrijving

Bouw carport

Zaaknr.

021444200

Rechtsmogelijkheid

Geen

Rechtsmogelijkheid

Bezwaar

Bezwaar

lnzage

Stukken die ter inzage liggen kunt u tijdens

de openingstijden kÍj de aÍdeling Publieksza-

ken op het gemeentekantoor van Zaftbom-

mel, Hogeweg 11 te Zahbommel iníen. Het

inzien van omgevingsvergunningen kan al-

leen op aÍspraak. Bel voor het maken van

een afspraak naar het Omgevingsloket via

telefoonnummer 14 C.4-18. De stukken over

bestemmingsplannen, omgevingsvergunnin-
gen aangeduíd met een *, voorbereidingsb+
sluiten en (ontwerp)besluiten hogere grens-

waarden kunt u ook inzien via

www.zaltbommel. nl/bestem mingsplannen.

Zienswijze
Tijdens de inzagetermijn kunt u uw mening of

opmerkingen naar voren brengen. U kunt tnry

zÍenswijze sturen naar Postbus 10.002, 5300

DA Zaltbomme!. ln de zÍenswijze moet staan:

omschrijving van het (voorgenomen) besluit

waar ultr zienswijze over gaat, uw naam en

adres, datum, handtekening en de motivering

van uw zienswijze. U kunt uw zienswijze ook

mondeling naar voren brengen. Bel hiervoor

eerst naar de betreffende afdeling via

14 0418 en maak een afspraak. Zenswijzen

kunnen niet via de elektronische weg (e-mail)

worden ingediend.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen bearaar maken.

Een bearyaarschrift moet binnen de gestelde

termíjn zijn ontvangen door het bestuursor-

gaan dat de beslissing heeft genomen. Het

indienen van een bezwaarschrift schorst ín

principe niet de werking van lret besluit waaile-

gen het is gericht. Daaruoor moet u een \rer-

zoek om voorlopige vooziening indienen.

Beroep

Beroep kan worden ingesteld door belang-

hebbenden die tijdig een zienswÍjze naar

voren hebben gebracht en door hlanghetr
benden aan wie redelijkerwijs niet kan wor-

den verweten tegen het besluit geen lenswij-
zen naar voren te hebben gebracht. Voor het

indienen van een beroepschrift wordt een

griffierecht geheven. Het instellen van beroep

schorst niet de werkíng van het (ontwerp)

besluit waartegen het is gericht. Als beroep

wordt ingesteld, kan tevens om een voorlopi-

ge vooziening worden verzocht.

Eisen bezuraar en beroep

Een bea,ruaarschrift of een beroepsdtrÍft moet

ondertekend worden en tenminste bevatten:

naam en adres van de indiener, de dagteke-

ning, een omschrijving van het bestreden be-

sluit en de gronden van het bearyaar of be-

roep.

Voorlopige vooziening
Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt

irgesteld, kan tevens om een voorlopige voor-

lenÍng worden vezocht. Een voorlopige voor-

ziening kan door de Vooaieningenrechter

worden getroffen indien onverwijlde spoed,

gelet op & betrokken belangen, dat vereist.

Voor het vragen van een voorlopige voorzie-

ning wordt een grifiierecht geheven.

Een verleende omgevingsvercunning ligt gedurende zes reken na de dag van veílening ler inzage Tegen een verleende omgevingsvergunning kunl u gedurende die

lemijn van zes weken een bezwaar- of beroepschrift indienen ln hel onderstaande ovezicht is bij rechtsmogelijkheid opgenomen wat van toepassing is Zie ook lekst
hieronder en in hel keder

Datum Plaats Adres Postcode Omschrijving

04-08-2015 Brakel Esdoornstraat2d 5306 XT Vestigen winkel in bijgebouw

08-08-2015 Nederhemert Molenstraat44 5317 JH Gebruik bedrijfswoning als
burgerwoning

Bezwaar
De termijn voor het indienen van een beruaaBchrift bedraagt zes weken nà de daotekenino van het bestreden besluit. Het bezwaarschrift kunt u indienen

bij het college van burgemeester en wethoudeÍs. Zie ook kader.

Beroep
De temijn rcor het instellen van beroep bedraagt zes reken nà de start van de terinzaoeleooino van het bèstreden besluit. U kunt beroep instellen bij de

Voozieningenrechter van de Rechtbank Geldedand, afd Bestuu6recht, Postbus 9030, 6800 EM Amhem. Zie ook kader. LJ kunt ook digitaal beroep instel-

len bij genoemde Rechtbank via http:/Ioket.rechtspraak.nl/bestuuBrecht DaaruooÍ moet u wel besóikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Kijk voor de precieze vooMaarden ook op httD:/iloket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

Voorlopige voouièning
AIs u beruaar maakt of beroep instelt, kunt u ook om een voorlopige vooziening vezoeken bij de Voozieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afd

Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Amhem. Zle ook kader.

Voor meer infomatie kunt u terecht bij het Omgevingsloket Zaltbommel.

Aanwijsbesluit heffings- en

Invord eri ngsa m btenaa r

Burgemeester en wethouders hebben op 4 augustus 2015
een aantal ambtenaren en andere personen aangewezen
als heffings- en invorderingsambtenaar, onder gelijktijdige
intrekking van de eerdere aanwijsbesluiten van 18 decem-
ber 2012 en 22 lanuari 2014. Het aanwijsbesluit treedt in

werking op de dag na de dag van deze bekendmaking en
werkt terug tot 1 januari 2015

Het besluit ligt ter inzage.

Bezwaar
Bij burgemeester en wethouders, binnen zes weken na de
dag van deze bekendmaking Zie kader

'/r.

Zaaknr.

02 1 443653

021441345

Zoek eenvoudig
berichten over uw
buurt op overheid.nl

Gemakkelijk informatie over uw buurt
Wilt u zich snel en gemakkelijk laten informeren over besluiten in uw buurt?

Dat kan op verschillende manieren.

Bericht via app
Of op de hoogte blijven van wat er speelt in uw directe omgeving? Dat kan

eenvoudig via onze app. Met de app kunt u bericht ontvangen van bekend-

makingen in en over uw buurt U stelt zelf in over welke gebied u berichten

ontvangt. U vindt de app van de gemeente Zaltbommel in de App Store en

in de Play Store.

Emailservice

Met een (gratis) abonnement op deze bekendmakingen, ontvangt u weke-

lijks de gemeentelijke bekendmakingen per email U bepaalt zelf welke

bekendmakingen u wilt ontvangen aan de hand van het soort bekendma-

king of het postcodegebied. Op de website van overheid nl meldt u zich

aan voor de e-mailservice bekendmakingen


