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Gemeentehuis Laarbeek

Kort nieuws

Kappen van bomen in Mariahout en Beek en Donk

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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op
www.laarbeek.nl.
• Aanmelden voor fietscursus voor 50-plussers
• Besluit uitschrijving personen
• Jaarrekening 2017: positief saldo van € 89.130,- ondanks tekorten
sociaal domein
• PIT-acties leiden tot nader onderzoek
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter:
@laarbeeknieuws.

Door het opnieuw inrichten van de twee wegen namelijk de
Bernadettestraat in Mariahout en de Vonderweg in Beek en Donk is
het noodzakelijk dat we daar een deel van de bomen gaan kappen.
Hiervoor is inmiddels de vergunning verleend. De firma Verhoeven
uit Aarle Rixtel gaat dit de komende periode uitvoeren.
Als u vragen heeft kunt contact opnemen met de afdeling beheer
openbare ruimte van de gemeente Laarbeek.

Laarbeek actueel

Het verkeersexamen voor de leerlingen van de groepen 7/8 van de
basisscholen in Laarbeek is weer achter de rug. Op donderdag 5
april is landelijk het theorie-examen gemaakt. De leerlingen hebben
25 vragen beantwoord. Bestaande uit 4 domeinen (kennis, houding,
vaardigheden en veiligheidsbewustzijn). Dinsdag 15 en donderdag
17 mei was het praktijkexamen. In Beek en Donk was een mooie
route uitgezet om het praktijkexamen te doen. In totaal hebben 228
kinderen het verkeersexamen gedaan.

Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Maandag tot en met vrijdag:
9.00 - 12.30 uur (alle afdelingen)
Maandagen t/m 2 juli
18.00 - 19.30 uur (alléén
Burgerzaken)
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.

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.

Verkeersexamen basisscholen Laarbeek

Vrijdag 15 juni komen raadsleden van het PvdA en De Werkgroep
aan het woord.
Luister naar Laarbeek actueel: dan weet u wat er speelt in uw
gemeente!

Beekse brug (N615) afgesloten
Vanwege een spoedreparatie voert Rijkswaterstaat werkzaamheden
uit op zaterdag 16 juni vanaf 17.00 uur t/m zondag 17 juni 13.00 uur
aan de Beekse brug over de Zuid-Willemsvaart in de N615 in Beek
en Donk. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van
Rijkswaterstaat door SPIE Nederland.
Scheepvaart is gedurende de werkzaamheden gestremd. Ook
de weggebruiker kan tijdelijk de brug niet passeren. Fietsers en
voetgangers kunnen onder begeleiding van verkeersregelaars
over de brug. Voor het verkeer over de N615 wordt een omleiding
verzorgd.

Alle kinderen zijn dit jaar geslaagd. De diploma’s worden door de
buurtbrigadiers van de gemeente Laarbeek klassikaal uitgereikt.

Werkzaamheden N615

Bouwrijp maken Nieuwenhof Lieshout

Vanaf half mei tot en met eind september 2018 vinden onderhoudswerkzaamheden plaats aan de provinciale weg N615 tussen Nuenen
en Beek en Donk. Het asfalt van de N615 met bijbehorende fietspaden
en de aanwezige verkeerslichten en software worden vervangen.
Aanvullend op de onderhoudswerkzaamheden van de provincie
wil de gemeente Laarbeek een aantal kleine verkeerskundige
aanpassingen aanbrengen die passen binnen het groot onderhoud.
De werkzaamheden lopen vanaf de Bosweg ten noorden van de kom
Gerwen tot de rotonde met de N279 in Beek en Donk.

Tot en met september wordt er gewerkt aan het verder bouwrijp
maken van het plan Nieuwenhof in Lieshout. Er worden tijdelijke
wegen, riolering en een waterberging aangelegd.

Planning
In deze actuele fase worden nacht- en weekendwerkzaamheden
uitgevoerd vanaf de Bosweg (Nuenen) tot aan de kruising Deense
Hoek vanaf maandag 18 juni tot en met van vrijdag 13 juli.
Doordeweeks is overdag de N615 opengesteld voor verkeer. In de
avond- en nachtelijke uren is het wegvak afgesloten voor autoverkeer
tussen 21.00 uur en 06.00 uur in verband met wegwerkzaamheden.
• Vanwege het Wish Outdoor evenement en de Triatlon in Nuenen
is de N615 in het weekend van 30 juni - 1 juli opengesteld voor
verkeer.
• Het wegvak van de Bosweg tot aan de kruising Deense Hoek is
van vrijdag 6 juli 21.00 uur, tot en met maandag 9 juli 6.00 uur, het
gehele weekend afgesloten.
• De Deense Hoek en ’t Hof zijn vanaf Beek en Donk bereikbaar.
• Bewoners en bedrijven blijven bereikbaar.
Wat merkt u ervan?
De werkzaamheden kunnen mogelijk enige overlast met zich
meebrengen. Hiervoor vragen wij uw begrip.
Omleidingsroutes
Het verkeer wordt grootschalig omgeleid via de N279 en N270.
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In week 26,27 en 28 (25 juni tot en met 13 juli) is de Vogelenzang
afgesloten voor verkeer. Verkeer kan via de Vogelenzang - Broeksteeg
- Sonseweg rijden. De ingang De Schop wordt tijdelijk verbreed
zodat het gebied toegankelijk blijft. Zodra de werkzaamheden aan
de Vogelenzang gereed zijn, worden de betonnen buizen terug
geplaatst.
Tijdens de bouwvakvakantie (weken 30 t/m 33, 23 juli t/m 17
augustus) werkt aannemer Jan van de Boomen bv niet.

Afvalinzameling
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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
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Regenwater: heeft u een goed idee?

Verleende evenementenvergunningen

De gemeente Laarbeek is bezig met het opstellen van een nieuw gemeentelijk
rioleringsplan. Daarin leggen we vast hoe we in Laarbeek omgaan met afvalwater,
regenwater en grondwater. Belangrijk element in het rioleringsplan is het voorkomen
dat teveel regenwater direct in het riool loopt. We zijn op zoek naar goede oplossingen
daarvoor.
Heeft u daar ideeën over? Of kent u dé manier waarop we onze inwoners kunnen
stimuleren om die maatregelen uit te voeren? Dan horen we dat graag voor 25 juni.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Pleincomité Blauwe Schutplein voor het organiseren van een pleinfeest op het Blauwe
Schutplein in Aarle-Rixtel op 8 september 2018 van 12.00 – 1.00 uur (verzonden op
6 juni 2018),
• Versspecialist Van de Laarschot voor het organiseren van een buitenmarkt op het
Piet van Thielplein voor huisnummer 5 op zaterdag 16 juni 2018 van 9.00 – 17.00 uur
(verzonden op 7 juni 2018),
• Kindcentrum De Sprankel voor het organiseren van een ANWB Streetwisedag op
een gedeelte van het Grotenhof in Lieshout op 18 september 2018 van 8.00 – 14.30
uur (verzonden op 7 juni 2018),
• Harmonie St. Caecilia voor het organiseren van een fietsenbeurs op het schoolplein
van Kindcentrum De Sprankel, Grotenhof 4b, Lieshout op 11 augustus 2018 van 9.00
– 15.00 uur (verzonden op 7 juni 2018),
• Buurtbewoners De Wingerd voor het organiseren van burendag inclusief barbecue
op De Wingerd in Beek en Donk op zaterdag 22 september 2018 van 12.00 – 24.00
uur (verzonden op 8 juni 2018),
• Stichting Kindervakantieweek Lieshout voor het organiseren van diverse activiteiten
tijdens de kindervakantieweek op het sportpark ’t Luijtelaar, Herendijk 11 in Lieshout
van maandag 13 augustus tot en met vrijdag 17 augustus 2018 en voor het houden
van een feestavond op vrijdag 17 augustus 2018 van 18.00 – 1.00 uur (verzonden
op 11 juni 2018),
• Buurtschap De Molen voor het houden van een buurtbarbecue voor de oprit van
Akker 4 in Lieshout op 30 juni 2018 van 19.00 – 1.00 uur (verzonden op 12 juni 2018),
• Buurtvereniging S.M.W. Lieshout voor het houden van een feestavond op het
grasveld voor De Melter 9 in Lieshout op zaterdag 8 september 2018 van 18.00 –
2.00 uur (verzonden op 12 juni 2018),
• Stout Eten en Drinken en Dreez Interieur en Rariteiten voor het organiseren van
een pop-up restaurant in de voormalige Klokkengieterij aan de Dorpsstraat 1 in
Aarle-Rixtel van 17 tot en met 21 september 2018 telkens van 17.00 – 23.30 uur
(verzonden op 12 juni 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.

We merken dat het klimaat verandert. In de afgelopen meimaand, de warmste die ooit
werd gemeten, trokken weer enkele zware regenbuien over het land. Ook deze keer
veroorzaakten ze aanzienlijke wateroverlast. De riolering zal nooit groot genoeg zijn
om die stortbuien te verwerken. Daarom moeten we er met z’n allen voor zorgen dat
regenwater zo lang mogelijk wordt vastgehouden op de plaats waar het valt. Iedere
kubieke meter water die niet in het riool stroomt, verminderen we tijdens een hevige
regenbui de overlast op plekken die daar gevoelig voor zijn.
Daar ligt een taak voor de gemeente, maar zeker ook voor de inwoners. Het grootste
deel van het regenwater dat naar het riool stroomt, is afkomstig van daken en
verhardingen bij woningen en bedrijven.
Als we er samen in slagen dat regenwater (tijdelijk) vast te houden, maken we Laarbeek
een stuk klimaatbestendiger. Een actie als ‘Tegel eruit, plant erin’ was succesvol. Maar
misschien heeft u nog meer ideeën. We horen ze graag van u. Heeft u nog vragen,
neem dan contact op met Erik Jongmans op 0492 469 700.

Ontwerp provinciaal inpassingsplan N279 Veghel – Asten ter inzage
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het ontwerp Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) voor de uitbreiding van de N279 tussen Veghel en Asten ter
inzage gelegd. Ook worden de bijbehorende onderzoeken voor de milieueffectrapportage met de effecten voor mens en natuur van de geplande uitbreiding van de weg
gepubliceerd zodat belanghebbenden op de plannen kunnen regeren.
Om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op en nabij de provinciale weg tussen
Veghel en Asten te verbeteren, heeft de provincie met breed draagvlak van bestuurders
uit de regio vorig jaar gekozen voor een robuuste en toekomstvaste oplossing voor de
N279. Dit houdt in dat de aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers worden gemaakt en dat de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft. Bij Helmond wordt
de N279 om de wijk Dierdonk gelegd en bij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid
naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen. Hierbij worden de maatregelen
zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra
investeringen mogelijk is.
Inspraakmogelijkheid
Voordat het provinciale inpassingsplan later dit jaar voorgelegd wordt aan Provinciale
Staten om definitief een besluit over te nemen, krijgen belanghebbenden eerst de
mogelijkheid om inhoudelijk een reactie op de plannen te geven. Het ontwerp-PIP ligt
ter inzage van 29 mei 2018 tot 9 juli 2018 en gedurende die periode kunnen hierop
zienswijzen worden ingediend. Op maandag 18 juni vindt een informatieavond plaats in
onze gemeente, van 17.00 – 20.00 uur in Ontmoetingscentrum Beek en Donk.

Verleende vergunningen Drank- en Horecawet
Drank- en Horecavergunning CineSummer,’t Heuveltje Aarle-Rixtel
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 De heer J.J. de Jongh uit Aarle-Rixtel tijdens CineSummer (openluchtfilm)
gehouden op het grasveld hoek Dorpsstraat/Wilhelminalaan (plaatselijk bekend als ’t
Heuveltje) op 16 augustus 2018 van 18.00 tot 0.45 uur (verzonden 12 juni 2018).
Drank- en Horecavergunning pop-uprestaurant, Klokkengietersstraat 1 Aarle-Rixtel
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 De heer J.J. de Jongh uit Aarle-Rixtel tijdens een 5 daagse
pop-up restaurant gehouden op de locatie Klokkengietersstraat 1 in Aarle-Rixtel van 17
tot en met 21 september 2018, alle dagen van 12.00 tot 23.00 uur (verzonden 12 juni
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, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor de
rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.
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Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met een zeepkistenrace in Lieshout is een gedeelte van de Dorpsstraat,
tussen de Kuiperstraat en de Baverdestraat, afgesloten voor alle verkeer behalve
voetgangers.
• Tevens geldt er een parkeerverbod met wegsleepregeling in de Dorpsstraat, Hertog
Janstraat, gedeelte Floreffestraat, tussen Dorpsstraat en Hertog Janstraat en
gedeelte Vogelenzang, tussen Dorpsstraat en Hertog Janstraat. Deze maatregelen
gelden op zondag 24 juni 2018 van 7.30 – 21.00 uur.
• In verband met het beachevent zijn de centrale parkeerplaatsen op het Heuvelplein
en de openbare weg tussen huisnummers 55 en 71 afgesloten worden voor alle
verkeer, behalve voetgangers. Deze maatregel geldt van zaterdag 23 juni 2018, 6.00
tot zondag 24 juni 2018, 22.00 uur.
• In verband met ‘Splash!’ is een gedeelte van de Bosscheweg, gelegen tussen de
Gemertseweg en de Mgr. Verhagenstraat, afgesloten voor alle verkeer behalve voor
voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 24 juni 2018 van 11.00 – 19.00 uur.
• In verband met een concert ter afsluiting van het seizoen, wordt de Heuvel in Lieshout
afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.
Ook wordt voor beide zijden van de Papenhoef, Burgemeester v.d. Heuvelstraat en een
gedeelte van de Ribbiusstraat een parkeerverbod ingesteld.
Deze maatregelen gelden op maandag 25 juni 2018 van 18.00 – 21.00 uur.

Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie			
Werkomschrijving
Activiteit
Verzonden
Opstal 6, Aarle-Rixtel
het verwijderen van
slopen
07-06-2018
			
de fundering van opstallen
Koppelstraat 70, Beek en Donk vestigen Domino’s bezorg- bouwen
07-06-2018
			
en afhaallocatie
Herendijk 15, Lieshout
verwijderen fundering
slopen
07-06-2018
Ten Bleek 42, Beek en Donk bouwen woonhuis
bouwen
07-06-2018
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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Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan Vossenberg 7-7a, Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke bekend dat het bestemmingsplan Vossenberg
7-7a, Mariahout als ontwerp gereed is. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een
vergroting van het bouwvlak i.v.m. het realiseren van een overdekte mestopslag op de
locatie Vossenberg 7-7a, Mariahout.
Het ontwerpbestemmingsplan Vossenberg 7-7a, Mariahout ligt met de bijbehorende
stukken van vrijdag 15 juni 2018 tot en met donderdag 26 juli 2018 voor iedereen ter inzage
bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het is 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.BPBGVossenberg7MH-ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.
Gedurende de inzagetermijn ligging 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.
Ontwerpbestemmingsplan Woningen Heertums Akker Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan
Woningen Heertums Akker Lieshout als ontwerp gereed is. Dit ontwerpbestemmingsplan
voorziet in de herverkaveling van enkele bouwpercelen aan de Heertums Akker.
Het ontwerpbestemmingsplan Woningen Heertums Akker Lieshout ligt met de
bijbehorende stukken van vrijdag 15 juni 2018 tot en met donderdag 26 juli 2018 voor
iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het is 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.BPLHHeertumsakker-ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.
Gedurende de termijn van ter inzage ligging 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.
Ontwerpbestemmingsplan Putweg 2, 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
Putweg 2, Beek en Donk al ontwerp gereed is. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet
in een vormverandering van het agrarisch bouwvlak i.v.m. de uitbreiding van de
zorgactiviteiten op de locatie Putweg 2.
Het ontwerpbestemmingsplan Putweg 2, Beek en Donk met de bijbehorende stukken
ligt van vrijdag 15 juni 2018 tot en met donderdag 26 juli 2018 voor iedereen ter
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Het is
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.BPBGPutweg2BD-ON01). Omdat
het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.
Gedurende de termijn van ter inzage ligging 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.
Vastgesteld bestemmingsplan Peeldijk 10, Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel
3.8 van de
Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 19 april 2018 het
bestemmingsplan Peeldijk 10, Beek en Donk heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan
voorziet in een omzetting van de agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming
t.b.v. een hoveniersbedrijf. Ook wordt daarbij de bouw van een bedrijfswoning
planologisch mogelijk gemaakt. Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is
er geen exploitatieplan opgesteld.
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Het bestemmingsplan Peeldijk 10, Beek en Donk ligt met de bijbehorende stukken
van vrijdag 15 juni 2018 tot en met donderdag 26 juli 2018 voor iedereen ter inzage
bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het bestemmingsplan is ook
digitaal te raadplegen 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.BPBGPeeldijk10BD-VG01).
Gedurende voornoemde inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
beroep/verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingesteld door degene die tijdig
zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad kenbaar heeft
gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in
staat is geweest.

Wabo 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, de 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 beschikking en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 15 juni 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 J. Aarts van deze afdeling onder
nummer 0492 469 700. De definitieve beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerpbeschikking.
Tegen dit besluit kan door een belanghebbende, die ook een zienswijze heeft ingediend,
binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd beroepschrift worden
ingesteld bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA Den Bosch.
Indienen beroepschrift
Het beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten de naam en adres van
de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift
is gericht en de gronden van het beroepschrift. Het beroepschrift kunt u toesturen aan de
Rechtbank Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch (postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch).
Het indienen van een beroepschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.
Indien er sprake is van spoed, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een
beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank OostBrabant in ’s-Hertogenbosch (postbus 90.125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken
een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het beroepschrift te
worden gevoegd. Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij de afdeling Omgevingsbeheer.

Aangevraagde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende aanvraag
om een omgevingsvergunning is ontvangen.
Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie			Ingediend op
Karel Doormanstraat 1, 29-05-2018
Beek en Donk

Werkomschrijving
plaatsen tijdelijke woonvoorziening

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.

Rectificatie Omgevingsvergunning – Dorpsstraat 44 Aarle-Rixtel
In de MooiLaarbeek Krant, d.d. 6 juni 2018, is een verkeerde werkomschrijving
gepubliceerd. Hieronder staat de juiste tekst van de kennisgeving.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie		
Werkomschrijving
Activiteit
Verzonden
Dorpsstraat 44, vervangen en vergroten
bouwen		
29-05-2018
Aarle-Rixtel
2 bestaande dakkapellen
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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