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JAN
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INFORMEERT

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen     
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM VERLEEND

Boschweg te Nuth 
en Stegelenhof te 
Oirsbeek

Het kappen van diverse 
bomen

10-01-2023

Industriestraat 5 te 
Nuth

Het uitbreiden van een 
bedrijfsloods

11-01-2023

Broekweg te 
Schinveld

Het kappen van een 
boom

16-01-2023

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen  
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM 

VERLEEND

Markt te Nuth en 
Markt te Oirsbeek 

Standplaatsvergunning 
voor de verkoop van Döner 
Kebab, iedere maandag te 
Nuth en iedere dinsdag te 
Oirsbeek 

16-01-2023

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo   
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM 

INDIENING

Drossaertweide 
56, 6438HW 
Oirsbeek

Verbreden van de oprit 09-01-2023

Verkeersbesluiten
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM BESLUIT

Wiegelraderstraat
– Bingelrade

Instellen parkeerverbod
t.h.v. Wiegelraderstraat 
tussen huisnummer 8 
tot het kruispunt met 
Dorpsstraat

04-01-2023

 
Enkelvoudige gunningen
Perceelinformatie: plaatselijk bekend als het Schurenbergervoetpad 
Adres: in de directe nabijheid van het Schurenbergervoetpad 
Percelen met grootte:

GEMEENTE SECTIE  NUMMER GROOTTE IN M² 

Nuth
Nuth
Nuth
Nuth
Nuth
Nuth
Nuth
Nuth
Nuth
Nuth
Nuth

C
C
C
C
C 
C
C
C 
C 
C 
C

5940
5942
5944
5946
5948
5951
5941
5945
5947
5949
5952

9268
885
4015
835
1655
1715
210
690
205
380
231

  
In het kader van het landschappelijk project Corio Glana hebben 
de gemeenten Heerlen en Beekdaelen, Vereniging tot behoud van 
Natuurmonumenten in Nederland, Waterschapsbedrijf Limburg en 
Waterschap Limburg samengewerkt aan de herinrichting van delen 
van de Geleenbeek en haar directe omgeving. Het betreft delen 
van het beekdal tussen Voerendaal en Sweikhuizen waarin de beek 
is heringericht, natuurgebieden en recreatieve voorzieningen zijn 
aangelegd. Aangelegde en gewijzigde elementen moeten nu qua 
eigendom bij de juiste partij in eigendom komen. Daarom dienen 
in dat kader over en weer gronden te worden overgedragen om 
dit op de juiste wijze kadastraal vast te leggen, waarbij op een deel 
van deze percelen door de Provincie Limburg een kwalitatieve 
verplichting gevestigd wordt voor het in stand houden van specifieke 
natuurdoeltypen.
  
De gemeente Beekdaelen publiceert dit (volledige) voornemen in 
haar Gemeenteblad op www.overheid.nl. Met deze publicatie geeft 
de gemeente uitvoering aan het bieden van mededingsruimte bij een 
enkelvoudige gunning middels haar beleidsuitgangspunten.
 
De informatie in dit sjabloon is slechts een samenvatting.  
Kijk voor de volledige publicaties op www.overheid.nl en  
www.officielebekendmakingen.nl. Voor het inzien van boven
genoemde 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. 

Emailservice 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.



Wilt u samen met gemeente en 
politie werken aan de veiligheid 
in uw buurt? Meld u dan aan voor 
Burgernet. 
Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld diefstal of inbraak, 
doorrijden na een aanrijding, beroving en vermiste personen. 
Elke deelnemer aan Burgernet maakt de buurt een stukje 
veiliger. Op dit moment hebben zich al ruim 4200 inwoners 
uit Beekdaelen ingeschreven. 

Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller een persoon of 
voertuig wordt gevonden. Via de Burgernetapp ontvangt u ook 
regionale en landelijke AMBER Alerts als een kind in levensgevaar 
is. Uw hulp is dus van grote waarde.  Doet u ook mee?

Zo werkt Burgernet
De politie ontvangt een melding van een misdrijf of een  
vermist persoon en de meldkamer start een Burgernetactie. 
Deelnemers in de buurt van het incident ontvangen een bericht 
met het verzoek om uit te kijken naar een persoon of voertuig. 
Deelnemers bellen vervolgens met de meldkamer  
als ze informatie hebben. Dat kan gratis via 0800-0011 of  
via de bel-knop in de app. Appgebruikers kunnen ook een foto 
sturen naar de meldkamer.

De politie gaat met de informatie op pad. Na afloop van de actie 
krijgen deelnemers die hebben meegezocht een bericht met het 
resultaat van de actie.

Zo doet u mee
1. Download de Burgernetapp op uw smartphone
2. Geef de app toestemming om uw locatie te gebruiken
3.  Ontvang Burgernetacties, zonder aanmelden, waar u ook 

bent

Meer weten?
Lees dan verder op www.burgernet.nl.

Ontwerp bestemmingsplan 
Groevepark Silt te Schinnen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen 
maken op basis van artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend dat zij hebben ingestemd met de 
terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan 
Groevepark Silt te Schinnen. 

Het dossier is bij de gemeente geregistreerd onder zaaknummer 
Z/22/173530.

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologisch 
kader ten behoeve van natuurontwikkeling en het inpassen 
van verblijfsrecreatieve voorzieningen. Het accent in groeve 
Schinnen ligt op een combinatie van kleinschalige dag-, verblijf- 
en extensieve waterrecreatie. Ook de voormalige vuilstorten 
zijn integraal onderdeel van het groevepark en worden 
getransformeerd tot een eigentijds landschap met zonneweides, 
verspreid over de aangrenzende gronden.

Terinzagelegging
Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken wordt 
vanaf 25 januari 2023 voor een periode van zes weken voor een 
ieder ter inzage gelegd. Digitaal is het bestemmingsplan in te 
zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met identificatienummer 
NL.IMRO.1954.BPGroeveparkSilt-ON01. Daarnaast is het plan op 
afspraak in te zien bij de afdeling Ruimte in het gemeentehuis van 
Beekdaelen, Deweverplein 1 te Nuth.

Indienen zienswijze ontwerp bestemmingsplan
Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan eenieder 
zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan 
kenbaar maken aan de gemeenteraad van de gemeente 
Beekdaelen, postbus 22000, 6360 AA Nuth of via  
gemeente@beekdaelen.nl. U dient in uw zienswijze de  
volgende zaken te vermelden: de naam van het plan, het 
zaaknummer, de reden van uw zienswijze, de datum, uw naam, 
uw adres, uw e-mailadres en uw handtekening. 
De gemeenteraad zal met inachtneming van eventuele 
zienswijzen, een beslissing nemen over de vaststelling van het 
bestemmingsplan.

Nadere informatie
Wilt u meer informatie, of heeft u vragen over het bestemmings-
plan, dan kunt u contact opnemen met het cluster RO via 
gemeente@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088 - 450 2000.

Vaststelling bestemmingsplan 
Burgemeester Beckersstraat  
2 t/m 8 te Nuth

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beekdaelen 
maken op basis van artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend dat de gemeenteraad van Beekdaelen in 
de vergadering van 20 december 2022 het bestemmingsplan 
Burgemeester Beckersstraat 2 t/m 8 te Nuth heeft 
vastgesteld. >>



>> 

Het dossier is bij de gemeente geregistreerd onder 
zaaknummer Z/21/167695.

Het bestemmingsplan voorziet in het realiseren van 4 
levensloopbestendige woningen op een voormalige 
bedrijfslocatie nabij het centrum van Nuth.

Terinzagelegging
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken wordt vanaf 25 januari 2023 gedurende een periode 
van 6 weken voor eenieder ter inzage gelegd. Digitaal is het 
bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl met 
identificatienummer NL.IMRO.1954.BPburgbeckstr2t/m8-VA01. 
Daarnaast is het plan op afspraak in te zien bij de afdeling 
Ruimte in het gemeentehuis van Beekdaelen, Deweverplein 1 
te Nuth.

Beroepsmogelijkheid
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende 
de genoemde termijn van terinzagelegging beroep bij de 
Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kan 
gebruikt gemaakt worden door belanghebbenden die een 
zienswijze hebben ingediend dan wel aan wie redelijkerwijs 
niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren 
hebben gebracht.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van een beroep zijn 
griffierechten verschuldigd.

Het beroep schorst de inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan niet. Het besluit van de gemeenteraad treedt 
in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de 
inwerkingtreding te schorsen dient u als belanghebbende een 
verzoek om voorlopige voorziening te doen bij bovengenoemd 
orgaan. Indien dit verzoek binnen de termijn van zes weken is 
ingediend, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking 
dan nadat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van 
beroep en het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn 
kosten verbonden.

Nadere informatie
Wilt u meer informatie, of heeft u vragen over het 
bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met het 
cluster RO via gemeente@beekdaelen.nl of telefoonnummer 
088 - 450 2000.

Vaststelling bestemmingsplan 
Maarweg 1521 te Merkelbeek
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Beekdaelen maken op basis van artikel 3.8, van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van 
Beekdaelen in de vergadering van 20 december 2022 het 
bestemmingsplan Maarweg 1521 te Merkelbeek’ gewijzigd 
heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de 
functie van de gronden in binnen het plangebied naar de 
enkelbestemming ‘wonen’.

Het dossier is bij de gemeente geregistreerd onder 
zaaknummer Z/21/167695.

Terinzagelegging
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken wordt vanaf 25 januari 2023 gedurende een periode 
van 6 weken voor eenieder ter inzage gelegd. Digitaal is het 
bestemmingsplan in te zien op www.ruimtelijkeplannen.
nl met identificatienummer NL.IMRO.1954.BP80631-VA01. 
Daarnaast is het plan op afspraak in te zien bij de afdeling 
Ruimte in het gemeentehuis van Beekdaelen, Deweverplein 1 
te Nuth.

Beroepsmogelijkheid
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan 
gedurende de genoemde termijn van terinzagelegging 
beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van 
deze mogelijkheid kan gebruikt gemaakt worden door 
belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend dan 
wel aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij 
geen zienswijzen naar voren hebben gebracht.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van een beroep zijn 
griffierechten verschuldigd.

Het beroep schorst de inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan niet. Het besluit van de gemeenteraad 
treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. 
Om de inwerkingtreding te schorsen dient u als 
belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening 
te doen bij bovengenoemd orgaan. Indien dit verzoek 
binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het 
bestemmingsplan niet eerder in werking dan nadat op 
dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en 
het verzoeken om een voorlopige voorziening zijn kosten 
verbonden.

Nadere informatie
Wilt u meer informatie, of heeft u vragen over het 
bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met het 
cluster RO via gemeente@beekdaelen.nl of telefoonnummer 
088 - 450 2000.



Het geheim van De Reusch en 
circulair leven
De klimaatburgemeesters vertellen het 
tijdens de Week van de Circulaire Economie!

Op maandag 6 februari geven klimaatburgemeesters Nico 
Eurlings en Vera Hoeksma ‘s avonds een presentatie over 
circulariteit en duurzaamheid. 

Tijdens deze avond vertelt Nico Eurlings de geheimen 
achter één van de eerste energieneutrale monumenten van 
Nederland. Het thema circulariteit heeft hierbij ook een rol 
gespeeld.

Vera Hoeksma laat zien dat het wél kan om circulair(der) te 
leven en dat een lege afvalbak haalbaar is. Zij gaat in op hoe 
je kunt leren af te stappen van een wegwerpcultuur!
Tijdens de ‘circulaire week’ organiseren Nico en Vera 
in samenwerking met de gemeente Beekdaelen, een 
informatieavond in De Reusch van Schimmert. U bent allen 
van harte welkom!

• Datum: Maandag 6 februari 2023
• Inloop: vanaf 19.00 uur
• Locatie: De Reusch, De Bockhofweg 1, 6333 AZ Schimmert
• Presentatie: 19:15 uur tot 21:15


