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INFORMEERT

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen     
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM 

VERLEEND

Anthemiahof 24 te 
Nuth

Het bouwen van een 
carport

15-12-2022

Mareweg 26 te 
Schimmert

Het openen van een 
wijnkelder

20-12-2022

Julianastraat 30 te 
Schinveld

Het isoleren van de 
buitengevels

19-12-2022

De Kloes 14 te 
Amstenrade

Het plaatsen van een 
dakkapel

08-12-2022

Jhr. v.d. 
Maesenstraat 52 te 
Hulsberg

Het verbouwen van een 
woning

22-12-2022

Julianastraat te 
Schinveld

Kappen van bomen 29-12-2022

Schoolstraat 17 te 
Hulsberg

Het brandveilig gebruik van 
de basisschool

02-01-2023

Geweigerde vergunning
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM BESLUIT

Veeweg 34 te 
Schinnen

Het plaatsen van een 
mantelzorgwoning

06-12-2022

Provincialeweg Zuid 
164 te Oirsbeek

Aanvraag bedrijf aan huis, 
het fokken van honden

27-12-2022

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen  
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM 

VERLEEND

Diverse straten in 
Jabeek

Carnavalsoptocht d.d. 
zaterdag 28 januari 2023 
door JCV de Appelkitsjkes 
te Jabeek

30-12-2022

Markt te Oirsbeek Zonger Moere Zitting 
Oirsbeek d.d. 18 februari 
2023

03-01-2023

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo   
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM 

INDIENING

Kerkstraat 7,  
6174RD Sweikhuizen

Het vervangen van kozijnen 10-12-2022

Monseigneur 
Mannensstraat 5, 
6447AA Merkelbeek

Het plaatsen van twee 
airco-installaties

08-10-2022

Burgemeester 
Beckersstraat (naast 
nr. 10)

Bouwen van vier woningen 21-12-2022

Molenhof 
18, 6436CW 
Amstenrade

Afwijkend gebruik 14-12-2022

De Gyselaar 
naast 10, 6436 AX  
Amstenrade

Nieuwbouw 48 
appartementen

22-12-2022

Altaarstraat 120, 
6365AM Schinnen

Plaatsen van zonnepanelen 20-12-2022

Verkeersbesluiten
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM BESLUIT

Birkveldweg 
tussen Panhuys en 
Wijnandsraderweg – 
Hulsberg

Instellen parkeerverbod 
t.h.v. Birkveldweg 
tussen Panhuys en 
Wijnandsraderweg

20-12-2022

Swierderkerkweg Afsluiting Swierderkerkweg 
voor gemotoriseerd
verkeer m.u.v. 
bestemmingsverkeer

29-12-2022

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 weigering maatwerk
voorschriften Activiteiten besluit 
milieubeheer  

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en Wethouders van gemeente Beekdaelen maken 
bekend dat een besluit is genomen: 
Ontwerpbesluit weigering maatwerkvoorschriften 
Activiteitenbesluit milieubeheer
Voor:   Weigering maatwerkvoorschriften voor het 

aanwezig hebben van een dieselolietank  
op een verdieping

Locatie:   ATS Koudetechniek B.V.,  
Kruisstraat 12, 6333 CS Schimmert 

Datum besluit:  1 december 2022
Zaaknummer:  2022-046246

Inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage 
van 10 januari 2023 t/m 21 februari 2023 in het gemeentehuis van 
Beekdaelen, op de gebruikelijke plaats en tijden.
Vergunningsbesluiten worden gedurende de inzagetermijn ook 
gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl (klik op officiële 
bekendmakingen).

Rechtsbescherming
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of mondeling 
zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen 
naar Gemeente Beekdaelen, Postbus 22000, 6360AA 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

Vergaderingen gemeenteraad en 
raadscommissies
Hieronder vindt u een overzicht van de komende openbare 
vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies in 
januari 2023. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van 
het gemeentehuis te Nuth. 

Gemeenteraad
De gemeenteraad van Beekdaelen vergadert op dinsdag 31 januari 
2023 om 19.00 uur.

Raadscommissies 
De raadscommissies van Beekdaelen vergaderen op:
•  Dinsdag 17 januari 2023 om 19.00 uur: raadscommissie Sociale 

Leefomgeving
•  Woensdag 18 januari 2023 om 19.00 uur: raadscommissie Bestuur 

en Middelen
•  Donderdag 19 januari 2023 om 19.00 uur: raadscommissie Fysieke 

Leefomgeving

Agenda’s en te bespreken stukken
De agenda en de te bespreken stukken van alle openbare 
vergaderingen vindt u op www.beekdaelen.nl (onder: over de 
gemeente / bestuur & organisatie / gemeenteraad / vergaderingen en 
besluiten raad).

 

Welkom bij onze informatiepunten 
in Schinnen en Schinveld!

Veel inwoners vinden het fijn als de gemeente dichtbij 
aanwezig is. Daarom kunt u sinds kort terecht bij de twee 
nieuwe informatiepunten van de gemeente Beekdaelen, in 
Schinnen en Schinveld. 

Bij de gemeentelijke informatiepunten kunt u terecht voor:
• informatie over alle producten en diensten van de gemeente;
• het maken van een afspraak voor de servicebalie burgerzaken;
• het indienen van meldingen openbare ruimte;
•  ondersteuning bij het zelf digitaal regelen van (gemeente)

zaken met behulp van uw DigiD, zoals het doorgeven van een 
verhuizing, het melden van een vermist reisdocument en het 
aanvragen van een uittreksel (neem uw DigiD mee naar het 
informatiepunt);

• het inleveren en invullen van gemeentelijke formulieren; 
• het inleveren van een gevonden voorwerp;
•  folders, brochures en overige afhaalproducten  

(zoals Ja/Nee-stickers en PMD-zakken).

Let op! U kunt bij de informatiepunten géén waardedocumenten 
(zoals paspoort, id-kaart en rijbewijs) aanvragen en ophalen. Dit 
kan alleen in het gemeentehuis in Nuth. Dit heeft te maken met 
wettelijke eisen en beveiligingseisen. 

Zonder afspraak binnen lopen bij de informatiepunten
U kunt tijdens de openingstijden zonder afspraak binnen lopen 
bij de informatiepunten:

Informatiepunt Schinnen
Scalahof 1, Schinnen  
(in het gemeentehuis, hoofdingang)
Geopend: elke maandag en woensdag  
van 14.00 tot 17.00 uur

Informatiepunt Schinveld
A Ge Water 20a, in Schinveld  
(In het gebouw van CMWW)
Geopend: elke dinsdag en donderdag  
van 14.00 tot 16.30 uur

Overige dienstverlening gemeente
Uiteraard blijft u (op afspraak) ook welkom in het gemeentehuis 
in Nuth (Deweverplein 1), bijvoorbeeld voor het aanvragen van 
uw paspoort of id-kaart. U maakt een afspraak via 088 – 450 
2000 of www.beekdaelen.nl/afspraak. 

Het is overigens lang niet altijd nodig om naar de gemeente toe 
te komen. Onze medewerkers van het Klant Contact Centrum 
helpen u graag telefonisch met uw vraag, via 088 – 450 2000. 
En op www.beekdaelen.nl/aanvragen-en-regelen leest u welke 
producten en diensten u online kunt aanvragen of regelen. 

?



Wil je weten wat de 
meedenkers doen en 
wat zij voor je kunnen 
betekenen? 

Kom dan naar een 
van de informatie-
bijeen komsten!

Informatiebijeenkomsten 
Meedenkers in januari 2023

Data en locaties
•  Donderdag 19 januari  Gemeentehuis 

Nuth, Deweverplein 1, 6361 BZ Nuth
•  Dinsdag 24 januari  Locatie CMWW, 

A ge Water 20a, 6451 CD Schinveld
•  Donderdag 26 januari  Gemeentehuis 

Schinnen (raadszaal), Scalahof 1, 
6365 BK Schinnen

Tijd
Alle bijeenkomsten vinden plaats van 18.30 
tot ca. 19.30 uur. Inloop vanaf 18.15 uur.

Programma
Tijdens een presentatie vertellen wij je meer 
over het werk van de meedenkers. 

Zo krijg je een goed beeld waar de 
meedenkers jou bij kunnen ondersteunen. 
Ook is er volop gelegenheid voor het stellen 
van vragen. Er zijn meerdere meedenkers 
aanwezig om je vragen te beantwoorden.

Aanmelden 
Je kunt je tot en met 13 januari 2023 
aanmelden voor een bijeenkomst 
via 088 – 450 2000 en via 
communicatie@beekdaelen.nl,
o.v.v. de gewenste datum/locatie.

Graag tot ziens!

Uitnodiging


