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terras aan Breestraat 18 van 23 t/m 25 mei
2015 tijdens de Pinksterkermis in Sint Anthonis
(verzonden 22 april 2015)

2. Gemeente Sint Anthonis
(evenementenvergunning)
- het verlenen van een vergunning voor het
houden van activiteiten rondom
Dodenherdenking op maandag 4 mei 2015 van
18:30 tot 20:30 uur op De Brink en diverse
straten in Sint Anthonis (verzonden 23 april
2015)
Bezwaar
Tegen bovenstaande besluiten (nummer 1 en
2) kunnen rechtstreeks belanghebbenden op
grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na de datum van verzending
van besluit(en) een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Sint Anthonis, postbus 40, 5845 ZG
Sint Anthonis. Overigens schorst het indienen
van een bezwaarschrift op grond van artikel
6:16 van de Algemene wet bestuursrecht niet
de werking van het besluit waartegen het is
gericht. Om de schorsing van dit besluit te
bewerkstelligen moet u, indien onverwijlde
spoed dat vereist, tegelijkertijd met of na de
indiening van het bezwaarschrift een verzoek
om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzieningenrechter van de
arrondissementsrechtbank, sector
bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 'sHertogenbosch. U kunt ook digitaal beroep
instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk ook
op deze site voor de precieze voorwaarden.

U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl
aanmelden voor de bekendmakingenservice
van Overheid.nl. U krijgt dan alle
bekendmakingen die voldoen aan de door u
opgegeven criteria in uw e-mailbox.

Algemene Plaatselijke
Verordening
1. Café 't Cafeetje Sint
Anthonis
(evenementenvergunning)
-het verlenen van een vergunning en
ontheffingen voor het houden van levende en
mechanische muziek buiten op het overdekte
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Ruimtelijke Ordening

Beroep instellen
Tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling
van het wijzigingsplan door het college kan
met ingang van 1 mei 2015 gedurende een
termijn van zes weken beroep worden
ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag door:

3. Gewijzigd vastgesteld
wijzigingsplan
Hoenderstraat 12 te
Ledeacker

•

Burgemeester en wethouders van de
gemeente Sint Anthonis maken bekend dat zij,
bij besluit van 7 april 2015, het wijzigingsplan
“Hoenderstraat 12 te Ledeacker”
(NL.IMRO.1702.8BPWhoenderstr12-VA01)
gewijzigd hebben vastgesteld.

•

Inhoud wijzigingsplan
Het wijzigingsplan voorziet in de wijziging van
de bestemming “Agrarisch – grondgebonden”
in de bestemming “Wonen”. Tegen het
ontwerpwijzigingsplan zijn geen zienswijzen
ingediend.

de belanghebbende aan wie
redelijkerwijs niet kan worden
verweten dat hij zijn zienswijze niet
tijdig bij het college heeft ingebracht
tegen het ontwerpwijzigingsplan;
een ieder tegen de wijzigingen van het
wijzigingsplan ten opzichte van het
ontwerpwijzigingsplan.

Indien beroep is ingesteld kan ingevolge artikel
8:81 van de Algemene wet Bestuursrecht de
voorzitter van de genoemde Afdeling
Bestuursrechtspraak worden verzocht een
voorlopige voorziening te treffen indien
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken
belangen, dat vereist.

Ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan is
het vastgestelde wijzigingsplan op de volgende
onderdelen gewijzigd: het bestemmingsvlak
“Wonen” is vergroot, het plangebied is vergroot
waarbij de vergroting de bestemming
“Agrarisch met waarden” heeft gekregen en
artikel 4.5.1. lid e. “bergings- /
infiltratievoorzieningen voor hemelwater” is
verwijderd.

U moet er rekening mee houden dat u
griffierecht moet betalen als u een
beroepschrift indient. Meer informatie over de
beroepsprocedure vindt u op
www.raadvanstate.nl.
Wijzigingsplan in werking
Het besluit tot vaststelling van het
wijzigingsplan treedt in werking daags na
afloop van de genoemde termijn van
terinzageligging. Het instellen van beroep
schorst de werking van het besluit niet.
Degenen die beroep hebben ingesteld, kunnen
verzoeken om een voorlopige voorziening bij
de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Reageren op het gewijzigd vastgesteld
wijzigingsplan
Het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan
inclusief alle bijlagen ligt met ingang van 30
april 2015 voor de duur van zes weken ter
inzage in het gemeentehuis, Brink 3 te Sint
Anthonis. Het wijzigingsplan is ook te
raadplegen op www.sintanthonis.nl onder het
kopje bekendmakingen/ruimtelijke ordening.
Ook kunt u het wijzigingsplan raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indien het verzoek om voorlopige voorziening
tijdens de beroepstermijn is ingediend, treedt
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het besluit niet in werking voordat op het
verzoek is beslist.

melding ex artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer is ingekomen:

Sint Anthonis, 29 april 2015

-een melding Activiteitenbesluit milieubeheer
(verzonden 21 april 2015).

Wet Milieubeheer

4. Zandkant 7 te Sint
Anthonis (melding
Activiteitenbesluit
milieubeheer)

1. Deurneseweg 37 te Oploo
(melding
Activiteitenbesluit
milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Sint
Anthonis maken bekend dat de navolgende
melding ex artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer is ingekomen:

Burgemeester en wethouders van Sint
Anthonis maken bekend dat de navolgende
melding ex artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer is ingekomen:

-een melding Activiteitenbesluit milieubeheer
(verzonden 21-4-2015).

-een melding Activiteitenbesluit milieubeheer
(verzonden 21 april 2015).

5. Hondsberweg 6 te
Westerbeek (melding
Activiteitenbesluit
milieubeheer)

2. Boxmeerseweg 30 te Sint
Anthonis (melding
Activiteitenbesluit
milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Sint
Anthonis maken bekend dat de navolgende
melding ex artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer is ingekomen:

Burgemeester en wethouders van Sint
Anthonis maken bekend dat de navolgende
melding ex artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer is ingekomen:

-een melding Activiteitenbesluit milieubeheer
(verzonden 22 april 2015).

-een melding Activiteitenbesluit milieubeheer
(verzonden 21 april 2015).

6. Eerste Stichting 3 te Oploo
(melding
Activiteitenbesluit
milieubeheer)

3. Noordstraat 25 te Wanroij
(melding
Activiteitenbesluit
milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Sint
Anthonis maken bekend dat de navolgende
melding ex artikel 8.40 van de Wet
milieubeheer is ingekomen:

Burgemeester en wethouders van Sint
Anthonis maken bekend dat de navolgende
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4. Tweede Stichting 5 en
nabij Bijenweg te
Landhorst (aanvraag
omgevingsvergunning)

- een melding Activiteitenbesluit milieubeheer
(verzonden 22 april 2015).
Ter inzage ligging meldingen (nummer 4
t/m 9)
De meldingen liggen, één dag na verzending
van de stukken, gedurende een periode van 6
weken van 09.00 tot 12.30 uur ter inzage in het
gemeentehuis bij het Klant Contact Centrum.
Voor het inzien van de stukken buiten
genoemde kantooruren kan een afspraak
worden gemaakt met het Klant Contact
Centrum.

- het kappen van 20 bomen (ingekomen 21
april 2015)

5. Zoetendaal 10 te Wanroij
(aanvraag
omgevingsvergunning)

Omgevingsvergunning

- Internationaal Keverweekend De Bergen
Wanroij op 19, 20 en 21 juni 2015 (ingekomen
14 april 2015)

Ingekomen aanvragen
omgevingsvergunningen

6. Straatscheveld 2 te
Wanroij (aanvraag
omgevingsvergunning)

1. Hoenderstraat 14 te
Ledeacker (aanvraag
omgevingsvergunning)

- het milieuneutraal veranderen van de
inrichting, het vervangen van WKK (ingekomen
22 april 2015)

- het plaatsen van beveiligingsverlichting in
mast (ingekomen 17 april 2015)

7. Oude Breestraat 29 te Sint
Anthonis (aanvraag
omgevingsvergunning)

2. Lindelaan 28 te
Stevensbeek (aanvraag
omgevingsvergunning)

- het aanpassen van de voorgevel (ingekomen
22 april 2015)

- het oprichten van een loods (ingekomen 20
april 2015)

Tegen bovenstaande aanvragen (nummer 10
t/m 16) kunnen geen bezwaren worden
ingediend. Bezwaar is mogelijk zodra op deze
aanvraag een beslissing is genomen.

3. Hoefstraat 24 te Sint
Anthonis (aanvraag
omgevingsvergunning)
- het realiseren van een dakkapel aan
achterzijde woning (ingekomen 20 april 2015)

Officieel gemeenteblad met digitale publicaties van de gemeente Sint Anthonis

4

Elektronisch gemeenteblad
28 april 2015

Verleende omgevingsvergunningen

instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk ook
op deze site voor de precieze voorwaarden.

8. Striep 12 te Oploo
(omgevingsvergunning)

Besluit gedeeltelijke intrekking
omgevingsvergunning

- het bouwen van een opslagloods (verzonden
23 april 2015)

9. De Essen 2 te Wanroij
(omgevingsvergunning)

11.
Eerste Stichting 3 te
Oploo (besluit
gedeeltelijke intrekking
omgevingsvergunning)

- het vervangen van een dakkapel (verzonden
23 april 2015)

-een besluit omgevingsvergunning voor het
gedeeltelijk intrekken van het veebestand
(vleesvarkens (verzonden 22 april 2015)).

10.
Deurneseweg 12A te
Oploo
(omgevingsvergunning)

Tegen een besluit kunnen rechtstreeks
belanghebbenden op grond van de Algemene
wet bestuursrecht binnen zes weken na datum
van verzending van het besluit een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het
college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Sint Anthonis, postbus 40, 5845
ZG Sint Anthonis. Overigens schorst het
indienen van een bezwaarschrift op grond van
artikel 6:16 van de Algemene wet
bestuursrecht niet de werking van het besluit
waartegen het is gericht. Om de schorsing van
dit besluit te bewerkstelligen moet u, indien
onverwijlde spoed dat vereist, tegelijkertijd met
of na de indiening van het bezwaarschrift een
verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de
arrondissementsrechtbank, sector
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch. U kunt ook digitaal beroep
instellen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk ook
op deze site voor de precieze voorwaarden.

- het wijzigen van een eerder verleende
vergunning voor de bouw van een woning,
wijziging vloerconstructie en gevelafwerking
(verzonden 24 april 2015)
Tegen bovenstaande besluiten (nummer 17
t/m 19) kunnen rechtstreeks belanghebbenden
op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na datum van verzending
van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Sint Anthonis,
postbus 40, 5845 ZG Sint Anthonis. Overigens
schorst het indienen van een bezwaarschrift op
grond van artikel 6:16 van de Algemene wet
bestuursrecht niet de werking van het besluit
waartegen het is gericht. Om de schorsing van
dit besluit te bewerkstelligen moet u, indien
onverwijlde spoed dat vereist, tegelijkertijd met
of na de indiening van het bezwaarschrift een
verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de voorzieningenrechter van de
arrondissementsrechtbank, sector
bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’sHertogenbosch. U kunt ook digitaal beroep
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Verlenging beslistermijn aanvraag
omgevingsvergunning

werking getreden. Deze wetswijziging heeft
ook gevolgen voor de vastgestelde
‘Beleidsregels Bestuurlijke boete WWB, IOAW
en IOAZ 2013’.

12.
Vrijstraat 11 te
Ledeacker (verlenging
beslistermijn)

Het college heeft in de nieuwe regels
vastgelegd in welke situaties een lagere boete
wordt opgelegd en in welke situaties geen
boete wordt opgelegd, maar volstaan wordt
met het geven van een schriftelijke
waarschuwing.

- het handelen in strijd met regels ruimtelijke
ordening, het uitbreiden van een gastenverblijf
van 8 naar 16 personen, de beslistermijn is
met 6 weken verlengd (ingekomen 5 maart
2015)

Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking met
ingang van de eerste dag na die van
bekendmaking (29 april 2015) en werken terug
tot en met 1 januari 2015, behoudens situaties
waarbij sprake is van negatieve gevolgen voor
de belanghebbende.

Geen bezwaar mogelijk
Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet
bestuursrecht staat tegen deze beslissing geen
bezwaar- of beroepsmogelijkheid open.

Waar zijn de beleidsregels te vinden?
De tekst van de beleidsregels is gedurende
zes weken na plaatsing van dit bericht (tot en
met 8 juni 2015) in te zien bij de publieksbalie
van het gemeentehuis. U kunt de beleidsregels
na inwerkingtreding te allen tijde via
www.sintanthonis.nl en/of www.overheid.nl
raadplegen.

Bekendmaking
regelgeving
1. Bekendmaking
‘Beleidsregels Bestuurlijke
boete Participatiewet,
IOAW en IOAZ 2015’

2. Bekendmaking
‘Beleidsregels Reintegratie Participatiewet
2015’

Bekendmaking ‘Beleidsregels Bestuurlijke
boete Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015’

Het college van Burgemeester en Wethouders
heeft in haar vergadering van 14 april 2015 de
‘Beleidsregels Re-integratie Participatiewet
2015’ vastgesteld.

Het college van Burgemeester en Wethouders
heeft in haar vergadering van 14 april 2015 de
‘Beleidsregels Bestuurlijke boete
Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015’
vastgesteld.

Aanleiding
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in
werking getreden en daarmee ook de
‘Beleidsregels Re-integratie Participatiewet
2015’.

Aanleiding
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in
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Inwerkingtreding
De ‘Beleidsregels terug- en invordering
Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015’ treden in
werking op 29 april 2015, zijnde de eerste dag
na die van bekendmaking.

De beleidsregels stellen nadere regels met
betrekking tot het door het college aanbieden
van voorzieningen ter ondersteuning bij de
arbeidsinschakeling en participatie.
Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking op de
eerste dag na die van bekendmaking (29 april
2015) en werken terug tot en met 1 januari
2015.

Waar zijn de beleidsregels te vinden?
De tekst van de beleidsregels is gedurende
zes weken (tot en met 8 juni 2015) na
plaatsing van dit bericht in te zien tijdens de
openingstijden bij het informatiecentrum van
het gemeentehuis. U kunt de beleidsregels na
inwerkingtreding te allen tijde via
www.sintanthonis.nl en/of www.overheid.nl
raadplegen.

Waar zijn de beleidsregels te vinden?
De tekst van de beleidsregels is gedurende
zes weken na plaatsing van dit bericht (tot en
met 8 juni 2015) in te zien bij de publieksbalie
van het gemeentehuis. U kunt de
centrumregeling na inwerkingtreding te allen
tijde via www.sintanthonis.nl en/of
www.overheid.nl raadplegen.

4. Bekendmaking
‘Beleidsregels Verhaal van
bijstand 2015’

3. Bekendmaking
‘Beleidsregels Terug- en
invordering
Participatiewet, IOAW en
IOAZ 2015 (versie maart
2015)’

Het College van burgemeester en wethouders
maakt bekend dat het in zijn vergadering van
20 januari 2015 heeft besloten tot vaststelling
van de ‘Beleidsregels Verhaal van bijstand
2015’.
Aanleiding
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in
werking getreden. Deze wet wijzigde onder
meer de WWB, IOAW en IOAZ. Daarnaast
was er een noodzaak voor het aanpassen van
de Beleidsregels Verhaal van bijstand. Partneren kinderalimentatie worden gezien als een
voorliggende voorziening op te verstrekken
bijstand. De beleidsregels gaan uit van een
eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het
volledig benutten van een voorliggende
voorziening. Bij een mogelijk recht op
alimentatie wordt de verplichting opgelegd om
deze aan te vragen. Daarnaast wordt in het
beleid voorzien in regels van vaststelling en
invordering van de bevoegdheid tot verhaal.

Het College van burgemeester en wethouders
maakt bekend dat het in zijn vergadering van
20 januari 2015 heeft besloten tot vaststelling
van de ‘Beleidsregels Terug- en invordering
Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 (versie
maart 2015)’.
Aanleiding
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in
werking getreden. Deze wetswijziging heeft
ook gevolgen voor de ‘Beleidsregels Terug- en
invordering’. In de ‘Beleidsregels Terug- en
invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ
2015’ wordt onder andere aangegeven
wanneer geheel of gedeeltelijk kan worden
afgezien van terugvordering en wanneer er
wordt ingevorderd.

Inwerkingtreding
De ‘Beleidsregels Verhaal van bijstand 2015’
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treden in werking op 29 april 2015, zijnde de
eerste dag na die van bekendmaking.

inwerkingtreding te allen tijde via
www.sintanthonis.nl en/of www.overheid.nl
raadplegen.

Waar zijn de beleidsregels te vinden?
De tekst van de beleidsregels is gedurende
zes weken (tot en met 8 juni 2015) na
plaatsing van dit bericht in te zien tijdens de
openingstijden bij het informatiecentrum van
het gemeentehuis. U kunt de beleidsregels na
inwerkingtreding te allen tijde via
www.sintanthonis.nl en/of www.overheid.nl
raadplegen.

Dit is een publicatie van het
college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Sint
Anthonis.
Deze bekendmakingen staan ook
op www.sintanthonis.nl.
Voor vragen belt u met het
gemeentehuis 0485 388888.
Of per e-mail:
postbus@sintanthonis.nl

5. Bekendmaking
‘Beleidsregels
Kostendelersnorm 2015’
Het College van burgemeester en wethouders
maakt bekend dat het in zijn vergadering van
20 januari 2015 heeft besloten tot vaststelling
van de ‘Beleidsregels Kostendelersnorm 2015’.
Aanleiding
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in
werking getreden en daarmee ook de
kostendelersnorm. In deze beleidsregels wordt
geregeld wanneer sprake is van een
commerciële huurprijs in relatie tot de
kostendelersnorm en in welke gevallen het
college gebruik maakt van zijn bevoegdheid
om een uitkering lager vast te stellen in het
geval er sprake is van lage tot geen
woonlasten.
Inwerkingtreding
De ‘Beleidsregels Kostendelersnorm 2015’
treden in werking op 29 april 2015, zijnde de
eerste dag na die van bekendmaking.
Waar zijn de beleidsregels te vinden?
De tekst van de beleidsregels is gedurende
zes weken (tot en met 8 juni 2015) na
plaatsing van dit bericht in te zien tijdens de
openingstijden bij het informatiecentrum van
het gemeentehuis. U kunt de beleidsregels na
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