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Gemeentehuis Laarbeek

Laarbeek actueel

Verleende omgevingsvergunning

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Buiten behandeling laten aanvragen omgevingsvergunning

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

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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende
omgevingsvergunning (reguliere procedure) is verleend.

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag om een
omgevingsvergunning buiten behandeling is gelaten:

Locatie
Werkomschrijving
Activiteit Verzonden op
Pater Eustachiuslaan 17 uitbreiden van een kas en bouwen 09-07-2018
Aarle-Rixtel
het aanleggen van een
waterbassin

Locatie
Schaapsdijk 6 Mariahout
Blauwe Poort Beek en Donk
Koppelstraat 37 Beek en Donk
Gruithof 8 Lieshout
Molendreef ong. Lieshout
Biezenweg 2a Beek en Donk
De Hei 25 Mariahout
Molendreef 18 Lieshout
Kannelustweg ong. Aarle-Rixtel

Ingediend d.d.
26-06-2018
28-06-2018
28-06-2018
28-06-2018
28-06-2018
29-06-2018
29-06-2018
29-06-2018
29-06-2018

Buiten behandeling laten aanvraag omgevingsvergunning

Vogelenzang kavel 2 Lieshout
Kasteellaan 2 Beek en Donk
De Hoge Regt Beek en Donk

29-06-2018
02-07-2018
29-06-2018

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

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 komende periode zijn er geen interviews in verband met de zomervakantie,
vrijdag 31 augustus is er weer een uitzending waarin een bestuurder aan het
woord komt.

Drank- en Horecawet

Luister naar Laarbeek actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Duidelijkheid Heuvel Lieshout later
De Heuvel in Lieshout is toe aan verbetering. In opdracht van de gemeente
Laarbeek en de Stichting Centramanagement is Rialto Vastgoedontwikkeling
B.V. uit Den Bosch gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden of
het gebied rondom de voormalige Rabobank ruimtelijk, architectonisch en
functioneel kan worden versterkt.
Op 1 juli zou er meer duidelijkheid zijn, maar de betrokken partijen hebben
in goed overleg besloten om de onderzoeksperiode met zes maanden te
verlengen. Voor het einde van 2018 zou er duidelijkheid moeten zijn of een
ontwikkeling haalbaar en uitvoerbaar is.

Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten ontheffing
te verlenen op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het
verstrekken van alcoholhoudende drank aan Stichting Kwizut uit Beek en
Donk tijdens het organiseren van de bekendmaking winnaar Kwizut 8e editie
gehouden in sporthal d’n Ekker in Beek en Donk op zaterdag 12 januari 2019
van 18.00 tot 1.45 uur de dag daarop volgend. (Verzonden 10 juli 2018.)
Belanghebbenden hebben de
besluiten binnen zes weken na de
een bezwaarschrift in te dienen bij
de burgemeester. Zie hiervoor de
gemeentenieuwspagina’s.

mogelijkheid tegen bovengenoemde
dag van verzending van de vergunning
de gemeente Laarbeek, ter attentie van
rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de

Boskalis Nederland voert in opdracht van de provincie Noord-Brabant vanaf
half mei tot en met eind september 2018 onderhoudswerkzaamheden uit aan
de provinciale weg N615 tussen Nuenen en Beek en Donk. De werkzaamheden
lopen vanaf de Bosweg ten noorden van de kom Gerwen tot de rotonde met
de N279 in Beek en Donk.
Planning
In deze fase worden nacht- en weekendwerkzaamheden uitgevoerd vanaf de
rotonde Bavaria tot aan de kruising Muzenlaan. Gedurende 2 weekenden is
het wegvak afgesloten voor doorgaand verkeer:
-vrijdag 13 juli (19:00u) t/m maandag 16 juli (06:00u);
-vrijdag 20 juli (19:00u) t/m maandag 23 juli (06:00u).
Doordeweeks is overdag de N615 opengesteld voor verkeer.
In de avond- en nachtelijke uren (maandag 16 juli t/m vrijdag 20 juli) is het
wegvak afgesloten voor autoverkeer tussen 21.00u en 06.00u in verband met
wegwerkzaamheden.

Omleidingen
Het verkeer wordt grootschalig omgeleid via de N279 en N270.
Lokaal verkeer wordt omgeleid met bebording.

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen reguliere procedure

Verleende vergunningen

Locatie
Dorpsstraat 92 Aarle-Rixtel

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Kindervakantieweek Mariahout voor het organiseren van diverse activiteiten
tijdens de kindervakantieweek van maandag 13 augustus tot en met
donderdag 16 augustus 2018 van 8.30 – 18.00 uur en op vrijdag 17
augustus 2018 van 8.30 – 24.00 uur op het veld aan de Ahorn in Mariahout.
(Verzonden op 5 juli 2018)
• Heldens Markten voor het organiseren van een kofferbakverkoop op het
evenemententerrein aan de Otterweg in Beek en Donk op zondag 29 juli
2018 van 9.00 – 15.30 uur. (Verzonden op 5 juli 2018)
• Basisschool Bernadette voor het houden van een streetwisedag in de Pastoor
van Eijndhovenstraat in Mariahout op vrijdag 7 september 2018 van 8.00 –
12.30 uur. (Verzonden op 10 juli 2018)

Dorpsstraat 35 Aarle-Rixtel

Omschrijving
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, dat zij de omgevingsvergunning d.d. 23 mei 2011 in zijn geheel in
trekken voor:
• de varkenshouderij van maatschap Rooijakkers gelegen aan Heieindseweg ongenummerd (thans
bekend als Heieindseweg 5a) te Mariahout.

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.

De beschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 13-07-2018 gedurende 6 weken 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 469700.

Bewoners en bedrijven blijven bereikbaar.
Wat merkt u ervan? De werkzaamheden kunnen mogelijk enige overlast met
zich meebrengen. Hiervoor vragen wij uw begrip.

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvragen om
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen worden
ingediend nadat over de plannen is beslist.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de beslistermijn van de
onderstaande omgevingsvergunningen zijn verlengd:

Werkzaamheden groot onderhoud N615
N615 Rotonde Bavaria - Muzenlaan
Vanaf vrijdag 13 juli tot en met maandag 23 juli 2018

Werkomschrijving
verbouwen van een loods
bouwen van een uitkijktoren
bouwen van een woning
plaatsen van een tijdelijke woonunit
bouwen van een woning
aanleggen van kabels en leidingen
gewijzigd uitvoeren van een bedrijfswoning
uitbreiden van een woning
bouwen van 13 levensloopbestendige
woningen
bouwen van een woning
kappen van een boom
bouwen van 49 woningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met het muziekfestival ‘Laarbeek Live’ zijn de centrale
parkeerplaatsen op het Heuvelplein en de openbare weg tussen huisnummers
55 en 71 afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Deze
maatregel geldt van 20 juli 8.30 uur tot 22 juli 2018, 23.30 uur.

Werkomschrijving
Activiteit
Vervangen van de opslag en uitbreiden bouwen
van de keuken
Uitbreiden van een woning
bouwen

De vakantieperiode is weer aangebroken. Deze periode zorgt voor
verschuivingen en wisselingen in de huishoudelijke ondersteuning.
De aanbieders proberen er voor te zorgen dat de benodigde hulp in de
huishoudelijke ondersteuning blijft doorgaan.
Tijdens de jaarlijkse vakantieperiode vinden er verschuivingen en wisselingen
plaats in de huishoudelijke ondersteuning. Er worden bijvoorbeeld extra
vakantiehulpen ingezet en collega’s springen bij, maar dit is niet altijd
voldoende om alle hulp voor alle klanten te vervangen. Aanbieders hebben
bij ons aangegeven dat ze moeite hebben om voldoende extra personeel te
werven vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. Dit kan betekenen dat de
hulp minder vaak komt, dat de hulp minder tijd heeft of dat, in overleg met
de klant, enkele taken tijdelijk niet worden gedaan. Indien de situatie van de
klant geen uitstel van huishoudelijke taken toestaat, vindt overigens volledige
vervanging plaats.
De aanbieders nemen zelf rechtstreeks contact op met de klant over de
invulling van de huishoudelijke hulp tijdens de vakantieperiode. Dit gebeurt via
de vaste hulp of in enkele gevallen via een brief. In de vakantieperiode kan het
dan ook voorkomen dat er verschillende vakantiehulpen bij een klant komen,
die anders werken dan de klant gewend is. Dit kan niet geheel voorkomen
worden en hiervoor wordt begrip gevraagd. Het is ook mogelijk om tijdens
de vakantieperiode zelf voor vervanging te zorgen door bijvoorbeeld familie,
buren, kennissen. Geef dit aan bij de aanbieder. Dit wordt enorm gewaardeerd!
Met vragen kunt u terecht bij uw aanbieder of uw vaste hulp.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 12 juli 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.
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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

09-07-2018

Ingediend d.d.
27 maart 2018

buiten behandeling laten
9 juli 2018

werkomschrijving
het plaatsen van een
torensilo

Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan tot zes weken na
de bekendmaking van dit besluit. In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en
adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van
uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Laarbeek
Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk
Wij vragen u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord ‘bezwaarschrift’ te vermelden.
Voorlopige voorziening
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk
om gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen.
Deze kunt u richten aan:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrechtspraak
Postbus 90125 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het
schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige
voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten
verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening.

Geweigerde uitgebreide omgevingsvergunningen
Intrekken omgevingsvergunning uitgebreide procedure

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 juli 2018

Vakantievervanging Wmo-huishoudelijke ondersteuning

Verzonden
09-07-2018

Locatie
Kern
Meerven 29a Mariahout

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag om een
omgevingsvergunning geweigerd is:
Locatie
Werkomschrijving
Rooijseweg 16a Mariahout legaliseren van bestaande bebouwing

activiteit
bouwen

verzonden
03-07-2018

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaarschrift
indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden,
een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het beroepschrift richt u aan de
Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch.
Het moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van
het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel)
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl of via
het centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch informatie
inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer
bellen, 0492 469 700.

www.laarbeek.nl

