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In verband met het coronavirus worden veel werken  
tijdelijk stilgelegd. Wij zullen alleen kleine werkzaamhe-
den oppakken die in normaal gesproken snel stil te leggen 
zijn zonder dat de bereikbaarheid in het geding komt.
We bekijken de situatie van dag tot dag waardoor de  
onderstaande berichtgeving niet meer up to date kan zijn.

Boxmeer
■■ Er is gestart met de werkzaamheden voor de reconstructie 
van de Uitleg-Elzenstraat in Boxmeer. De werkzaamheden 
zijn eind april gereed. In deze periode is de Uitleg-El-
zenstraat afgesloten voor alle verkeer.

Sambeek
■■ Tot medio april/mei zijn Brabant Water en Enexis de 
water- en gasleidingen aan het vernieuwen in de volgende 
straten Grotestraat, Torenstraat, Bergstraat, Den Urling, 
Kortestraat, Zandsteeg, Stalenberg, St Janslaan en Korte St 
Janslaan. Bewoners ontvangen een brief met daarin meer 
informatie en contactgegevens voor eventuele vragen. 
Actuele informatie vindt u op de website: www.enexis.nl/
actueel en- of www.waterstoring.nl/brabantwater.

Oeffelt
■■ De Katsven is op dinsdag 17 maart afgesloten voor al het 
verkeer in verband met asfalteringswerkzaamheden. Hier-
na dienen de bermen en straatwerk nog worden aange-
past. Dit kan hinder opleveren voor het verkeer.

A77
■■ In de nacht van 6 op 7 april a.s. staan asfaltzaagwerkzaam-
heden gepland op de de A77 nabij Boxmeer. Daarbij wordt 
de afrit Boxmeer, komend vanuit de richting A73, afgeslo-
ten tussen 22.00 en 05.00 uur.

U kunt hinder ondervinden van bovenvermelde en andere 
(kleine) werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw begrip.

www.boxmeer.nl

 @Boxmeer
en

 gemeente Boxmeer

Colofon
Wij werken op afspraak
Om u beter van dienst te zijn
werken wij op afspraak.
U kunt een afspraak maken
via www.boxmeer.nl of
telefonisch (0485) 585 911.

Openingstijden receptie
Maandag
8.30 - 19.00 uur
Dinsdag t/m vrijdag
8.30 - 17.00 uur
Bij de receptie kunt u ook uw
reisdocumenten (paspoort,
rijbewijs, id-kaart) afhalen.

Openingstijden
gemeentewerf
Maandag t/m vrijdag
7.30 - 16.00 uur

U vindt onze actuele tijden  
en informatie op  
www.boxmeer.nl

Postadres
Postbus 450
5830 AL Boxmeer
tel. (0485) 585 911
fax (0485) 572 432
e: gemeente@boxmeer.nl

Bezoekadressen
Gemeentehuis
Raadhuisplein 1,
5831 JX Boxmeer

Gemeentewerf
Valendries 32,
5831 DV Boxmeer

De Maas Driehoek editie 
Boxmeers Weekblad wordt 
bezorgd op alle huisadressen 
in de gemeente.

Heeft u de krant niet  
ontvangen? 
Bel met de bezorgservice, 
telefoon (0413) 74 59 83  
of mail naar  
bezorging@uitgeverij-talvi.nl.
U kunt ook het formulier in-
vullen op www.kliknieuws.nl

Avondopenstelling gemeentehuis 30 maart  vervalt
In verband met het Coronavirus vervalt onze avondopenstelling op maandagavond 
30 maart.

Beste inwoners,

Het is stil geworden in onze doorgaans 
bruisende samenleving. 
Geen slierten met kinderen met de fiets 
op weg naar school, geen verkeersdruk-
te veroorzaakt door woon-werkverkeer. 
Cafés en restaurants zijn gesloten, de ter-
rassen blijven leeg. Langzamerhand sluiten 
ook steeds meer winkeliers hun zaken. 

Binnen een week tijd is onze wereld gro-
tendeels op slot gezet. Evenementen en 
activiteiten worden ook na 6 april veelal 
afgezegd. Ook in onze gemeente Box-
meer zien we dat het stil wordt op straat. 
Afgelopen weekend zagen we ook dat het 
nog lang niet overal stil genoeg was. De 
verleiding om met dit mooie weer naar 
plaatsen te gaan met veel andere mensen, 
was groot. Gelukkig zien we ook gebeuren 
dat steeds meer mensen begrijpen hoe 
belangrijk het is om zoveel mogelijk thuis 
te blijven en om in contact met anderen 
afstand te houden.

De maatregelen die nodig zijn om het 
coronavirus de kop in te drukken, leggen 
nu eenmaal een grote druk op iedereen. 
Het betekent dat op veel plaatsen, in veel 
gezinnen oplossingen gezocht moeten 
worden. Kinderen die niet naar school 
mogen. Ouders die thuis werken, zelfs 
hun kinderen les moeten geven, of juist 
oplossingen moeten vinden voor de kin-
deropvang. 

Naast het oplossen van de eigen persoon-
lijke problemen die ontstaan als gevolg 
van de corona-maatregelen, is er ook nog 
de noodzaak anderen hulp te bieden die 
niet voor zichzelf kunnen zorgen. Zoals ou-
deren die aan huis gebonden zijn vanwege 
hun kwetsbaarheid en toch aandacht en 
zorg nodig hebben. 

De sluiting van verzorgings- en verpleeg-
tehuizen is dramatisch voor bewoners en 
familie. Juist in deze tijd niet bij je familie 
te kunnen zijn, niet je kwetsbare partner, 
moeder of vader te mogen opzoeken, is 
heel zwaar. 

Het doet goed te zien dat er diverse initia-
tieven worden ontplooid om met en voor 
elkaar door de moeilijke periode heen te 
komen. Zoals het idee van Mell Martens 
om kaarten en tekeningen te maken voor 
ouderen en zieken die nu geen bezoek 
kunnen ontvangen van hun familie. Een te-
kening of kaartje kan net wat troost geven 

bij het grote leed dat deze maatregel voor 
veel van hen betekent. 

Dat veel evenementen en activiteiten 
moeten worden afgelast is natuurlijk een 
grote teleurstelling voor de organisaties 
die daar veel tijd en energie in hebben 
gestoken. Ook in onze gemeente gaan 
diverse activiteiten, onder andere in het 
kader van de viering van 75 jaar vrijheid 
zeker tot eind april niet door. Het is na-
tuurlijk erg wrang dat we, juist nu we 75 
jaar vrijheid kunnen vieren, deze vrijheid, 
niet ondervinden.

Het is allemaal heel onwezenlijk en onze-
ker. Ondanks dat is het belangrijk dat we 
aandacht blijven houden voor elkaar met 
een extra oog voor ouderen en alleen-
staanden. Zorgen voor elkaar blijft de 
komende weken noodzakelijk. 

Op de website van de gemeente  
(www.Boxmeer.nl) proberen wij u zoveel 
mogelijk te informeren met actuele 
berichten. Daar waar de gemeente kan 
bijdragen aan het vinden van antwoorden 
op hulpvragen zullen we dat blijven doen. 

In de tussentijd wens ik iedereen de 
komende weken veel sterkte. De inzet van 
onze hulpverleners in de zorg, politie en 
brandweer blijft onveranderd nodig. Onze 
bijzondere steun en waardering verdienen 
zij als geen ander. 

En laten we ondanks alles proberen ook 
de moed erin te houden, want we hebben 
elkaar hard nodig.  

Karel van Soest
burgemeester gemeente Boxmeer

Blijf op de hoogte van laatste 
nieuws coronavirus
Het coronavirus leidt tot veel vragen. De Rijksoverheid zorgt dagelijks voor de laatste 
informatie. U kunt zich daar abonneren op nieuws over het Coronavirus. U ontvangt 
dan steeds de laatste berichten in uw mailbox. 
Website: www.rijksoverheid.nl/abonneren

Wat wordt bedoeld  
met groepsimmuniteit?
Wie COVID-19 heeft gehad, is daarna meestal immuun 
voor dit virus. Dat betekent dat deze persoon niet 
meer ziek kan worden van dit virus. Hoe meer mensen 
immuun zijn voor het virus, hoe minder het virus kans 
heeft om zich te verspreiden. Daarmee wordt de kans 
ook kleiner dat het virus kwetsbare personen bereikt. 
Met groepsimmuniteit bouw je als het ware een be-
schermende muur om kwetsbare personen. 

Hoe bereiken we groepsimmuniteit?
Om immuniteit op te bouwen, moeten meerdere mensen 
het virus hebben gehad. Het doel van de aanpak in Ne-
derland is om het aantal besmettingen te spreiden over 
een langere periode, waarin de meeste mensen alleen 
lichte klachten krijgen. Op deze manier wordt immuni-
teit opgebouwd. Belangrijk effect is dat er zo geen piek 
komt in het aantal besmettingen en de ziekenhuizen niet 
overbelast raken.

De onthulling van het 
gedenkteken van Titus 
Brandsma op 27 maart 

wordt uitgesteld. Deze 
vindt op een nader te 
bepalen datum plaats.

Onthulling gedenkteken 
Titus Brandsma uitgesteld
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Damoclesbeleid gemeente Boxmeer, 
ex Artikel 13 b Opiumwet
De burgemeester heeft in zijn vergadering met het college van 
burgemeester en wethouders van 10 maart 2020 het volgen-
de beleid uitgebreid op voorbereidingshandelingen:

■■  Damoclesbeleid gemeente Boxmeer, ex Artikel 13 b Opium-
wet

Het Damoclesbeleid, ex Artikel 13 b Opiumwet is uitgebreid 
met het strafbaar stellen van voorbereidingshandelingen.
Dit uitgebreide beleid treedt in werking de dag na bekendma-
king, dus op 25 maart 2020.

Vertrokken naar onbekende bestemming 
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat 
onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij 
of zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) staat inge-
schreven. Het college van burgemeester en wethouders heeft 
ingevolge artikel 2.22 van de Wet BRP besloten de bijhouding 
van de persoonslijst van deze persoon op te schorten wegens 
vertrek uit Nederland. Dit betekent dat hij daardoor formeel 
niet meer op dat adres staat ingeschreven.
       
Geslachtsnaam  Geboorte- Adres Datum
en voorletters datum  besluit
Issa Abduljalil  18-10-1998 Stevensbeekse- 19-03-2020
Karku   weg 14 a

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebben-

de tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor 

het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één 

dag na de datum van deze publicatie. 

Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het 

adres van de indiener, de datum en een omschrijving van het besluit 

waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet de bezwaarmaker 

gemotiveerd aangeven waarom hij of zij het niet eens is met het 

besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan burgemeester 

en wethouders van de gemeente Boxmeer, Postbus 450, 5830 AL  

Boxmeer.

Vergadering Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit adviseert de gemeente 
over het uiterlijk van gebouwen en bouwwerken. Zij doet dit 
op basis van de gemeentelijke welstandsnota. 
De bouwplannen worden beoordeeld tijdens de tweeweke-
lijkse vergaderingen van de commissie, elke even week op de 
donderdagochtend in het gemeentehuis.

De eerstvolgende vergadering is op donderdag 2 april 2020 
(al dan niet op locatie). De agenda voor de betreffende ver-

gadering ligt vanaf donderdag 09.00 uur bij de publieksbalie 
in het gemeentehuis.

Melding Activiteitenbesluit
Onderstaande melding is ontvangen:
■■ Provincialeweg 9 te Beugen (McDonald’s) (ontv. 17-1-2020).

Melding mobiel puinbreken
■■ Brouwersstraat 18 te Beugen (ontv. 26-2-2020).

Omgevingsvergunningen aangevraagd 
In de afgelopen periode zijn de volgende reguliere aanvragen 
om omgevingsvergunning ingediend:

Omgevingsvergunningen

Openbare bekendmakingen

Kom alleen naar 
de milieustraat als 
het echt moet 
Het is zo druk bij de milieustraten, 

dat de veiligheid voor u en onze medewerkers niet 
gegarandeerd kan worden. Daarom doen we een drin-
gend beroep op u:
• Kom alleen als het echt noodzakelijk is
• Houd afstand
• Kom niet naar de milieustraten met (milde) klachten 
• Bewaar oude spullen thuis en breng het over een 

paar weken 

Door het coronavirus brengen we nu veel tijd thuis 
door. Mensen maken van deze gelegenheid gebruik 
om de boel thuis eens flink op te ruimen. De spullen 
worden meteen naar de milieustraat gebracht. Dit zorgt 
voor een grote drukte en lange files bij de milieustra-
ten. Het risico op verspreiding van het coronavirus 
wordt daardoor vergroot. 

Om de kans op verspreiding van het coronavirus te ver-
kleinen, laten onze medewerkers van de milieustraten 
steeds kleine groepen mensen toe op de milieustraten. 
De wachttijden zullen daardoor langer worden. Wij 
vragen uw begrip hiervoor. 
Ook doen we de oproep:  “Blijf thuis tenzij het echt niet 
anders kan”.

Voor meer informatie: www.afvalaanbieden.nl

De coronamaatregelen raken ons allemaal, maar de een 
nog heviger dan de ander. Meer en meer zie je in onze 
gemeente initiatieven om elkaar door deze moeilijke 
tijd te helpen. Een van de ideeën komt van Mell Mar-
tens. Zij riep op om tekeningen en kaartjes te maken 
voor de mensen in verzorgingstehuizen en verpleegte-
huizen. 

Wethouder zorg Willy Hendriks- van Haren: “In deze moei-
lijke tijden is het nog belangrijker om goed voor elkaar te 
zorgen, zeker voor onze kwetsbare inwoners. De maatre-
gelen treffen de bewoners van verzorgings- en verpleeg-
tehuizen natuurlijk enorm. Een leuke tekening, een brief 
of kaartje kan nu een groot verschil maken. We hopen op 
veel mooie tekeningen en leuke kaartjes!”

Voor het gemeentehuis staat tijdens openingstijden 
een ton waarin de tekeningen en kaartjes achtergelaten 
kunnen worden. Als de ton er niet staat, kun je ze in de 
brievenbus van het gemeentehuis stoppen. Medewerkers 
van de gemeente zorgen ervoor dat ze regelmatig worden 
afgeleverd bij verzorgings- en verpleegtehuizen.

Houd je aan adviezen
Houd je ook bij het afleveren van een tekening of een 
kaartje aan de adviezen: houd anderhalve meter afstand 
van elkaar, was je handen regelmatig en hoest in je 
elleboog. Kom niet in een groep, want dan is afstand van 
elkaar houden nog moelijker.  

Burgemeester Karel van Soest: “Wat de gemeente 
Boxmeer zo bijzonder maakt, zien we in dit soort initia-
tieven: de aandacht en zorg voor elkaar. Dat is zeker in 
deze uitzonderlijke tijd, nog altijd waar onze kracht ligt. 
Vanuit alle hoeken van de gemeente bieden inwoners en 
ondernemers hulp aan anderen die het moeilijk hebben, 

van boodschappen doen en kinderopvang tot donaties 
van mondkapjes voor het Maasziekenhuis. Boxmeer helpt 
elkaar en dat is fantastisch”.

Hulpvraag en hulpaanbod
Heeft u een hulpvraag? Bel dan naar het zorgloket van de 
gemeente: 0485 585865, of Sociom 0485 700500. Of kijk 
eens op www.onsthuus.nl of op de Facebookgroep ‘Box-
meer helpt elkaar’. Bij Sociom, Ons thuus en de Facebook-
groep ‘Boxmeer helpt elkaar’ kun je ook hulp aanbieden.

Initiatiefneemster Mell Martens met zoon Bradley, met op 
gepaste afstand, burgemeester Van Soest en wethouder 
zorg Willy  Hendriks- van Haren

Boxmeer helpt elkaar!
Tekeningen en kaartjes voor verzorgingstehuizen
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■■ Bouwen bouwwerk, Wim de Körverstraat 35 Boxmeer  
(ontv. 12-03-2020);
■■ Uitvoeren werkzaamheden, nabij Molendijk Boxmeer  
(ontv. 12-03-2020);
■■ Plaatsen zonnepanelen en verbouwen bedrijfsgebouw, 
Transportcentrum 17 Beugen (ontv. 13-3-2020);
■■ Kappen boom, Kuluutsheuvel 1 Overloon (ontv. 16-3-2020);
■■ Bouwen bedrijfsgebouw, Grotestraat 18 Sambeek  
(ontv. 16-3-2020);
■■ Bouwen bijbehorend bouwwerk, Korenbloemstraat 6  
Rijkevoort (ontv. 17-3-2020);
■■ Uitvoeren werk (aanleg tijdelijk kleidepot) en handelen in 
strijd bestemmingsplan, Kruispunt 26 Oeffelt  
(ontv. 16-3-2020);
■■ Bouwen bijbehorend bouwwerk (garage), Groeningsestraat 
31c Groeningen (ontv. 16-3-2020).

Bovenstaande aanvragen hebben betrekking op aanvragen om omge-

vingsvergunning waarop de reguliere procedure van toepassing is. 

Voor reguliere aanvragen is de beslistermijn 8 weken of 14 weken als 

de beslistermijn is verlengd. U kunt als derde- belanghebbende geen 

bezwaar maken tegen ingediende aanvragen en (eventuele) verlen-

gingsbesluiten. Dat kan pas nadat er op de aanvragen is beslist.

Omgevingsvergunningen verleend (regulier) 
Afgelopen periode zijn onderstaande omgevingsvergunningen 
verleend. 
■■  Verbouwen bedrijfsgebouw en veranderen uitweg,  
Veldweg 7 Rijkevoort (verz. 13-03-2020);
■■ Veranderen rijksmonument, Dorpsstraat 4 Oeffelt  
(verz. 17-3-2020);
■■ Milieuneutraal veranderen, handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening en bouwen bouwwerk, Wim de  
Körverstraat 35 Boxmeer (verz. 17-03-2020);
■■ Verbouwen 2 bedrijfsgebouwen, Wim de Körverstraat 35 
Boxmeer (verz. 18-03-2020).

Omgevingsvergunning geweigerd
Afgelopen periode is onderstaande omgevingsvergunning 
geweigerd;
■■  Aanleggen uitweg, Maasstraat 2d Sambeek  
(verz. 17-3-2020).

Bezwaar 

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt bij het college van Bur-

gemeester en Wethouders. Meer informatie hierover kunt u vinden 

op: www.boxmeer.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit 

besluit echter niet.

Indien onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van 

een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Her-

togenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt 

ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-

ning indienen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.
nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Ook daarvoor moet u wel 

beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde site voor de precieze 

voorwaarden.

Ontwerp-omgevingsvergunning
Voorbereid met de uitgebreide procedure.
Onderstaande omgevingsvergunning is in ontwerp ter inzage 
gelegd (van 25 maart 2020 tot en met 5 mei 2020). 
■■ Het bouwen van een bedrijfsgebouw, Boxmeerseweg 2c 
Beugen.

Ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning
Onderstaande ontwerpbesluiten zijn in ontwerp ter inzage 
gelegd (van 25 maart 2020 tot en met 5 mei 2020).
■■ Intrekken omgevingsvergunning (omgevingsvergunning 
milieu 17-10-2006), Baltussenweg 4 Overloon;
■■ Gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning bouwen 
(zaaknummer 20070063, d.d. 2 december 2008) Hoekstraat 
14 Rijkevoort.

Als u het niet eens bent met een ontwerpbeschikking, dan kan een 

ieder binnen zes weken  naar keuze schriftelijk en/of mondeling 

gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen bij burgemeester en 

wethouders van Boxmeer. Voor het naar voren brengen van een 

mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving. 

Indien u stukken in wilt zien, dan kunt u een afspraak maken 
met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Indien 
u vragen heeft over een omgevingsvergunning dan kunt u 
contact opnemen met de afdeling Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving, bereikbaar op werkdagen  tussen 08.30 en 12.15 
uur op telefoonnummer (0485) 585911.

Evenementen
Er is vergunning verleend aan:
■■ Het Heilig Bloedsgilde, Koningschieten, 26 april 2020, 
Weijerpark Boxmeer (verz. 16-3-2020).

Bezwaar 

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt bij de Burgemees-

ter. Meer informatie hierover kunt u vinden op: www.boxmeer.nl/
bezwaar.

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit 

besluit echter niet.

Indien onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van 

een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Her-

togenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt 

ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-

ning indienen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.
nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Ook daarvoor moet u wel 

beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde site voor de precieze 

voorwaarden.

Ontheffing stoken
Er is ontheffing op grond van artikel 5:34 APV verleend aan:
■■  Buurtvereniging De Hoogsteeg, Paasvuur en St. Maar-
tensvuur, 11 april 2020 en 11 november 2020, Lage Steeg 
Maashees (verz. 16-3-2020).

Bezwaar 

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt bij het college van Bur-

gemeester en Wethouders. Meer informatie hierover kunt u vinden 

op: www.boxmeer.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit 

besluit echter niet.

Indien onverwijlde spoed dit vereist kunt u naast het indienen van 

een bezwaarschrift tevens de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Her-

togenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt 

ook digitaal een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorzie-

ning indienen bij genoemde rechtbank via https://www.rechtspraak.
nl/Paginas/Inloggen-Rechtspraak.aspx. Ook daarvoor moet u wel 

beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde site voor de precieze 

voorwaarden.

Indien u stukken in wilt zien, dan kunt u een afspraak maken 
met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Indien 
u vragen heeft over een vergunning dan kunt u contact opne-
men met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, 
bereikbaar op werkdagen  tussen 08.30 en 12.15 uur op 
telefoonnummer (0485) 585911.

Vastgesteld wijzigingsplan “Rijtjes 13” Oeffelt
Burgemeester en wethouders van Boxmeer maken hierbij 
bekend dat zij op 17 maart 2020 hebben besloten om met 
toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening 
over te gaan tot wijziging van het bestemmingsplan “Buiten-
gebied 2018” ten behoeve van de wijziging van de bestem-
ming Bedrijf in de bestemming Wonen op het perceel Rijtjes 
13, 5441 XG Oeffelt.

Met ingang van 25 maart 2020 liggen het wijzigingsbesluit 
en de bijbehorende stukken gedurende zes weken ter inzage 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Boxmeer. Het wijzi-
gingsbesluit met bijbehorende stukken is ook te raadplegen 
via  www.boxmeer.nl/bekendmakingen/bestemmingsplan-
nen en www.ruimtelijkeplannen.nl

Tegen het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan kan tot en 

met 5 mei 2020 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State beroep worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een 

zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders hebben 

ingediend of aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn 

geweest om tijdig een zienswijze bij het college in te dienen. Een 

beroepschrift wordt gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het wijzigingsbesluit treedt in werking op 6 mei 2020, tenzij voor deze 

datum, naast beroep, tevens een verzoek om voorlopige voorziening 

is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State. In dat geval wordt de werking van 

het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een afspraak maken met de 

afdeling Ruimte en Economie.

Algemene Plaatstelijke Verordening

Bestemmingsplannen

FREE WIFI IN 
CENTRUM BOXMEER


