
Mogelijk kan tegen de inhoud van deze brief bezwaar worden gemaakt. Als deze mogelijkheid in de brief niet is aangegeven en u bezwaar wilt maken, neemt u dan  direct contact op met de 
Afdeling Bestuur en Ondersteuning. 

De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft in zijn vergadering van 21 december 1998 het bestemmingsplan 
“Buitengebied Gemert-Bakel” vastgesteld. Hierbij is ook uw zienswijze betrokken, die u bij brief van 26 oktober 1998, 
binnen de gestelde termijn, aan de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt. In deze brief delen wij u het besluit van de 
gemeenteraad ten aanzien van uw zienswijze mee. 

De gemeenteraad is van mening dat legalisatie van de woning onontkoombaar is, omdat hier al vele jaren permanent 
gewoond wordt en de situatie nooit gewraakt is. Zij heeft dan ook besloten het bestemmingsplan op dit punt aan te 
passen en de recreatieve bestemming van het pand te wijzigen in een burgerwoonbestemming. 

Het vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Gemert-Bakel” ligt vermoedelijk vanaf begin februari gedurende vier 
weken ter inzage. De feitelijke datum waarop de terinzagelegging plaatsvindt, zal op de gebruikelijke wijze worden 
gepubliceerd in het Gemerts Nieuwsblad. Indien u het niet eens bent met de beslissing van de gemeenteraad omtrent uw 
zienswijze kunt u gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk bedenkingen tegen het bestemmingsplan 
inbrengen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GEMERT-BAKEL 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
mr. R.A.L. Severijns mr. J.H.A.G. van Maasakkers 
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