Gemeentepagina
dinsdag 5 maart 2013

COLOFON
Openingstijden Stadskantoor,
Kazerneplein 7
•

Maandag, woensdag en vrijdag van
09.00 tot 17.00 uur, alleen op afspraak;
• Dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot
19.30 uur, alleen op afspraak.
Een afspraak maakt u via www.roermond.nl of
(0475) 359 999

INZAGE:
Tijdens de openingstijden (zie hierboven) van het
Stadskantoor kunt u de stukken die ter inzage liggen, zonder afspraak, bekijken in het Stadskantoor,
Kazerneplein 7, telefoon: (0475) 359999.

INDIENEN BEZWAREN, ZIENSWIJZEN,
insprAakreacties OF BEROEP:
Uw brief met bezwaren, zienswijzen of beroep moet
in ieder geval bevatten:
1. uw naam en adres; 2. de datum; 3.omschrijving
van het besluit/ontwerpbesluit waartegen 		
bezwaar/zienswijze is gericht; 4. uw motivatie
van het bezwaar of de zienswijze;
5. ondertekening.
Bezwaren en zienswijzen kunt u indienen bij het
college van burgemeester en wethouders, postbus
900, 6040 AX ROERMOND. Zienswijzen kunt u ook
mondeling kenbaar maken. Hiervoor dient u eerst
telefonisch een afspraak te maken met de behandelend ambtenaar, telefoon: 359999.
Bezwaren, zienswijzen en inspraakreacties ingediend
per e-mail worden niet in behandeling genomen. U
kunt deze Gemeentepagina ook vinden op
www.roermond.nl
Wilt u de gemeentelijke bekendmakingen wekelijks
via e-mail ontvangen, meld u dan aan op
www.nieuws.roermond.nl
Op de Gemeentepagina staan de wettelijk verplichte
bekendmakingen; het volledige artikel leest u op de
website www.roermond.nl
De publicatie op de Gemeentepagina in de
Trompetter is leidend voor de wettelijke termijnen.

Vaststelling straatnaam Molenakker
Het college van B&W heeft op 19 februari 2013 besloten de straatnaam Molenakker vast te stellen voor het
nieuwbouwplan Ridder van Asenrodeweg in Asenray.
Het besluit ligt vanaf 6 maart 2013 ter inzage.

steld. Vanaf 2014 vindt de inzameling van textiel huis
aan huis uitsluitend door Het GOED Roermond (voorheen BIS-BIS) plaats. Het jaar 2013 geldt als overgangsjaar. Naar aanleiding hiervan heeft het college
het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2009
gewijzigd en de aanwijzingsbesluiten inzameling textiel
door kledinginzamelende instellingen op basis van de
Afvalstoffenverordening voor 2013 en 2014 vastgesteld. Het besluit ligt van 6 maart t/m 16 april 2013 ter
inzage. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot
17 april 2013 bij het college van B&W een bezwaarschrift indienen. De richtlijnen voor het indienen van
een bezwaarschrift staan vermeld in de colofon.
Kijk op www.roermond.nl voor de notitie, het gewijzigde uitvoeringsbesluit en de aanwijzingsbesluiten.

Beleidsregel Algemeen
Maatschappelijk Werk en
(Sociaal cultureel) welzijnswerk 2014
Het college van B&W heeft de beleidsregel Algemeen
Maatschappelijk Werk 2014 en de beleidsregel
(Sociaal cultureel) welzijnswerk 2014 vastgesteld.
Deze beleidsregels treden in werking op 6 maart
2013. Een subsidieaanvraag voor subsidiejaar 2014
moet bij het college van B&W zijn ingediend vóór
1 mei 2013. De besluiten liggen van 6 maart t/m 16
april 2013 ter inzage. Tegen deze besluiten kunnen
belanghebbenden tot 17 april 2013 bij het college van
B&W een bezwaarschrift indienen. De richtlijnen voor
het indienen van een bezwaarschrift staan vermeld in
de colofon.

Beleidsregels gemeentelijke
belastingen
Het college van B&W heeft op 26 februari 2013 de
volgende beleidsregels inzake gemeentelijke belastingen vastgesteld:
• Beleidsregels voor het aanwijzen van een
belastingplichtige in een keuzesituatie;
• Beleidsregel voor het verlenen van uitstel van
betaling bij bezwaarschriften;
• Beleidsregel automatische incasso gemeentelijke
belastingen;
• Beleidsregel ambtshalve vermindering van
belastingaanslagen;
• Beleidsregel inzake proceskostenvergoeding
bestuursrecht gemeentelijke belastingen.
De huidige beleidsregels zijn met inwerkingtreding
van de nieuwe beleidsregels komen te vervallen. De
vastgestelde beleidsregels belastingen liggen voor een
ieder vanaf 6 maart 2013 ter inzage.

Verordening
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 21
februari 2013 de verordening tot wijziging van de
Algemene Plaatselijke Verordening (2de wijzigingsverordening) vastgesteld. Deze verordening
treedt in werking met ingang van 6 maart (de dag
na die van bekendmaking). De verordening ligt van
6 maart t/m 28 mei 2013 voor iedereen ter inzage.
Desgewenst kan tegen betaling van de kosten een
afschrift van de verordening worden verkregen.

Beleidswijziging huis aan huis inzameling
van textiel
Het college van B&W heeft op 26 februari 2013 de
Beleidsnotitie inzake textielinzameling huis aan
huis gemeente Roermond 2013 en 2014 vastge-

Verkeersbesluit
Het college van B&W heeft besloten om in de
Irenelaan ter hoogte van de huisnummers 1 en 1a
een parkeerverbod in te stellen van maandag t/m
zaterdag van 07.00 tot 18.00 uur. Door het plaatsen
van verkeersborden worden deze maatregelen uitgevoerd. Het besluit ligt van 6 maart t/m 16 april 2013
voor eenieder ter inzage. Ingevolge de Algemene
wet bestuursrecht kan tegen dit besluit tijdens de
inzagetermijn door indieners van zienswijzen of zij die
kunnen aantonen redelijkerwijs niet in de gelegenheid
zijn geweest zienswijzen in te dienen, een beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank Roermond,
Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De richtlijnen voor
het indienen van een beroepschrift staan vermeld in
de colofon.

BESCHIKKING AMBTSHALVE
INSCHRIJVING OP EEN ‘PUNTADRES’ IN DE
GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE
PERSOONSGEGEVENS (GBA)
De volgende personen worden per de hieronder aangegeven datum (is datum verzending
voornemen uitschrijving/inschrijving) ambtshalve ingeschreven op een zogenaamd ‘puntadres’ omdat het actuele adres niet bekend
is bij de gemeente, naam - geboortedatum
datum inschrijving puntadres:
S.G.F. Oliemeulen, 03-02-1973; 05-12-2012;
C.M.C. Petersen, 09-10-1987, 14-12-2012;
A.S.T.G.M. Van Zitteren, 30-06-1982;
14-12-2012;
I.H.A.M. Domhof-Horsten, 23-09-1980, 23-012013;
T. Topçuoğlu, 01-04-1979, 24-01-2013;
B. Haile, 15-04-1981, 28-01-2013;
S.S. Tadla, 30-12-1975, 29-01-2013;
T. Rajasekar, 14-06-1989, 29-01-2013.
BESCHIKKING UITSCHRIJVING UIT DE
GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE
PERSOONSGEGEVENS (GBA)
De volgende personen worden per de hieronder aangegeven datum (is datum voornemen
uitschrijving) uitgeschreven uit de GBA, en zijn
vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland, naam - geboortedatum
datum uitschrijving:
S. Azizi, 10-12-1968, 09-11-2012;
M.S. Hirsi, 21-08-1971, 28-01-2013;
E. Siječić, 13-05-1972, 01-02-2013;
S. Sejdi, 27-01-1988, 01-02-2013;
B.I. Bayryam, 01-01-1970, 01-02-2013;
V.M. Chaudhry Vucovic, 21-05-2009,
01-02-2013;
A. Boudairi, 01-05-1981, 01-02-2013;
P. Jóźwiak, 02-02-1967, 01-02-2013;
A. Sagalovitch, 07-12-1984, 01-02-2013;
F.F. Van Santen, 28-01-1946, 01-02-2013.
BESCHIKKING UITSCHRIJVING UIT DE
GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE
PERSOONSGEGEVENS (GBA)
Ten aanzien van onderstaande persoon hebben
wij besloten niet over te gaan tot inschrijving in
de GBA omdat uit onderzoek is gebleken dat
betrokkene niet feitelijk in Roermond woonachtig
is. Naam - geboortedatum:
O. Alp, 01-09-1976.
Zie voor meer informatie over in- en uitschrijvingen uit de GBA en de mogelijkheid om bezwaar
te maken www.roermond.nl/wijziginggba

Bestemmingsplan Sint Wirosingel 100
De gemeenteraad heeft op 21 februari 2013
het bestemmingsplan ‘Sint Wirosingel 100’ (NL.
IMRO.0957.BP00000243-VG01) vastgesteld.
Het plangebied betreft het perceel aan de Sint
Wirosingel 100. Dit bestemmingsplan is vastgesteld
ter uitvoering van de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 10
oktober 2012. Het bestemmingsplan ligt van 6 maart
t/m 17 april 2013 voor eenieder ter inzage en kan
digitaal worden geraadpleegd op

www.ruimtelijkeplannen.roermond.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Vanaf 7 maart t/m 17 april 2013 kan tegen het besluit
door belanghebbenden beroep worden ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De
indiener van een beroepschrift kan, als onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist,
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

Bestemmingsplan Thuserhof 22
De gemeenteraad heeft op 21 februari 2013 het
bestemmingsplan ‘Thuserhof 22’ (NL.IMRO.0957.
BP00000228-VG01) vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een overdekte rijhal aan het adres Thuserhof 22. Het plan is
gewijzigd vastgesteld.
Het bestemmingsplan ligt vanaf 6 maart t/m 17 april
2013 voor eenieder ter inzage en kan digitaal worden
geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.roermond.nl
en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Vanaf 7 maart t/m 17 april 2013 kan tegen het besluit
door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep
kan worden ingesteld door een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen betreffende het ontwerpbestemmingsplan
naar voren heeft gebracht. Voor zover het wijzigingen
betreft, die bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht, kan beroep worden ingesteld door degene die
aanwijsbaar belanghebbend is geworden. De indiener
van een beroepschrift kan, als onverwijlde spoed,
gelet op de betrokken belangen dat vereist, een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.

Bestemmingsplan 2 woningen
Dorpsstraat en Maalderstraat
Vastgesteld bestemmingsplan
De gemeenteraad heeft op 21 februari 2013 het
bestemmingsplan ‘2 woningen Dorpsstraat en
Maalderstraat’ (NL.IMRO.0957.BP00000227-VG01)
vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft
betrekking op de realisatie van één woning aan de
Dorpsstraat en één woning aan de Maalderstraat te
Roermond. Het bestemmingsplan ligt vanaf
6 maart t/m 17 april 2013 voor eenieder ter
inzage en kan digitaal worden geraadpleegd op
www.ruimtelijkeplannen.roermond.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Vanaf 7 maart t/m 17 april
2013 kan tegen het besluit door belanghebbenden
beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld
door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten dat hij geen zienswijze betreffende het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft
gebracht. De indiener van een beroepschrift kan, als
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat
vereist, een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Tevens ligt met ingang van 6 maart 2013 gedurende
zes weken het besluit hogere geluidsgrenswaarde als
vervolg op volgende pagina

bedoeld in artikel 59 van de Wet geluidhinder met
de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage.
Dit hoort bij het bovengenoemde bestemmingsplan.
Het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken kan ook via de gemeentelijke website worden
geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.roermond.
nl. Vanaf de dag na terinzagelegging, 7 maart 2013,
kan gedurende zes weken t/m 17 april 2013 tegen
het besluit door belanghebbenden beroep worden
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE Den
Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een
belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen betreffende
het ontwerpbesluit naar voren heeft gebracht. De
indiener van een beroepschrift kan, als onverwijlde
spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist,
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State.

Kennisgeving
ontwerpomgevingsvergunning
Het college van B&W is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen ten behoeve van
het bouwen van 6 woningen (kavels 21 t/m 26) in
het project Molenweg/ Roerdelta te Roermond,
bestaande uit de volgende activiteiten:
• bouwen van een bouwwerk: bouwen van 6
woningen (kavels 21 t/m 26);
• handeling in strijd met bestemmingsplan:
bouwen van 6 woningen (kavels 21 t/m 26).
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen van 6 maart t/m 16 april 2013 ter inzage.
Gedurende de inzagetermijn kan door eenieder
een zienswijze over het ontwerp naar voren worden
gebracht bij het college van B&W, Postbus 900,

6040 AX Roermond. U kunt ook mondeling uw zienswijze indienen, hiervoor dient u eerst een afspraak te
maken met de behandelend ambtenaar mevrouw S.
Amory, telefoon (0475) 35 93 21. De richtlijnen voor
het indienen van een zienswijze staan vermeld in de
colofon. Tegen de uiteindelijke beschikking kan in
beginsel slechts beroep worden ingediend door een
belanghebbende die een zienswijze heeft ingebracht.

Kennisgeving ontwerpbeschikking/
Wabo-Uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Het college van B&W is voornemens een omgevingsvergunning (niet gefaseerd) te verlenen t.b.v.
plaatsen LPG tank, op het adres Mijnheerkensweg
33, 6041 TA Roermond, bestaande uit de volgende
activiteit(en):
• bouwen bouwwerk: plaatsen LPG tank;
• exploiteren inrichting of mijnbouwwerk: plaatsen
LPG tank.
De ontwerpbeschikking(en) en de bijbehorende stukken liggen van 6 maart t/m 16 april 2013 ter inzage.
Gedurende de inzagetermijn kan door eenieder
een zienswijze over het ontwerp naar voren worden
gebracht. De richtlijnen voor het indienen van een
zienswijze staan vermeld in de colofon. Wij maken
u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen
de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend
door een belanghebbende die een zienswijze heeft
ingebracht.

Ingediende aanvragen
omgevingsvergunning
Het college van B&W maakt bekend dat de volgende
aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen.

Aanvraag ingediend op 19 februari 2013
• Veldbeek ong., 6071 NK te Swalmen: bouwen
paardenstal.
Aanvraag ingediend op 20 februari 2013
• Swalmerstraat 61, 6041 CW te Roermond:
vervangen gevelreclame (gevelbannier).
Aanvraag ingediend op 21 februari 2013
• De Kaanjel 26, 6049 KT te Herten: bouwen
bouwkeet en bouwbord, steiger of andere
hulpconstructies voor bouw-, sloop aanlegwerkzaamheden plaatsen.
• Hawinkel 4, 6071 PP te Swalmen: bouwen
veldschuur.
• Sport Parklaan 17, 6071 RA te Swalmen:
bouwen van een stallingsruimte/opslag.
• Stadsweide 2, 6041 TD te Roermond:
verbouwing bestaande winkelruimte.
• Wilhelminaplein 9, 6041 CD te Roermond:
handhaven huidige handelsreclame.
Aanvraag ingediend op 25 februari 2013
• Godsweerdersingel 64, 6041 GM te Roermond:
reclame enkelzijdige lichtbak.
• Godsweerdesingel 76, 6041 GM te Roermond:
vergunning aanvragen voor bestaande reclame
(met verlichting).
In deze fase kunt u tegen deze aanvragen nog
geen zienswijzen/bezwaarschriften indienen. Voor
vragen kunt u contact opnemen met de afdeling
Bouwtoezicht, telefoonnummer 0475-359414.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Tegen een verleende vergunning kan binnen zes
weken na de dag van bekendmaking van de vergunning een rechtsmiddel (bezwaar/ beroep) worden
ingediend. Voor de rechtsmiddelenclausule verwijzen
wij u naar de betreffende vergunning. Wanneer u
bezwaar of beroep heeft ingesteld, kunt u een voorlo-
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pige voorziening aanvragen bij de rechtbank (Postbus
950, 6040 AZ Roermond) om de uitvoering op te
schorten. Voor vragen kunt u contact opnemen met de
afdeling Bouwtoezicht, telefoonnummer 0475-359257.
Verleende vergunningen kunnen op afspraak worden
ingezien bij het omgevingsloket in het Stadskantoor.
Bekendmaking d.d. 21 februari 2013
• Pastoor de Witpad 10, 6043 JV te Roermond,
plaatsen lichtbak reclame.
Tot 5 april 2013 is het mogelijk om bezwaar aan
te tekenen.
• Looierstraat 2, 6041 LC te Roermond, plaatsen
gevelreclame.
Tot 5 april 2013 is het mogelijk om bezwaar aan
te tekenen.
• Elmpterweg 7, 6042 KJ te Roermond, bouwen
tuinkamer en garage.
Tot 5 april 2013 is het mogelijk om bezwaar aan
te tekenen.
• Diepenbrockstraat 27, 6044 SE te Roermond,
plaatsen van een reclamebord.
Tot 5 april 2013 is het mogelijk om bezwaar aan
te tekenen.
Bekendmaking d.d. 22 februari 2013
• Maasbrug 1 te Roermond, plaatsen tijdelijke
hulpconstructie voor groot onderhoud.
Tot 6 april 2013 is het mogelijk om bezwaar aan
te tekenen.
Bekendmaking d.d. 25 februari 2013
• Markt 18, 6041 EL te Roermond, veranderen
bestaande handelsreclame.
Tot 9 april 2013 is het mogelijk om bezwaar aan
te tekenen.

WILT U óók actuele informatie
van uw gemeente in uw mailbox
ontvangen?
ga naar: www.nieuws.roermond.nl

