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INFORMEERT

BEKENDMAKINGEN
Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen  
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM VERLEEND

Oranjeplein in 
Schimmert 

Standplaatsvergunning 
voor plaatsing van de 
bevolkingsonderzoeksbus 
voor de periode vanaf 2 
februari tot 6 maart 2023

12-01-2023

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo   
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM INDIENING

Burg. Kerckhoffs-
straat 4, 6336XB 
Hulsberg

Bouwen van een 
wasruimte

02-01-2023

Pascal 
Visschersstraat 
34, 6174RC 
Sweikhuizen

Plaatsen van een dakkapel 30-12-2022

Concept besluit 
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM 

INZAGETERMIJN

Terstraten 1 in 
Nuth

Het aanleggen van een 
natuurzwemvijver

16-01-2023

 

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.

Om overlast en gevaarlijke situaties te voorkomen:

Zet PMDzakken pas aan straat op 
de dag dat ze worden opgehaald
Regelmatig wordt geconstateerd dat de PMD-zakken te vroeg 
aan de straat worden gezet. Hierdoor ontstaan allerlei vormen 
van overlast. 

Zakken komen, bijvoorbeeld door windstoten of harde wind, op 
de openbare weg terecht. Hierdoor kunnen (verkeers)gevaarlijke 
situaties ontstaan. Bovendien komt het voor dat de zakken door 
dieren worden opengetrokken. Het losse afval blijft vervolgens 
op straat achter.

Vandaar onze dringende oproep: 
Zet de PMD-zakken pas aan straat op de dag (vóór 07.00 uur) dat 
de zakken bij u worden opgehaald. 

TIP: Om het wegwaaien van PMD-zakken te voorkomen kunt u 
meerdere zakken aan elkaar binden.


