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Donderdag 12 april 2018

Kort nieuws

Verleende evenementenvergunningen

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Voornemen uitschrijving personen
• Laarbeek voor iedereen, ook als je buiten Laarbeek op school zit!
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Circus Bossle voor het geven van circusvoorstellingen op het terrein gelegen aan
de Lijsterstraat in Aarle-Rixtel op 23 mei, 24 mei, 25 mei, 26 mei en 27 mei 2018
telkens van 16.00 tot 18.00 uur (verzonden op 3 april 2018),
• Laarbeek Actief en Tienerwerk De Boemerang voor het organiseren van een
straatvoetbaltoernooi op de parkeerplaats achter Tienerwerk De Boemerang,
Otterweg 29 in Beek en Donk op zaterdag 5 mei 2018 van 12.00 tot 18.45 uur
(verzonden op 3 april 2018),
• Buurtvereniging De Vijver voor het organiseren van de Laarbeekse wandeltochten
op zaterdag 2 juni en zondag 3 juni 2018 telkens van 7.00 tot 17.00 uur (verzonden
op 3 april 2018),
• Stichting Mariahout ’85 voor het organiseren van diverse activiteiten in het
centrum van Mariahout (Oranjeplein, kerk, park, OLT, buurthuis) ter gelegenheid
van het 85-jarig bestaan van Mariahout op 2 en 3 juni 2018 van 8.00 tot 18.00 uur
(verzonden op 4 april 2018),
• Gemeente Laarbeek voor het organiseren van dodenherdenking op 4 mei 2018
van 18.30 tot 20.30 uur, voor het organiseren van 5 mei-viering van 10.00 tot
18.00 uur en het houden van een bevrijdingsvuur in een vuurschaal op 5 mei
2018 rond 12.00 uur in en rond de Muziektuin aan Koppelstraat in Beek en Donk
(verzonden op 5 april 2018),
• Gemeente Laarbeek voor het organiseren van de kermis in de kernen:
• Mariahout van 16 t/m 19 juni 2018 dagelijks van 13.00 tot 24.00 uur;
• Lieshout van 1 t/m 4 september 2018 dagelijks van 13.00 tot 24.00 uur;
• Beek en Donk van 7 t/m 11 september 2018 dagelijks van 12.00 tot
24.00 uur (verzonden op 5 april 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.

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

Openingstijden:
Woensdag tot en met vrijdag:
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur
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Burgerzaken extra geopend
Vanaf maandag 9 april tot en met maandag 2 juli zijn de balies van burgerzaken
extra geopend vanaf 18.00 uur tot 19.30 uur. U kunt via www.laarbeek.nl zelf uw
afspraak inplannen.

Informatieavond Duurzaam Laarbeek
Op dinsdag 8 mei 2018 wordt in samenwerking met Stichting Platform Duurzaam
Laarbeek een informatieavond georganiseerd waarbij geïnteresseerden meer
informatie krijgen over de mogelijkheden voor verduurzamingsmaatregelen aan
hun huis. Tijd en locatie volgen nog. Houdt u de website www.laarbeek.nl in de
gaten voor meer informatie.

Ophaaldata binnengebied

wo

Vrijdag 13 april komen raadsleden van De Werkgroep en PNL aan het woord.
Luister naar Laarbeek actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Vanaf dinsdag 10 april is de duurzaamheidslening van start gegaan. Met de
duurzaamheidslening kunnen eigenaar-bewoners (particulier of VvE) investeren
in duurzaamheidsmaatregelen aan hun huis, bijvoorbeeld zonnepanelen,
warmtepompen en isolatie. De duurzaamheidslening bedraagt minimaal
€ 2.500,- en maximaal € 10.000,- voor particulieren en maximaal € 20.000,- voor
Verenigingen van Eigenaren.
U kunt een aanvraag indienen via het gemeentelijk aanvraagformulier
Duurzaamheidslening op www.laarbeek.nl/duurzaamheidslening. Er geldt geen
inkomensminimum.

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775
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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.

Duurzaamheidslening van start!

Milieustraat Laarbeek
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Laarbeek Actueel
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Agenda raadsvergadering 19 april
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Inzameling oud papier per kern
Donk op dinsdag
Lieshout en Mariahout op woensdag
Beek op donderdag
Aarle-Rixtel op vrijdag

Ophaaldata buitengebied
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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.

Volgende week is er weer een raadsvergadering in de gemeente Laarbeek. De
vergadering van deze start op 19 april om 19.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek.
U bent daarbij van harte welkom. De volgende onderwerpen staan op de agenda.
• Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Dierencrematorium en
-begraafplaats, Elsduijn 1, Lieshout.
• Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Peeldijk 10, Beek en Donk.
• Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Uitbreiding Pater
Eustachiuslaan 17-19, Aarle-Rixtel
• Voorstel tot beschikbaarstelling van een krediet voor inhuur bomentoezicht
tijdens aanleg glasvezel buitengebied.
• Voorstel tot wijziging van de Verordening raadscommissies Laarbeek 2014
(onder voorbehoud).
• Voorstel tot benoeming van de voorzitters en de leden en hun vervangers in de
verschillende adviescommissies van de raad (onder voorbehoud).
• Voorstel tot aanwijzing van leden en plaatsvervangende leden in diverse
gemeenschappelijke regelingen (onder voorbehoud).

Gratis marktkramen voor verenigingen op 5 mei
Op 5 mei organiseert het comité Laarbeek Herdenkt en Viert allerlei
bevrijdingsactiviteiten. In de muziektuin in Beek en Donk wordt het bevrijdingsvuur
aangestoken en er is een bevrijdingsmarkt met muziekoptredens voor jong en oud bij
het paviljoen. Er zijn nog marktkramen beschikbaar voor verenigingen of ondernemers
die zich willen presenteren van 12.00-16.00 uur. Uw invulling hoeft niet over het thema
Bevrijdingsdag te gaan en er zijn geen kosten aan de deelname verbonden. De
kramen zijn 2 meter lang, hebben een regenafdekking maar geen elektriciteit. Hebt
u belangstelling laat dat dan uiterlijk op 1 mei weten aan Martijn van Hoek (comité
Laarbeek Herdenkt en Viert) E-mail info@dedonck.nl of telefoon 06 1284 6025.

Enquête verkiezingen
Heeft u de tweede enquête over de verkiezingen al ingevuld? Dank u wel. Het helpt
ons om onze dienstverlening en communicatie te verbeteren.
Heeft u de enquête nog niet ingevuld, dan kan dat nog tot 1 mei. Dank voor uw
medewerking!

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 12 april 2018.

Ontwerpbestemmingsplan Broekkantsestraat 1 en 5, Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan
Broekkantsestraat 1 en 5, Beek en Donk in ontwerp gereed is.
Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een omzetting van de agrarische
bedrijfsbestemming naar een woonbestemming voor de locatie Broekkantsestraat 1
en het vergroten van het agrarisch bouwvlak voor de locatie Broekkantsestraat 5.
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag 13 april
2018 tot en met donderdag 24 mei 2018 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie
in het gemeentehuis Laarbeek. De plannen zijn ook digitaal raadpleegbaar via de
gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > bestemmingsplannen)
of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl > IDN
nummer: NL.IMRO.1659.BPBGBroekkant5BD-ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze
over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd aangegeven
worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de zienswijze
betrekking heeft.
Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek,
Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling. Van de mondelinge
zienswijze wordt een verslag gemaakt.

www.laarbeek.nl
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Meldingen Wet milieubeheer

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Bezwaarschriften

Melding Wet milieubeheer Vermeulen Interieurbouw, Leekbusweg 2a Beek en
Donk
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat
een melding op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend
door Vermeulen Interieurbouw, Leekbusweg 2a in Beek en Donk. Hierop is het
Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen.

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 Voorzieningenrechter
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 melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij de afdeling Omgevingsbeheer in
het gemeentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij
de heer W. van Hout van deze afdeling, telefoon 0492 469 700.
Melding Wet milieubeheer W.H.M. Swinkels, Het Laar 1 Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat
een melding op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend
door W.H.M. Swinkels, Het Laar 1 in Aarle-Rixtel. Hierop is het Activiteitenbesluit
milieubeheer van toepassing.
De melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij de afdeling Omgevingsbeheer in
het gemeentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij
de heer W. van Hout van deze afdeling, telefoon 0492 469 700.

Wabo omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning Vonderweg-Oost 3 en 6 Beek en
Donk (Rooijakkers V.O.F.)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dat zij voornemens zijn vergunning te
verlenen aan Rooijakkers V.O.F. voor het veranderen van de bestaande inrichting
of de werking daarvan, gelegen aan Vonderweg-Oost 3 en 6 in Beek en Donk.
De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 13 april 2018
tot en met donderdag 24 mei 2018 ter inzage bij de afdeling Omgevingsbeheer in
het gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de
stukken worden gegeven. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de
heer W. van Hout van deze afdeling onder nummer 0492 469 700.
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling
hun zienswijzen 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 de afdeling
Omgevingsbeheer. Als u zienswijzen inbrengt, kunt u verzoeken om uw persoonlijke
gegevens niet bekend te maken.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 12 april 2018.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie				
Ingediend op Werkomschrijving
Ten Bleek 1 (kavel 62), Beek en Donk
30-03-2018
bouwen van een woning
Koppelstraat 21, Beek en Donk
26-03-2018
plaatsen van een
					
tijdelijke woonunit
Servaasstraat 22, Lieshout		
28-03-2018
bouwen van een garage
Meerven 29a, Mariahout		
27-03-2018
plaatsen van een
					
torensilo
Sectie K nummer 1287, Beek en Donk 25-03-2018
plaatsen van een
					
woonunit
Helmondseweg 21, Aarle-Rixtel
28-03-2018
uitbreiden en renoveren
					
van een woning
Tijdens de behandeling aanvraag omgevingsvergunning kunnen geen
bezwaren ingediend worden. Wel kunt u in deze fase zienswijzen indienen
tegen bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning. Nadat de gevraagde
vergunningen zijn verleend, kunnen bezwaren worden ingediend.
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer eerst bij het team
Omgevingsvergunning in het gemeentehuis Laarbeek.

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende
aanvraag om een omgevingsvergunning is ingetrokken.
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie
Ingediend op Ingetrokken op
Heuvel 3, 4 en 4a, 19-02-2018
19-03-2018
Lieshout

Werkomschrijving
het realiseren van een B&B

Verleende omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Locatie		
Werkomschrijving
Activiteit
Verzonden
Helmondseweg 11, het vervangen van de
Bouwen
09-04-2018
Aarle-Rixtel
erfafscheiding
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.

www.laarbeek.nl

