Officiële bekendmakingen
De gemeente geeft bekendmakingen in verkorte versie weer in dit weekblad. De volledige teksten
en nadere informatie over rechtsbescherming staat op www.overheid.nl. Dat is het officiële medium
daarvoor. Wil je bekendmakingen die jouw straat of buurt aangaan automatisch ontvangen?
Activeer dan de e-mailservice of download de app via overuwbuurt.overheid.nl.
Aanvraag omgevingsvergunning:
▪
▪

Nabij Grote Straat te Meers, voor het kappen van 2 bomen (zaaknummer O2019-002)
Nattenhover Koestraat 16, 6129 LH te Urmond, voor het oprichten van een woonhuis
(zaaknummer O2018-219)

Besluit
▪

omgevingsvergunning:
Dross. Limpensstraat 2, 6181 EJ te Elsloo, voor het vergroten van een woonhuis
(verzenddatum besluit 08 januari 2019, zaaknummer O2018-124)

Sloopmelding:
▪

Voor het vervangen van de verkeersbrug tussen de Veestraat te Stein en de Heistraat te
Urmond (verzenddatum acceptatie melding: 07 januari 2019, zaaknummer S2018-121)

Inloop in Elsloo, Stein en Urmond
In de dorpen Elsloo, Stein en Urmond kunnen inwoners met allerlei vragen terecht bij de open
inloop.
De gemeente Stein wil inwoners zo goed mogelijk helpen in de verschillende dorpskernen. “Met de
inlooppunten zorgen we voor hulp dichtbij huis en kunnen inwoners terecht met vragen”, vertelt
wethouder Hub Janssen. “We starten met een inloop in Elsloo, Stein en Urmond. Onze inwoners
kunnen vragen stellen voor zichzelf of voor een ander, over bijv. de buurt, wonen, welzijn,
(mantel)zorg, werk, inkomen, en/of jeugd(hulp)”.
Op de locaties zijn diverse professionals aanwezig om de vraag te bespreken en samen te zoeken
naar passende hulp of een oplossing. Let op: voor de organisatie MEE geldt dat de inloop haar
wekelijkse spreekuur in het gemeentehuis vervangt.
Locaties en openingstijden
Elsloo
•
•

Iedere woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur
Punt 39, Burg. Maenenstraat 39 (voormalige bieb)

Stein
•
•

Iedere woensdagochtend van 10.00-12.00 uur
Buurtcentrum Nieuwdorp, Bergenkenstraat 1

Urmond
•
•

Iedere donderdagmiddag van 13.00-15.00 uur
Buurthuis Kooypoort, Urmonderplein 43

Foto toevoegen met onderschrift:
Bij de inloop in Urmond zijn Henriette Avenhuis van Wonen Limburg, Hans de Ridder van Partners
in Welzijn en Sandra Nijsten van Gemeente Stein wekelijks aanwezig (v.l.n.r.). In de oneven weken
zijn MEE en Steunpunt Mantelzorg ook aanwezig.

Vaststelling bestemmingsplan “diverse bouwtitels gemeente stein”
Burgemeester en Wethouders van Stein maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de
gemeenteraad op 20 december 2018 het bestemmingsplan “Diverse bouwtitels gemeente Stein”
heeft vastgesteld.
Periode van ter inzage legging
Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van vrijdag 11 januari
2019 tot en met donderdag 21 februari 2019 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis,
afdeling Dienstverlening, Stadhouderslaan 200 te Stein (gedurende kantooruren).
Het vastgestelde bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen op de website
www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt daar zoeken op de naam van het plan (Diverse bouwtitels
gemeente Stein) of op het identificatienummer van het plan: NL.IMRO.0971.BPdivbouwtit-VG01
Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vaststellingsbesluit worden
ingesteld door belanghebbenden die het redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet
tijdig een zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend;
Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Het besluit tot vaststelling treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen
de beroepstermijn, naast een beroepschrift, ook een verzoek om een voorlopige voorziening is
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus
20019, 2500 EA Den Haag). Het besluit waarop het verzoek betrekking heeft treedt dan niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.
Contact
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer H. Janssen (tel. nr. 046-4359233)

