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Evenementen  
 
31 maart  VLS on tour 
31 maart  Volta Limburg Classic 
02 april   Volta Limburg Classic toertocht 
02 april American Rep, Recital door Fenna Ograjensek – Sopraan en Robert Weirauch – 

piano, 16.00 uur Kopermolen, meer info: www.dekopermolenvaals.nl 
03 april Orgelconcert met Remy Syrier, 12.00 uur Kopermolen, meer info: 

www.dekopermolenvaals.nl 

 
 
Meer informatie: www.vaals.nl  Evenement melden kan via info@vaals.nl 

  
 

 
 
Postadres    
Postbus 450 
6290 AL Vaals 
 
Bezoekadres  
Von Clermontplein 15  
6291 AT Vaals 
 
Bereikbaarheid  
Klant Contact Centrum (KCC)  
T: 043-3068568  
E: info@vaals.nl    
I: www.vaals.nl  
 
Openingstijden    
Vrije inloop 
Ma. Wo. Do. van 09.00 – 12.30 uur 
Di. 09.00 – 18.00 uur 
 
Op afspraak 
Ma. Wo. Do. van 12.30 – 16.00 uur 
Vr. 09.00 – 16.00 uur 
 
   
   
   
   
   
   
       

  
 

 
 
 
Vragen over Werk en Inkomen 
Sociale Zaken Maastricht Heuvelland 
Tel. bereikbaar tijdens werkdagen van 
09.00-17.00 uur: 
T: 14043 (geen netnummer) 
T (buitenland): +31 43 350 40 40 
I: www.socialezaken-mh.nl 
 
Milieupark Rd4 
di. en vr. 08.00 - 12.00 uur 
za.   09.00 - 12.00 uur 
 

http://www.vaals.nl/
mailto:info@vaals.nl
mailto:info@vaals.nl
http://www.vaals.nl/
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Coalitieakkoord Vaals: CDA Vaals, V&O en Lokaal! 
Het CDA Vaals, de partij die bij de gemeenteraadsverkiezingen qua stemmenaantal als grootste uit 
de bus is gekomen, heeft het voortouw genomen in het proces van de totstandkoming van een 
coalitieakkoord voor de periode 2018-2022. Na verkennende gesprekken met alle partijen is 
gebleken dat het voortzetten van dit traject met de partijen CDA Vaals, V&O en Lokaal! 
programmatisch én qua verenigbare profielen het meest kansrijk wordt geacht.  
CDA Vaals, V&O en Lokaal! spreken hun vertrouwen uit in elkaar en in de totstandkoming van een 
bestendige samenwerking, welke zal leiden tot een sterk bestuur voor Vaals. De komende tijd zal 
worden gebruikt om hier voortvarend invulling aan te geven.  
CDA Vaals, V&O en Lokaal!  
 
Vertrokken naar onbekende bestemming 
De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen 
(BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Klant Contact Centrum (KCC). Het 
college heeft besloten de persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor 
staan zij officieel niet meer op dat adres ingeschreven. 
  

Geslachtsnaam en 
voorletters Geboortedatum Adres Datum 

besluit 

Uitschrijving wegens 
vertrek naar onbekende 
bestemming per datum 

Dhr. Brüsseler O. 29.04.1971 Maastrichterlaan 86a; 
6291 ET Vaals 23.03.2018 07.02.2018 

Dhr. R.J.M. Aniece 
Avo 09.06.1992 Maastrichterlaan 202c; 

6291 EX Vaals 23.03.2018 17.01.2018 

  
Wat te doen indien u het niet eens bent met deze beslissing? 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8:1 juncto 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht kan 
iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belangen is getroffen binnen 6 
weken ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit, hiertegen een beroepschrift indienen bij 
de Rechtbank Limburg, Team Bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond). 
  
Het beroepschrift dient ondertekend te zijn en tenminste te bevatten: 

• naam en adres van de indiener; 
• de dagtekening; 
• omschrijving van het besluit waartegen beroep is ingesteld; 
• de gronden van beroep. 

  
Tevens kan de indiener van een beroepschrift op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de 
Algemene wet bestuursrecht, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, team 
Bestuursrecht, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien de indiener van het 
beroepschrift van mening is dat onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist. 
  
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
  
Wilt u meer weten? 
Belt u dan met de desbetreffende ambtenaar van de afdeling KCC, telefoonnummer 043-3068568. 
 
Openingstijden gemeente Vaals in de komende weken 
In de komende weken vallen tal van feestdagen. Het Klant Contact Centrum (incl. Burgerzaken) is 
gesloten op de volgende dagen: 

• Vrijdag 30 maart gesloten (Goede Vrijdag) 
• Vrijdag 27 april gesloten (Koningsdag) 
• Donderdag 10 mei gesloten (Hemelvaart) 
• Vrijdag 11 mei gesloten  
• Maandag 21 mei gesloten (tweede Pinksterdag) 
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Reguliere openingstijden Burgerzaken 
Voor het aanvragen van documenten (paspoort, rijbewijs, uittreksel enz.) is het gemeentehuis 
geopend op: 
Maandag: 09.00 – 12.30 uur 
Dinsdag: 09.00 – 18.00 uur 
Woensdag:  09.00 – 12.30 uur 
Donderdag:  09.00 – 12.30 uur 
 
Buiten deze tijden kunt u een afspraak maken (min. 1 dag voorafgaand). 
Voor het afhalen van documenten en voor alle overige zaken is het gemeentehuis geopend  
van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur en op dinsdag tot 18.00 uur. 
 
Telefonische bereikbaarheid 
De gemeente is telefonisch bereikbaar op elke werkdag van 08.30 tot 17.00 uur. 
 
Het KCC-team Vaals 
 

Geen huisvuilinzameling i.v.m. Pasen 

Op maandag 2 april 2018 wordt geen afval aan huis ingezameld in verband met Pasen. Raadpleeg 
voor de verschoven dagen uw afvalwijzer tijdig (dit kan ook via www.rd4.nl), aangezien ook de 
zaterdag vóór Pasen tot een van de inhaaldagen behoort.  
 
De afvalkalender kunt u ook inzien via www.rd4.nl of via de gratis 
milieu app voor smartphones. Hier kunt u ook een herinnering instellen 
voor de afvalophaaldagen zodat u automatisch een seintje krijgt 
wanneer het afval naar buiten moet.  
 
Gesloten 
Op Paasmaandag 2 april 2018 zijn de Rd4-milieuparken, de Rd4-kringloopwinkels en het Rd4-
servicepunt de gehele dag gesloten.  
 
Voor meer informatie raadpleeg uw Rd4-Afvalwijzer, www.rd4.nl of neem contact op met het Rd4-
servicepunt: (045) 543 71 00. 
 
Noteer alvast in uw agenda: Hammer Limburg van 1 t/m 3 juni 2018 
Hammer Series komt dit jaar weer terug naar Nederland. Van 1 tot en met 3 juni staat in Limburg 
de tweede editie van het wielerevenement gepland. Noteer deze data dus alvast in uw agenda. 
 
Drie dagen lang strijden achttien professionele wielerteams uit de hele wereld tegen elkaar tijdens 
een klimkoers, sprintetappe en tijdrit. Een dynamische wedstrijd die één winnaar kent: het beste 
wielerteam ter wereld. 
 
Deze internationale wielerwedstrijd werd vorig jaar voor het eerst verreden in Vaals en Sittard-
Geleen en bleek een groot succes. Team Sky kwam na een intensieve strijd met Team Sunweb en 
Orica-Scott uiteindelijk als winnaar over de streep. Het event werd wereldwijd live uitgezonden op 
tv, werd door 14,8 miljoen mensen bekeken en door 12.900 toeschouwers bezocht.  
Dit jaar belooft opnieuw een spectaculaire wielerbeleving te worden met diverse 
wedstrijdonderdelen, wieleractiviteiten, entertainment, inspiratie en meer. Het volledige 
programma, vindt u op www.hammerseries.com/limburg.  
 
Volg HammerLimburg op Facebook (www.facebook.com/HammerLimburg), Instagram 
(www.instagram.com/hammerlimburg) en Twitter (twitter.com/hammerlimburg). Dan weet u zeker 
dat u niets van deze spannende wielerwedstrijd hoeft te missen! 
 

http://www.rd4.nl/
http://www.rd4.nl/
http://www.rd4.nl/
http://www.hammerseries.com/limburg
https://www.facebook.com/HammerLimburg/
https://www.instagram.com/hammerlimburg/
http://www.instagram.com/hammerlimburg
https://twitter.com/hammerlimburg
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Vrijwilligers Vacatureladder   

 
Een greep uit ons aanbod:    

Vaals helpt is op zoek naar een chauffeur die met hun bus de scootmobiels brengt en ook weer 
ophaalt. 38684 
  
Rode Kruis afd. Bocholz-Simpelveld-Vaals is op zoek naar Rode Kruis vrijwilligers. 38542 
  
Zorgcentrum Langedael is op zoek naar ondersteuning voor  de beweegcoach. 27599 
  
Judo club Zarei Wahwiller-Vaals is op zoek naar een vrijwilliger die hun kan helpen bij div. 
activiteiten. 38601 
  
VVV Vaals is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. 27685   
  
Dienstencentrum Ouderen Soos is op zoek naar vrijwilligers die hun willen helpen met o.a. koffie 
maken en serveren , opruimen etc. 29389 

Wilt u meer weten, kom voorbij of bel even  
Vrijwilligerscentrale Vaals 
Maastrichterlaan 73A 
op dinsdag en donderdag van 9.30-12.30u  
vrijwilligerswerk@vaals.nl 
06-46112017/06-52763677 

B E K E N D M A K I N G E N   G E M E E N T E   V A A L S  
Datum publicatie / bekendmaking: vrijdag 30.03.2018  

mailto:vrijwilligerswerk@vaals.nl
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
I. BESLUITEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------ 
IA. 
Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht wordt bekend gemaakt, dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten: 

 -     De termijn, waarbinnen op de aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 2 schuren 
en het aanplanten van walnotenbomen op het perceel Vijlenberg (ongenummerd) te Vijlen, 
kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 569, moet worden beslist, te verlengen met 
maximaal 6 weken tot uiterlijk 02-05-2018. (besluit 20-03-2018, verzonden 22-03-2018); 

-  Een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een aanbouw met berging op het 
perceel Maastrichterlaan 199 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 8178 
(besluit 21-03-2018, verzonden 21-03-2018); 

- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het veranderen van de zolderruimte tot studio op het 
perceel Kerkstraat 19 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 9020 met de 
activiteit: 

-     Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening; 

-     Bouwen (besluit 20-03-2018, verzonden 22-03-2018); 

- Een omgevingsvergunning te verlenen voor het legaliseren van een carport-/berging op het perceel 
Borstelkrans 1 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 10248 met de 
activiteit: 

-     Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening  

-     Bouwen (besluit 20-03-2018, verzonden 22-03-2018). 

 Tegen genoemd(e) besluit(en) ( onder IA ) kunnen belanghebbenden die hierdoor rechtstreeks in 
hun belang zijn getroffen een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft 
genomen.  

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende termijnen: 

1.     Als geen verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na deze bekendmaking  

2.     Als een verzenddatum is vermeld, binnen 6 weken na verzending van het besluit. 

Tevens kunnen belanghebbenden de president van de Rechtbank Limburg, team Bestuursrecht 
(Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder is begrepen 
schorsing) te treffen. Deze besluiten liggen voor iedereen gedurende de termijn dat bezwaren 
kunnen worden ingediend tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage bij het Klant 
Contact Centrum. Iedereen kan tegen vergoeding van de (leges)kosten een afschrift van het 
besluit/de besluiten krijgen. 
 
IB. 

Bekendmaking aanwijsbesluit ondergrondse restafval container  

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben om een bestaande 
ondergrondse container voor huishoudelijk restafval op het binnenterrein achter de woningen met 
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de adressen Bloemendalstraat 61 tot en met 97, aan te wijzen als inzamelvoorziening voor 
huishoudelijk restafval voor de woningen met de  

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 30 maart 2018 gedurende 6 
weken (tot en met donderdag 10 mei 2018) ter inzage bij de centrale balie van het gemeentehuis te 
Vaals, Von Clermontplein 15. 

Beroep 

Binnen 6 weken ingaande de dag na bekendmaking van dit besluit bestaat de mogelijkheid om een 
beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 
20019, 2500 EA Den Haag door: 

- belanghebbenden bij de ten opzichte van het ontwerp aanwijsbesluit gewijzigd vastgestelde 
aanwijsbesluit; 

- belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp aanwijsbesluit kenbaar hebben 
gemaakt; 

- belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een 
zienswijze tegen het ontwerp aanwijsbesluit kenbaar te maken. 

Het beroepschrift dient de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, 
redenen van het beroepschrift en het besluit waarop het beroepschrift betrekking heeft. 

Voorlopige voorziening 
Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van het aanwijsbesluit niet. Het aanwijsbesluit 
treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen 
dient er een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden ingediend. Indien 
dit verzoek binnen de termijn van zes weken is ingediend, treedt het aanwijsbesluit niet eerder in 
werking dan nadat op dat verzoek is beslist. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------- 
II.   Omgevingsvergunning inzake het oprichten van studentenhuisvesting op het perceel, 
plaatselijk bekend als en gelegen aan de Sneeuwberglaan (voormalig Opel Hekkert-terrein) te 
Vaals. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------- 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals maakt bekend dat zij op basis 
van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het afwijken van het Bestemmingsplan 
‘Selzerbeek’, ten behoeve van het realiseren van 2 gebouwen voor 110 zelfstandige 
studenteneenheden met bijbehorende fietsenstalling, het vellen van een houtopstand , het 
realiseren van een in-/ uitrit, het realiseren van parkeerplaatsen en het realiseren van een 
keermuur op het perceel. 
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Sneeuwberglaan en de Burg. Rhoenstraat, is gelegen 
op het voormalige Opel-Hekkert terrein naast de Lidl en kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie 
A, nummers 8528, 8533 en 10640 (ged.).  
  
De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:  

1.     Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, 
2.     Een houtopstand vellen of te doen vellen, 
3.     Aanleggen/veranderen van een inrit-/ uitweg, 
4.     Bouwen. 

  
De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken (waaronder de door de gemeenteraad 
afgegeven ontwerp-verklaring van geen bedenkingen) heeft vanaf vrijdag 17 november 2017 voor 
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een periode van zes weken inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn 5 zienswijzen ingediend, die 
niet hebben geleid tot weigering van de omgevingsvergunning.  
  
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 19 februari 2018 besloten om naar aanleiding van 
deze aanvraag een Verklaring van geen bedenkingen te verlenen, alsmede om geen exploitatieplan 
vast te stellen.  
  
Beroep 
De verleende omgevingsvergunning ( onder II ) en de daarbij bijbehorende stukken liggen met 
ingang van vrijdag 30 maart 2018 voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis 
van Vaals. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 16.00 uur. De 
omgevingsvergunning wordt tevens gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatiecode 
NL.IMRO.0981.OVStudhvSneeuwberg-VG.01).  
  
Tegen dit besluit kan gedurende bovengenoemde periode van 6 weken schriftelijk beroep worden 
ingesteld bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, te Roermond (postbus 950, 6040 AZ 
Roermond), wanneer u:  

-     belanghebbende bent en;  
-     tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht over het ontwerpbesluit (of aantoont dat u 

hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest).  
  
Voor het behandelen van het beroepschrift door de rechtbank is griffierecht verschuldigd.  
  
De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop 
het vaststellingsbesluit ter inzage is gelegd en bedraagt zes weken. Tevens kan de indiener van een 
beroepschrift op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de 
president van het Team Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen indien de indiener van het beroepschrift van mening is dat onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, vereist is.  
 
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemdesite voor de precieze voorwaarden.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------- 
III.   Omgevingsvergunning inzake het oprichten van studentenhuisvesting op het perceel, 
plaatselijk bekend als en gelegen aan de Sneeuwberglaan (voormalig Opel Hekkert-terrein) te 
Vaals. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------ 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals maakt bekend dat zij op basis 
van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 3, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) een omgevingsvergunning hebben verleend voor het afwijken van het Bestemmingsplan 
‘Selzerbeek’, ten behoeve van het realiseren van 2 gebouwen voor 110 zelfstandige 
studenteneenheden met bijbehorende fietsenstalling, het vellen van een houtopstand, het 
realiseren van een in-/ uitrit, het realiseren van parkeerplaatsen en het realiseren van een 
keermuur op het perceel. 
Het plangebied wordt globaal begrensd door de Sneeuwberglaan en de Burg. Rhoenstraat, is gelegen 
op het voormalige Opel-Hekkert terrein naast de Lidl en kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie 
A, nummers 8528, 8533 en 10640 (ged.).  
  
De omgevingsvergunning bestaat uit de volgende activiteiten:  

1.     Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, 
2.     Een houtopstand vellen of te doen vellen, 
3.     Aanleggen/veranderen van een inrit-/ uitweg, 
4.     Bouwen. 

  



Pagina 8 van 8 
 

De ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken (waaronder de door de gemeenteraad 
afgegeven ontwerp-verklaring van geen bedenkingen) heeft vanaf vrijdag 17 november 2017 voor 
een periode van zes weken inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn 5 zienswijzen ingediend, die 
niet hebben geleid tot weigering van de omgevingsvergunning.  
  
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 19 februari 2018 besloten om naar aanleiding van 
deze aanvraag een Verklaring van geen bedenkingen te verlenen, alsmede om geen exploitatieplan 
vast te stellen.  
  
Beroep 
De verleende omgevingsvergunning en de daarbij bijbehorende stukken liggen met ingang van 
vrijdag 30 maart 2018 voor een periode van zes weken ter inzage in het gemeentehuis van Vaals. De 
openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 16.00 uur. De omgevingsvergunning 
wordt tevens gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatiecode 
NL.IMRO.0981.OVStudhvSneeuwberg-VG.01).  
  
Tegen dit besluit kan gedurende bovengenoemde periode van 6 weken schriftelijk beroep worden 
ingesteld bij de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, te Roermond (postbus 950, 6040 AZ 
Roermond), wanneer u:  

-     belanghebbende bent en;  
-     tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht over het ontwerpbesluit (of aantoont dat u 

hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest).  
  
Voor het behandelen van het beroepschrift door de rechtbank is griffierecht verschuldigd.  
  
De termijn voor het indienen van een beroepschrift vangt aan met ingang van de dag na die waarop 
het vaststellingsbesluit ter inzage is gelegd en bedraagt zes weken. Tevens kan de indiener van een 
beroepschrift op grond van het bepaalde in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de 
president van het Team Bestuursrecht van de Rechtbank Limburg verzoeken een voorlopige 
voorziening te treffen indien de indiener van het beroepschrift van mening is dat onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, vereist is.  
  
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemdesite voor de precieze voorwaarden.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
IV.  ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------- 
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn 
ontvangen:   

- Voor het veranderen van een bestaande in- en uitrit op het perceel Pastoor Prickaertsstraat 31 te 
Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 1045 (ontvangen 15-03-2018); 

- Voor het oprichten van een nieuwbouwwoning op het perceel Tentstraat 60 te Vaals, kadastraal 
bekend gemeente Vaals, sectie E, nummer 1157 (ontvangen 17-03-2018); 

- Voor het kappen van een boom (es) bij de visvijver op het perceel Randweg 21 te Vaals, 
kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 9416 (ontvangen 20-03-2018). 

 Tegen bovenstaande aanvragen ( onder IV ) kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. 

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen 
verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact 
opnemen met het cluster Vergunningen. 


	Noteer alvast in uw agenda: Hammer Limburg van 1 t/m 3 juni 2018 Hammer Series komt dit jaar weer terug naar Nederland. Van 1 tot en met 3 juni staat in Limburg de tweede editie van het wielerevenement gepland. Noteer deze data dus alvast in uw agenda.

