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Omgevingsvergunni ngen

Ontvangen aanvragen omgeYingsvàígunntng

Het betrefl een kennisgeving van ingekomen aanvragen. Deze aanvragen kunnen rcden ingezien. Hiertegen staan geen rechtsmogeliikheden open,

Ontvangen Plaats Adres

21-12-2012 Brakel Bosuil ongenummerd

Omschrijving Dossiernummer Rechtsmogelijkheid

GeenHet bouwen van een passieve vr'rj- W2012.0288

staande woning.

20-12-2012 Gameren Ouwelsestraat(legenoverJanvan VeÍptaatseninrit WZOIZ.OZ}Z Geen
Steenbergenstraat) ongenummerd te

Gameten

Bezwaar
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrifi bedraagt zes weken nÉ de dagtekening van het bestreden besluit. Het bezwaarschriÍt kan rcrden
ingediend bij het college van burgemeester en welhouders. Zie ook kader.

Beroep
De iermijn voor het instellen van beroep bedraagt zes wèken nà de start van de ter inzage legging van het bestreden besluit. Beroep kan worden ingesteld

bij de seclor Bestuursrecht van de Rechtbank, Postbus 9.030, 6800 EM AÍnhem. Ae ook kadeÍ. U kunt ook digitaal beoep instellen bij genoemde Rechl-
bank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. DaarvooÍ moet u u,el beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kiik voor de precieze rcor-
waarden ook op http://loket,rechlspraak.nybestuursÍecht.

Voorlopige vooziening
Als beilaar wordt gemaakt of bercep rcrdt ingesteld, kan tevens om een voorlopige vooziening \aErden vezocht bij de Voozieningenrechter van de Recht-

bank, Poslbus 9.030, 6800 EM Amhem. Zie ook kader.

VooÍ meer informalie kunt u terecht bij de afdeling Bestuur VeÍgunning en Handhaving, tel: í4 041 I

Aanwijs- en mandaatbesluiten gameentelijke belastingen

Voor de uitvoering van de heífing en invordering van de gemeentelijke belastingen en heffingen 2013 zijn op í8 december 20'12 de volgende besluiten

gen0men:

. aanwijzingsbesluit van hèÍÍingsambtenaren, lnvorderingsambtenaren en overige gemeenteambtenaren;

. mandaatbesluit medeu/erkers heftng gemeentelijke belastingen: de heffngsambtenaar mandateert bevoegdheden inzake de heÍfing van

bepaalde gemeentelijke belastingen;

. mandaatbesluit invorderingsmedewerkers: de invorderingsambtenaar mandaleert medewerkers lot het uitvoeren van handelingen ten be-

hoeve van de invordering van gemeentelijke belaslingen.

lnzage
De aanwtjs- en mandaatbesluiten liggen ter inzage bij de Publieksbalie. Tegen betaling van de verschuldigde legèskosten kunt u een afschrift van de

stukken kÍijgen.

lnzage :

Stukken die tar ima-oe liggsn kunt u t{dens
j Oe openingstrldsn blj da atUenng Publlekiz+
; ken op het gemeentekanlocr van Zalhom-

met. Hogeweg 11 te Zalbommel inzjen. De
; stukken over bestammingsplannén; omg+

' vingw-urgunningen aangeduid. met E€n -,

I voorbereidingsbeslulten en (onturerp)

i besluiten frogare grenswaard.en kunt u ooh

; inzien via. wwr,Y.zaltbommel.nl/
i bestemmlngsplannen.

l,
i ZienswrJze
j ïtJdens de iruagetennijn kunt u uw menÍng ot
; opmerkingen naar voren brengen- U kunt uW

i zienswljze sturen naar Postbus 10.002, 5300

i OR Z"ttuomrnel. ln oe zienswlJze moet staan:

i omschrijving van het (voorgenomen) besluit

I waar utv Íensrvijze over gaat, uw naan en
i adres, ddum, lenOfekenin! en de motivering

: v?il uiv zienst'lijz;-, U kunt urv'ziensrvijze ook

i mondellng naar voren brengen Bel hiervobr

i eerst naar de belrefíende atdeÍing via 14

. O41B en maak een atspraak. Zenswfizen

, kunnen níet via de'elektronische weg (+maiÍ)

i Belanghebbenden hJnnen ba:waar mal..Bn

' Een bezrryaarcchriÍt moet binnen de gestelde

: termijn zijn ontvarpen, door het besttnrrsor-

i gaan dat de b.eslissing heeft genomen. Het

i ínoienen van èen beayàarschrifl, schcrsl in

i Rrincine riiet de werting van het besluit waartel

i g"n het iÈ ged.cht Daanroor moet u ean vei-

; zoek om voorloplge voora:eniàg 
- 

indienen,

, rulean ben pihgevingwerguhnÍng vobr kappen
, en een nrori'lmenerrvergunning blijft buiten

i werking totdat op ha! bestyaar is bedísL ,
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:Beroep .,, :-,:..: '-_. .1,.

, Beroeg .!an wgrden irigregtd! dool belàng"

; hebbend:n, dll tflclig een -zie-nswflze Íular
, voren febben gebÉctrt 9-n oogl belangheb,

i bendèn à,?n Ul rq{efiikerun)§, n-,e! kan wor-

i dàr verygtel,bjge,n nat ueilglige.gn 3ienqry$'
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