14

Donderdag 1 november 2018

Kort nieuws

Gemeentehuis Laarbeek
Koppelstraat 37
Postbus 190
5740 AD Beek en Donk
T 0492 469 700
F 0492 469 701
E gemeente@laarbeek.nl
I www.laarbeek.nl
F facebook.com/GemeenteLaarbeek
T @Laarbeeknieuws
Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Maandag tot en met vrijdag:
9.00 - 12.30 uur (alle afdelingen)
Woensdag:
14.00 - 17.00 uur (alléén Burgerzaken) en van 18.00 - 19.30 uur
(alléén Burgerzaken en Bouwen &
Wonen)
Telefonische bereikbaarheid
Maandag tot en met vrijdag:
9.00 - 12.30 uur
Maandag tot en met donderdag:
13.00 - 17.00 uur
Woensdag:
18.00 - 19.30 uur

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op
www.laarbeek.nl.
• Praat mee over jouw woonbehoeften!
• PIT-acties leiden tot een bestuurlijke boete en nadere onderzoeken
Volg ons op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Laarbeek actueel
Iedere vrijdag komt een lid van het college van burgemeester en wethouders
of van de gemeenteraad in het programma Laarbeek Actueel op Omroep
Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek.
Het vaste programmaonderdeel Gemeentelijke en politieke zaken, wordt
uitgezonden tussen 17.00 en 18.00 uur.
Vrijdag 2 november komt wethouder Joan Briels aan het woord.
Luister naar Laarbeek actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Begrotingsvergadering gemeenteraad 8 november 2018
Volgende week donderdag – 8 november – is er weer een raadsvergadering in de
gemeente Laarbeek. Dit is de jaarlijkse begrotingsvergadering. De vergadering
start al om 16.00 uur in het gemeentehuis Laarbeek. U bent van harte welkom.
Behalve de vaste agendapunten zijn er de volgende twee onderwerpen:
• Voorstel tot vaststelling van de Grondnota 2018
• Voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2019
In de begroting 2019 staat beschreven waar we als gemeentebestuur geld
aan uitgeven. Naast wettelijke taken is er ruimte voor eigen invulling. Bij het
opstellen van een begroting is het de kunst om de juiste keuzes te maken.
Er zijn altijd meer wensen dan er ruimte is binnen de bestaande budgetten.
Het is dan zaak om balans te vinden tussen de beschikbare middelen en
waar je die inzet.

Verleende evenementenvergunningen

Milieustraat Laarbeek
Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775
Openingstijden:
Woensdag tot en met vrijdag:
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

Bezwaarschriften
Bezwaarschriften dient u in bij
het college van burgemeester
en wethouders, Postbus 190,
5740 AD in Beek en Donk.
Een bezwaarschrift moet u
ondertekenen en moet ten
minste bevatten: de naam en
het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving
van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar.
Als u een bezwaarschrift heeft
ingediend, is het daarnaast
mogelijk om een schriftelijk
verzoek tot het treffen van
een voorlopige voorziening
in te dienen. Een voorlopige
voorziening vraagt u aan bij de
Voorzieningen rechter van de
rechtbank ’s-Hertogenbosch,
sector bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. U dient
hierbij een afschrift van het
bezwaarschrift te overleggen.
Voor een verzoek om voorlopige
voorziening is grifﬁerecht
verschuldigd.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Scouting Aarle-Rixtel voor het houden van kampeerweekenden en
kampeerweken in 2019 in de blokhut aan de Duivenakker 74 in Aarle-Rixtel
(verzonden op 30 oktober 2018),
• Rollerclub De Oude Molen voor het houden van een rommelmarkt in de
Rollerhal, Lage Heesweg 1 in Beek en Donk op zondag 6 januari 2019 van
8.00 tot 17.00 uur (verzonden op 30 oktober 2018).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te
hebben verleend aan:
• Mevrouw Th. Ngo, handelend onder de naam Mai Linh, voor het verlengen
van de standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene
Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek voor het innemen van
een standplaats voor de verkoop van Vietnamese snacks op het Piet van
Thielplein in Beek en Donk op vrijdag (verzonden op 23 oktober 2018),
• Mevrouw Th. Ngo, handelend onder de naam Mai Linh, voor het innemen
van een standplaats als bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeente Laarbeek voor het innemen van een
standplaats voor de verkoop van Vietnamese snacks op het Heuvelplein in
Beek en Donk op donderdag (verzonden op 23 oktober 2018),
• Carnavalsvereniging De Raopers voor het organiseren van een loterij in het
Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout op zondag 3 maart 2019 (verzonden op
24 oktober 2018).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten
binnen zes weken na de dag van verzending van de vergunning een
bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek
‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Voorbereidingsprocedure instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Eikenlaan Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen
te hebben de verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van een
gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Eikenlaan in Beek en Donk.
Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 2 november 2018 tot vrijdag 14
december 2018 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of
mondeling hun zienswijze kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u
richten aan burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD
Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht
bij het team Ontwikkeling, telefoon 0492 469 700.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen.
Locatie
Oranjelaan 42B, Beek en Donk

Werkomschrijving
aanleggen van een
duiker/ dam
Koppelstraat 57, Beek en Donk
25-10-2018
intern verbouwen
woning
Molenweg 14, Beek en Donk
13-10-2018
plaatsen dubbele
dakopbouw
Kannelustweg 1c, Aarle-Rixtel
20-10-2018
bouwen woning
met berging
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende
aanvragen om een omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke
bekendmaking. Bezwaren kunnen worden ingediend nadat over de plannen
is beslist.
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer eerst bij het team
Omgevingsvergunning in het gemeentehuis Laarbeek.

Verleende omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn verleend.
Locatie
Werkomschrijving
Activiteit
Verzonden op
Bikkel 8, Mariahout bouwen woning
bouwen
23-10-2018
Merenstein 1 t/m 23, bouwen 12 woningen bouwen
25-10-2018
Beek en Donk
Bosrand 19, Lieshout bouwen schuur
bouwen
29-10-2018
Heuvel 3, Lieshout
realiseren B&B
bouwen
23-10-2018
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde
besluiten binnen zes weken na de dag van verzending van het besluit een
bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek
‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen
reguliere procedure
Locatie
Biezenweg 2,
Beek en Donk
Gruithof 3 en 5,
Lieshout

Werkomschrijving
realiseren uitbreiding
parkeerterrein
bouwen twee-ondereen-kapwoning

• In verband met een optocht door de Dorpsstraat in Aarle-Rixtel ter
gelegenheid van de opening van het carnavalsseizoen is de Dorpsstraat
in Aarle-Rixtel tussen de kruisingen Kannelustweg/Wilhelminalaan en
Klokstraat/Kerkstraat afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.
• Deze maatregel geldt op zaterdag 10 november 2018 van 18.00 tot 20.00
uur.
• In verband met de bekendmaking van de nieuwe Prins van Ganzegat en
jeugdprinsenpaar op het bordes van de Couwenbergh is de Dorpsstraat
in Aarle-Rixtel tussen de kruisingen met de Kerstraat en Heindertweg
afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers.
Deze maatregel geldt op zaterdag 10 november 2018 van 18.00 tot 24.00 uur.

Intrekken aanvragen omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende
aanvraag om een omgevingsvergunning is ingetrokken.
Ingediend op
14-08-2018

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 1 november 2018

Ingetrokken op
22-10-2018

Activiteit
aanleg

Verzonden
22-10-2018

bouwen

25-10-2018

Afvalinzameling

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Locatie
Molenweg 14,
Beek en Donk

Ingediend op
11-10-2018
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Inzameling oud papier per kern
Donk op dinsdag
Lieshout en Mariahout op woensdag
Beek op donderdag
Aarle-Rixtel op vrijdag
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Inzameling oud papier per kern
Lieshout en Mariahout op woensdag
Aarle-Rixtel op vrijdag
Beek en Donk op zaterdag

Klachten afvalinzameling
Heeft u klachten over het inzamelen van PMD (plastic, metaal en
drankkartons), groenafval of restafval? Dan kunt u rechtstreeks contact
opnemen met BLINK, via telefoonnummer 0800 0492, of e-mail:
info@blinkafval.nl.

www.laarbeek.nl

