
Van: Centrale Postkamer [mailto:gemeente@BOXMEER.NL]  
Verzonden: woensdag 17 november 2021 11:12 
Aan: 'secretariaat@mlvc.nl' 
Onderwerp: Z/21/740507 ontvangstbevestiging bezwaarschrift 

 
Milieuvereniging Land van Cuijk 
secretariaat: Beerseweg 10 
5451 NS Mill 
 
 
Geacht bestuur,  
 
Op 2 september 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit 
genomen. Daarbij werd een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een 
inrichting aan de Veerstraat 42 te Boxmeer. 
Tegen dit besluit is door u een pro forma bezwaarschrift ingediend bij brief van 18 
oktober 2021.  
In deze brief informeer ik u over de behandeling van het bezwaarschrift.  
 
Ambtelijk horen 
Voordat het college van burgemeester en wethouders beslist op het bezwaarschrift, wint 
hij het advies in van de (ambtelijke) bezwarenbehandelaars. Deze zijn onafhankelijk, in 
die zin dat zij niet bij de voorbereiding van het bestreden besluit betrokken zijn geweest. 
Een en ander conform de Verordening ambtelijk horen 2015. 
 
Belangrijk: u moet het bezwaarschrift nog aanvullen met de gronden van het bezwaar  
Het bezwaarschrift voldoet, zoals u zelf ook in uw brief onderkent, niet aan de wettelijke 
eis dat het de gronden van het bezwaar moet aangeven. Op basis van artikel 6:6 van de 
Algemene wet bestuursrecht stellen bezwarenbehandelaars u in de gelegenheid het 
verzuim te herstellen vóór 1 december 2021. Indien u deze mogelijkheid niet tijdig 
benut, kan het bezwaarschrift (zonder hoorzitting) niet-ontvankelijk worden verklaard. 
 
Hoorzitting 
Indien de gronden van bezwaar tijdig zijn ontvangen, zullen bezwarenbehandelaars een 
hoorzitting inplannen, waarop u een toelichting kunt geven op het bezwaarschrift.  
Uiteraard ontvangt u tenminste 10 dagen voor de hoorzitting een volledig procesdossier 
inclusief een reactie namens het college op de ingediende bezwaren.  
 
Heeft u nog vragen?  
Neem gerust contact op. Ik ben bereikbaar via het centrale telefoonnummer van de 
gemeente Boxmeer (0485) 585 911.  
 

 

Met vriendelijke groet, 
 
Ben van der Sterren 
Ambtelijk bezwarenbehandelaar  
 
Werktijden: ma t/m wo 9.00-17.00 uur do 9.00-12.00 uur     
 

Postadres: 
Postbus 450 
5830 AL Boxmeer 
Tel.: (0485) 58 59 11 
Fax: (0485) 57 24 32 
Website: www.boxmeer.nl 

Kantooradres: 
Raadhuisplein 1 
Boxmeer 

 

 
 


