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Íden ingezien Hiertegen siaan geen rechtsmogellkheden

g
oning
enbord en omkleuren loca-

Zaaknr,
02141697'l
021416866

ntoor
lijke woning

021416940
021416778

open.

Rechtsmogelijkheid
Geen
Geen

Geen
Geen

à97 mèi 2014 let i^zage- TÍdens deze lemijn kunt u uw mening of opme*ingen

g
ek.

Zaaknr.
021416812

Rechtsmogelijkheid
Zienswijze

t VerÍengde beslisÍeímijn aanvÍaag om omgevingsvergunning
Í.

et belreft een kennisgeving van een besluit tot verlengen van de beslistermïn met maximaal zes weken op een aanvraag om omgevingsvergunning,
r- omdat de aanvÍaag betrekkinq heeft op een tamelijk groot er/of speciÍiek project dan wel op vezoek van de aanwager. Hiertegen staat voor derden
I'
I geen rechtsmogeliikheid open.

Ontvangen Plaats

Adres

21-02-2013 Brakel
05-12-2013 Nieuwaal

Molenkampsweg ong.
Hogeweg 8

04-12-2013 Poederoijen

Maarten van

Omschrijving
Bouwen
Bouwen

Zaaknr.

Rechtsmogelijkheid

02144539
21414644
021411620

BeMar

achterhuis 021414616

Eezwaar

woning
opslagloods

Rossumweg Vergroten

luinbouwkas

0

Beilaar
Bezwaar

2b

23-01-2014 Zaltbommel
06-12-2013 Zuilichem

Nonnenstraat

36

Legaliseren verbouwing

2d
UilkeMeg 7
UilkeMeg 7
UilkeNeg 7
UilkeMeg

01-11-2013 Zuillchem
24-05-2013 Zuilichem
10-12-2013 Zuilichem

bedrijÍswoning
Bouwen luinbouwloods
Uitbreiden reeds vergunde kas

Bezwaar

Plaatsen waterbufíertank

021411762
02149965
02145624
en warmte- 021411876

Bezwaar

021413822

Beilaar

Bouwen

BeÀr,/aar

Bezmar

krachtinstallatÍes

25-01-2014 Zuilichem

Van Heemstraweg

I

Verbouwen woning en bouwen schuur

Verleende omgevingsvargunningen
Een verleende omgevingsvergunning
mijn van zes

ligt gedurende zes weken na de dag van veÍlening ler inzage, Tegen een verleende omgevingsvergunning

kan gedurende die ter-

reken een beilaar- of beroepschrift ingediend worden. ln het onderstaande ovezicht is bij rechtsmogelijkheid opgenomèn wat van toepassing is. Zie ook

lekst hieronder en in het kader.

..Datum

Plaats

9-03-2014 Bruchem

20-03-2014

,Zaltbommel

Adres
Dorpsstraat2s
Nieuwstraat 4a

Omschr'rjving
Bouwen garage
Verbouwen en aanpassen

ruimtes

Zaaknr.
021415612
021413235

Rechtsmogelijkheid
Bezwaar

Beilaar

Bezwaar
De termijn vooÍ het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken nà de daotekenino van het bestÍeden besluit. Het beilaarschrift kan worden
ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. Zie ook kader.
Beroep
De termijn voor het instellen van beroep bedraagt zes weken nó de slalllElSqlqilzalgleggioq van het bestreden besluit. Beroep kan worden ingesteld bij de sector BestuursÍecht van de Rechtbank, Postbus 9.030, 6800 EM Arnhem. Zie ook kader. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde
DaaruooÍ moet u wel beschikken over een elektronische handtekèning (DigiD). Kijk voor de pÍecieze
Rechtbank via htip://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

orlopige vooziening worden vezocht bij de Voozieningenrechtervan
m. Ze ook kader.

.O

ntvarngen

ni el d

I r'r

gem Actlv[te[ten bes I uÍt

Het betreft een kennisgeving van ingekomen aanvragen. Deze aanvragen kunnen
worden ingezien. Hiertegen staan geen rechtsmogelijkheden open.

PIaats

Adres

Brakel

Langekamp

Naam

8
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