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INFORMEERT

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen     
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM VERLEEND

Diverse locaties binnen 
de gemeente

Het kappen van 
bomen, de lijst ligt 
ter inzage

17-11-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen  
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM 

VERLEEND

Parkeerplaats aan 
de Weidestraat 3, 
Schimmert 

Standplaatsvergunning 
voor de verkoop van 
belegde broodjes en 
snacks voor een periode 
van 01 december 2022 
t/m 01 december 2023 

29-11-2022

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo   
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM 

INDIENING

Stationstraat naast 30 
te Nuth

Nieuwbouw woning 12-11-2022

Anthemiahof 16d te 
Nuth

Plaatsen glazen 
(schuif)pui t.b.v. het 
dichtzetten van het 
balkon

23-11-2022

t.p.v. parkeerplaats 
Markt/Stationstraat te 
Nuth, kadastraal C-5112

Plaatsen pinbox 03-11-2022

 
Verkeersbesluiten
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM BESLUIT

Agneshof te Nuth Instellen individuele 
invaliden-
parkeerplaats

28-11-2022

Dit is slechts een samenvatting. Kijk voor de volledige publicaties 
op www.overheid.nl en www.officielebekendmakingen.nl. 

Voor het inzien van bovengenoemde verleende c.q. geweigerde 
vergunningen kunt u een afspraak maken via het algemene 
telefoonnummer van de gemeente 088 - 450 20 00. 

Deweverplein 1, Nuth
Scalahof 1, Schinnen (infopunt)
A ge Water 20a, Schinveld 
(infopunt)

De gemeente Beekdaelen publiceert officiële bekend
makingen op de landelijke website www.overheid.nl. 
Het gaat dan om besluiten over bijvoorbeeld 
vergunningen, nieuwe verordeningen en beleidsregels. 
Daarnaast publiceert de gemeente Beekdaelen de 
meeste bekend    ma kingen verkort in de lokale media  
die huisaanhuis verspreid worden. 

E-mailservice met berichten over uw buurt
Wilt u de officiële berichten over uw omgeving via email 
ontvangen? Meld u dan aan voor de emailservice:  
https://www.overheid.nl/berichtenoveruwbuurt. 
U ontvangt bekendmakingen van de gemeente Beekdaelen  
en andere lokale overheden dan automatisch. 

U kunt hierbij uw persoonlijke voorkeur instellen, bijvoorbeeld 
van welke organisatie u deze berichten wenst te ontvangen en 
voor welke omgeving. Dit kan de gehele gemeente betreffen of 
uw eigen postcodegebied. U heeft hierbij tevens de mogelijkheid 
om een selectie te maken op het type bekendmaking.

Bestemmingsplannen
Bent u op zoek naar een bestemmingsplan? Deze kunt u digitaal 
inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met behulp van het adres of 
met het planidentificatienummer.

 

Kennisgeving Wet algemene  
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Het college van burgemeester en wethouders van Beekdaelen 
maken bekend dat een besluit is genomen:

Ontwerp omgevingsvergunning
Voor: oprichting nieuwe locatie
Locatie:  Kriya Materials B.V.,  

Daelderweg 14, 6361 HK  Nuth
Datum besluit: 25 november 2022
Zaaknummer: 2022-039322

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage 
van 1 december 2022 tot en met 12 januari 2023 in het gemeentehuis 
van Beekdaelen. Vergunningen worden gedurende de inzagetermijn 
ook gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Rechtsbescherming
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling 
zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen 
naar: Gemeente Beekdaelen, Postbus 22000, 6360 AA  Nuth. Als u 
een mondelinge zienswijze naar voren wilt brengen, verzoeken wij 
u om één week voor einde inzagetermijn telefonisch contact op te 
nemen.

Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: +31 43 389 78 12



  
Kennisgeving Activiteitenbesluit 
milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen 
maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de 
Wet milieubeheer bekend dat zij de volgende meldingen hebben 
ontvangen:

Van: Unit 13 Catering B.V.
Locatie:  Thermiekstraat 12 – 14, 6361 HB  Nuth
Datum melding: 23-06-2022
Zaaknummer: 2022-033885
De volgende activiteiten zijn gemeld:
Bereiden en bezorgen van voedingsmiddelen

Van: Unit 13 Catering B.V.
Locatie:  Thermiekstraat 12 – 14, 6361 HB  Nuth
Datum melding: 22-06-2022
Zaaknummer: 2022-033614
De volgende activiteiten zijn gemeld:
Webshop voor de verkoop van munitie patronen

Van: Unit 13 Catering B.V.
Locatie:  Thermiekstraat 12 – 14, 6361 HB  Nuth
Datum melding: 22-06-2022
Zaaknummer: 2022-033618
De volgende activiteiten zijn gemeld:
Entertainment in schietsportactiviteiten

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit 
en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet 
voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de 
ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn.  
Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via  
https://www.aimonline.nl.

De hierboven vermelde meldingen en de daarbij behorende stukken 
liggen van de dag na publicatiedatum gedurende zes weken voor 
iedereen ter inzage. De melding kan op afspraak worden ingezien.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze 
indienen.

Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: +31 43 389 78 12

Kennisgeving Wet algemene  
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouder van Beekdaelen 
maken bekend dat een besluit is genomen:

Omgevingsvergunning
Voor:  Veranderingsvergunning milieu
Locatie: Aminoverse B.V., Daelderweg 9, 6361 HK Nuth
Datum besluit:  25 augustus 2022
Zaaknummer:  2022-016006
Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd.

Inzage
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van de dag na 
publicatiedatum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage. 
De melding kan op afspraak worden ingezien.

Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn  
ook gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl  
(klik op officiële bekendmakingen).

Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u bent het niet 
eens met dit besluit, kunt u beroep instellen bij de Rechtbank 
Limburg, sector Bestuursrecht. Ook niet-belanghebbenden 
kunnen bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht beroep 
instellen, mits zij een zienswijze hebben ingediend tegen het 
ontwerpbesluit.

Beroep instellen kan van dag na inzage t/m 6 weken na de 
inzage tegen betaling van de verschuldigde griffierechten bij de 
Rechtbank Limburg. Op deze procedure is de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing. Het beroepschrift moet worden 
ondertekend en moet ten minste bevatten: naam en adres 
van de indiener; de datum; een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep 
(motivering).

Het beroepschrift moet worden gericht aan: Rechtbank Limburg, 
sector Bestuursrecht, Postbus 950,  6040 AZ Roermond of 
digitaal met DigiD via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 

Als u een beroepschrift heeft ingediend, kunt u tevens de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg verzoeken 
een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie 
verwijzen wij u naar de internetpagina van de Rechtbank 
Limburg, www.rechtspraak.nl.

Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op 
de beroepstermijn van 6 weken. Indien binnen de beroepstermijn 
tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot 
het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het 
besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie
RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Toeristenbelasting gemeente  
Beekdaelen 2023
De Raad van de gemeente Beekdaelen heeft d.d. 8 november 2022 
de verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 
2023 vastgesteld:

Artikel 8 Belastingtarief
1. Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 1,40;
 2.  In afwijking in zoverre van hetgeen is bepaald in lid 1 bedraagt 

het tarief per persoon per overnachting in, bij of op een mobiel 
kampeeronderkomen op een kampeerterrein € 0,85.

Onderstaand de link van de officiële bekendmaking van de 
Verordening toeristenbelasting op overheid.nl.
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR683935/1  



 
Weer een stapje in de  
groene richting
Lunchroom en IJssalon Aan Hoes in Nuth verduurzaamt 
met behulp van de stimuleringsregeling van gemeente 
Beekdaelen.

Duurzamer ondernemen? Aan Hoes laat zien dat het kan!
De lunchroom en ijssalon heeft gebruik gemaakt van de 
zakelijke stimuleringslening die de gemeente beschikbaar 

Wethouder Jan Hermans overhandigt eigenaren Marcel en 
Marjo een symbolisch certificaat als dank voor hun ondernomen 
verduurzamingsmaatregel vanuit de stimuleringsregeling van Beekdaelen.

 

 www.isd-kompas.nl 

 

BEKENDMAKING 
 
Het Algemeen Bestuur van Kompas, gemeentelijk collectief voor  
werk, inkomen & zorg voor de gemeenten Simpelveld, Voerendaal en 
Beekdaelen, vergadert dinsdag 13 december om 19.30 uur.  
 
Deze vergadering vindt fysiek plaats in het Gemeentehuis in Nuth.  
Agenda en stukken liggen 6 dagen voorafgaand aan de vergadering ter 
inzage bij bovengenoemde gemeenten. 

stelt voor ondernemers om te verduurzamen. Dankzij 38 
zonnepanelen wordt de lunchroom en ijssalon nu voor 
een deel van groene stroom voorzien. Het blijft een grote 
opgave, maar met ondersteuning van de gemeente en het 
actieve ondernemerschap van de eigenaar is deze stap 
gemaakt. Wethouder Jan Hermans bedankt daarom de 
eigenaren van Aan Hoes voor deze gezamenlijke stap naar 
een duurzamer Beekdaelen. Samen komen we verder!

Uw bedrijf kan ook een stap verder! 
Aan Hoes is zeker niet de enige die met de inzet van de 
stimuleringsregeling van Beekdaelen kan verduurzamen. 
Uw bedrijf of organisatie kan het ook. U kunt tot €100.000 
aan investering voor duurzame maatregelen financieren 
tegen een aantrekkelijke rente. Wilt u meer weten over 
de regeling, kijk dan op: https://www.beekdaelen.nl/
stimuleringslening-duurzaamheidsprojecten.

Uw eigen woning verduurzamen? 
De Provincie Limburg biedt een aantrekkelijke lening aan 
voor het verduurzamen van uw eigen woning. Dit kan voor 
bedragen tussen €2.500 en €35.000 ,tegen een rente van 
0,6% en 2%. Wilt u meer weten over deze lening kijk dan op:  
https://www.limburg.nl/@1665/duurzaam-thuis/. 

Het Nationaal Warmtefonds biedt daarnaast ook een 
lening aan voor het verduurzamen van uw eigen woning. 
Voor huishoudens met een inkomen onder €45.014 is er 
zelfs een rentepercentage van 0%! Wilt u meer weten over 
deze lening kijk dan op: https://www.warmtefonds.nl/
particulieren. 


