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INFORMEERT

BEKENDMAKINGEN
Verleende vergunningen     
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM 

VERLEEND

Bongard 5 te 
Wijnandsrade

Het verduurzamen en 
vergroten van de bestaande 
woning

02-01-2023

Keelkampstraat 66 
te Nuth

Brandveilig gebruiken BS de 
Bolster

27-12-2022

Pascal 
Visschersstraat 34 
te Sweikhuizen

Het plaatsen van een 
dakkapel

19-01-2023

Burgemeester 
Kerckhoffsstraat 4 
te Hulsberg

Het bouwen van een 
wasruimte

12-01-2023

Beekerpark 18 te 
Schimmert

Het bouwen van een 
keerwand

23-01-2023

Molenhof 18 te 
Amstenrade

Afwijkend gebruik van een 
woning

25-01-2023

De Gyselaar, perceel 
Amstenrade, sectie 
A, nummer 2416

Aanleg parkeervoorziening 23-01-2023

Verleende APV/Bijzondere wetten vergunningen  
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM 

VERLEEND

Schintalerplein te 
Schinnen 

Brand Bier Beekdaelen Boete 
op 16 februari 2023  

19-01-2023

Diverse straten te 
Hulsberg 

Carnavalsoptocht te 
Hulsberg op maandag 20 
februari 2023 

19-01-2023

Mareweg 26 te 
Schimmert

Alcoholwetvergunning voor 
het slijtersbedrijf Wine by 
Ton

19-01-2023

Ingekomen aanvragen/meldingen Wabo 
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM 

INDIENING

Pastoor 
Brounsstraat 23 te 
Schinveld

Realiseren van een oprit 05-01-2023

Hellebroek 88 te 
Nuth

Sloop bestaande agrarische 
stal en nieuwbouw van een 
agrarische werktuigenstal

29-12-2022

Verkeersbesluiten
LOCATIE OMSCHRIJVING DATUM 

BESLUIT

Ter Hallen 8-12 te 
Schinveld

Tijdelijke laad- en losplaats 
FA-SI-LA lokaal

31-01-2023

 
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.

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 melding 
hebben ontvangen:

Voor: Stal Bemelmans VOF
Locatie: Wissengrachtweg 45, 6336 TG Hulsberg
Datum melding: 15 november 2022
Zaaknummer: 2022-063625 
>>



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 Eurelings 
en Vera Hoeksma een presentatie 
over circulariteit en duurzaamheid. 

Tijdens deze avond vertelt Nico 
Eurelings 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 een lege afvalbak en circulair(der) 
leven wél haalbaar zijn. Afstappen van een wegwerpcultuur 
door tweedehands kopen, minder consumeren, hergebruiken en 
repareren, delen en lenen, uw ecologische voetafdruk verkleinen 
en meer! Vera informeert, inspireert en enthousiasmeert mensen 
hierover graag. 

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 uur

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

Gemeenteraad
In februari vergadert de gemeenteraad van Beekdaelen niet. 

Raadscommissies 
De raadscommissies van Beekdaelen vergaderen op:
•  Donderdag 9 februari 2023 om 19:00 uur: raadscommissie 

Fysieke Leefomgeving
•  Dinsdag 14 februari 2023 om 19:00 uur: raadscommissie Sociale 

Leefomgeving
•  Woensdag 15 februari 2023 om 19:00 uur: raadscommissie 

Bestuur en Middelen

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).

>>
De volgende activiteit is gemeld: 
In het bedrijfsgedeelte worden 14 paardenboxen in stal R17 en 
een buitenrijbak gerealiseerd. Als gevolg van deze aanpassing 
neemt het aantal bedrijfsmatig te houden paarden niet toe.
 
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 melding en de daarbij behorende 
stukken liggen van de dag na publicatiedatum gedurende zes 
weken voor iedereen ter inzage op de locatie en tijdstippen zoals 
bij de gemeente Beekdaelen geregeld.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze 
indienen. 

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

Vera Hoeksma

Nico Eurelings



Website gemeente vernieuwd
De website van gemeente Beekdaelen is met ingang van dinsdag 31 januari vernieuwd.  

Wat is er veranderd?
•  De website ziet er anders uit: overzichtelijker en met meer foto’s.
•  U kunt via de homepage nu nog eenvoudiger en sneller de informatie vinden die u 

zoekt. Dat kan via de 5 nieuwe buttons bovenaan, de trefwoorden eronder en het 
overzicht ‘alle onderwerpen’. Uiteraard is de zoekfunctie ook nog aanwezig. 

•  Onder ‘Uitgelicht’ op de homepage vindt u informatie over interessante projecten 
en actualiteiten in Beekdaelen. Zoals 
het project ‘Gebiedsontwikkeling De 
Gyselaar’, de aankomende verkiezingen en 
het project ‘Blauwe Ader’. 

•  Ook vindt u het laatste nieuws op de 
homepage.

•  U kunt vanaf nu eenvoudig online 
een gemeentespeld voor een jubilaris 
aanvragen. Kijk op www.beekdaelen.nl/
gemeentespeld voor meer informatie.

•  En ook de pagina ‘Werken bij Beekdaelen’ 
is nieuw! Hier vindt u uitgebreide 
informatie over het werken bij de 
gemeente Beekdaelen. Welke vacatures 
zijn er? Wie zijn onze medewerkers? Hoe 
ziet de organisatie eruit? 

Uiteraard biedt de vernieuwde website ook 
alle online dienstverlening zoals u dit al 
gewend was. Denk aan het doorgeven van 

een verhuizing, het melden van een geboorte, 
het aanvragen van een uittreksel of het 
aanvragen van een evenementenvergunning.

Kortom, neem eens een kijkje op  
www.beekdaelen.nl en laat ons via de 
button “Uw mening” rechts onderaan weten 
wat u ervan vindt!


