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Donderdag 16 augustus 2018

Gemeentehuis Laarbeek

Kort nieuws

Tijdelijke verkeersmaatregelen

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.
• Vacature Regievoerder Sociaal Domein bij gemeente Laarbeek
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

• In verband met een motordag op de Kouwenberg in Aarle-Rixtel is de
Kouwenberg en een gedeelte van de Klokstraat in Aarle-Rixtel afgesloten
voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 26
augustus 2018 van 9.00 tot 22.00 uur.
• In verband met een vrije markt op het Piet van Thielplein in Beek en Donk
wordt een gedeelte van het Piet van Thielplein, vanaf huisnummer 30 tot
aan de Brouwersstraat, afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers.
Deze maatregel geldt op zondag 19 augustus 2018 van 10.00 tot 18.00 uur.
• In verband met cinesummer (het vertonen van een film in de open lucht)
op het grasveld hoek Dorpsstraat/Wilhelminalaan is een gedeelte van de
Wilhelminalaan, tussen de Dorpsstraat en Sengersweg, afgesloten voor alle
verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op 16 augustus 2018
van 20.30 tot 24.00 uur.

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

Werkzaamheden N615: Muzenlaan – Bosscheweg, maandag
13 augustus t/m maandag 3 september
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 de komende fase worden werkzaamheden uitgevoerd vanaf de Muzenlaan
(Beek en Donk) tot en met de kruising Bosscheweg (Beekse brug). Het gedeelte
Muzenlaan tot de kruising Oranjelaan / Kerkstraat zal voor doorgaand (fiets)
verkeer worden afgesloten van maandag 13 augustus (06.00 uur) tot en met
maandag 3 september (06.00 uur).
Weekendafsluiting kruising Oranjelaan
In het weekend van vrijdag 24 augustus (19.00 uur) tot en met maandag 27
augustus (06.00 uur) zal ook de kruising Oranjelaan/ Kerkstraat en ook de
Beekse brug worden afgesloten voor álle verkeer. Overstekend fietsverkeer zal
in dit weekend plaatselijk worden begeleid.

In het weekend van vrijdag 31 augustus (19.00 uur) tot en met maandag
3 september (06.00 uur) zullen de kruisingen Oranjelaan / Kerkstraat en de
kruising Bosscheweg ook worden afgesloten voor alle verkeer, uitgezonder
fietsers. Gedurende dit weekend is het wel mogelijk om de N615 ter plaatse
van 700
de Oranjelaan
rechtopover
te steken (Oranjelaan – Kerkstraat).
laarbeek.nl Milieustraat Laarbeek Bel 0492 469
of meld het
www.laarbeek.nl

Gat in de weg?

Omleidingen
• Het verkeer wordt grootschalig omgeleid via de N279 en N270.
• Lokaal (fiets)verkeer wordt omgeleid met bebording.
• De bus rijdt de omleiding via Herendijk met lijnen 321 en 322, waardoor
komt
te vervallen en zij een noodhalte bij de Donkse
Openingstijden:
laarbeek.nl
Bel 0492 469halte
700Lieshoutseweg
of meld het op
www.laarbeek.nl
Brug hebben in de bocht Kapelstraat.
Woensdag tot en met vrijdag:
13.00 - 17.00 uur
Meer informatie?
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur
Voor meer informatie kunt u de app ‘Groot onderhoud N615’ downloaden. Via
de website van de provincie Noord-Brabant (www.brabant.nl/N615) kunt u op
de hoogte blijven of aanvullende informatie vinden over het groot onderhoud
laarbeek.nl
Bel 0492 469
700
of meld
N615.
U kunt
zich het
hier op
ookwww.laarbeek.nl
aanmelden voor de nieuwsbrief.
Bezwaarschriften
Voor vragen kunt u contact opnemen via het emailadres grootonderhoudN615@
boskalis.com. Bellen kan ook naar 06-5548 2719. Elke donderdag kunt u
Bezwaarschriften dient u in bij
terecht bij aannemer Boskalis met vragen in het inloopspreekuur van 13.00
het college van burgemeester
15.00 uur op het kantoor aan De Stater 20 in Lieshout.
en wethouders, Postbus 190,
Maak een afspraak via www.laarbeek.nl
5740 AD in Beek en Donk.
Een bezwaarschrift moet u
Vaststelling Handboek Kabels en Leidingen Laarbeek 2018
ondertekenen en moet ten
minste bevatten: de naam en
Het college van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat het op 7 augustus
het adres van de indiener, de
2018 heeft ingestemd met de wijziging van het ‘Handboek Kabels en Leidingen
Maak een afspraak
via www.laarbeek.nl
dagtekening, een omschrijving
Laarbeek 2017’.
van het besluit waartegen
In dit handboek staan procedurele en technische aspecten voor kabels en
leidingen in de grond (hoe diep ze moeten liggen, etc.) en is vooral voor
het bezwaar is gericht en de
aannemers.
gronden van het bezwaar.
Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

pot?

Lantaarnpaal kapot?
Zwerfvuil?

n?

Rijbewijs aanvragen?

n?

Paspoort aanvragen?

dig?

Meldingen Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat
de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer
zijn ingediend door:
• Mevrouw G.A.H. van Tilborg, Kasteelweg 2 in Aarle-Rixtel.
• Melkveebedrijf Van Vijfeijken, Schaapsdijk 6 in Mariahout.
Hierop is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.
De meldingen kunt u tijdens openingsuren inzien bij de afdeling
Omgevingsbeheer in het gemeentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u
telefonisch informatie inwinnen bij de heer J. Aarts van deze afdeling, telefoon
0492 469 700.

ons op
RectificatieLike
Ontwerpbeschikking
uitgebreide procedure

facebook.com/GemeenteLaarbeek

In de MooiLaarbeekKrant van 26 juli 2018. Is een verkeerde omschrijving
van het werk gepubliceerd voor de ontwerpbeschikking uitgebreide
procedure. Er is gepubliceerd dat er een ontwerpbeschikking is genomen voor
omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) met een verklaring van
Like ons op
geen beperkingen (vvgb) op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb)
aan De Wolfsputten
11 te Aarle-Rixtel. Dit moet echter zijn, het huisvesten
facebook.com/GemeenteLaarbeek
van arbeidsmigranten aan De Wolfsputten 11 te Aarle-Rixtel. Hieronder staat
de juiste tekst van de kennisgeving.

Volg ons via Twitter op
@Laarbeeknieuws

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende
ontwerpbeschikkingen zijn genomen:
Locatie
Inzagetermijn
Werkomschrijving
De Wolfsputten 11, 25-07-2018 t/m 06-09-2018
huisvesten
Aarle-Rixtel
arbeidsmigranten
Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen
bovengenoemde ontwerpbeschikking een zienswijze in te dienen bij de
gemeente Laarbeek. Wanneer geen zienswijze wordt ingediend, kan later
geen beroep worden ingesteld.

Volg ons via Twitter op
@Laarbeeknieuws

Klachten plastic en restafval?
Bel 0800-0230344 of meld het op www.laarbeek.nl

Identiteitskaart nodig?

Als u een bezwaarschrift heeft
Maak een afspraak via www.laarbeek.nl
ingediend, is het daarnaast
Uitschrijving personen
mogelijk om een schriftelijk
verzoek tot het treffen van
Voornemen uitschrijving personen
een voorlopige voorziening
Uit onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres
in te dienen. Een voorlopige
beek.nl
Geef het vanuit
thuis
door
op www.laarbeek.nl
waar die
in de
Basisregistratie
Personen (BRP) staat ingeschreven.
voorziening vraagt u aan bij de
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om nieuwe
Voorzieningen rechter van de
gegevens van verblijf en adres op te nemen volgens de procedure ‘Vertrek uit
rechtbank ’s-Hertogenbosch,
Nederland’. Dat houdt in dat deze persoon voor de gemeente (administratief
sector bestuursrecht,
gezien) verblijft op een onbekend adres en formeel niet meer in Nederland
Postbus 90125, 5200 MA
woont. Het gevolg hiervan is dat deze persoon geen beroep meer kan doen op
viavoorzieningen
www.laarbeek.nl
sociale
in Nederland en geen officiële documenten (bijvoorbeeld
’s-Hertogenbosch. U dient Regel het snel
paspoort, rijbewijs, identiteitskaart en dergelijke) kan aanvragen.
hierbij een afschrift van het
bezwaarschrift te overleggen.
Staat uw naam hieronder of weet u waar onderstaande persoon verblijft?
Voor een verzoek om voorlopige
Neem dan contact op met de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 0492
voorziening is grifﬁerecht
469 700 of stuur een e-mail naar gemeente@laarbeek.nl. Als de gemeente
verschuldigd.
uiterlijk op 31-08-2018 geen reactie heeft ontvangen, worden deze persoon
uitgeschreven naar ‘Vertrek uit Nederland‘.

Klachten
plastic en restafval?
Afvalinzameling
Bel 0800-0230344 of meld het op www.laarbeek.nl

Gaat u verhuizen?
Uittreksel nodig?

Naam
A. Bijvelds
W.E Schnelle

Geboortedatum
Geboorteplaats
12 december 1981 Sint-Oedenrode
27 oktober 1961
Fliesteden, Bondsrepubliek Duitsland
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Dier kwijt of gevonden?

fe e s t d a g

gft

re s t a f v a l

Bel de DierenambulancefeHelmond,
0492
513 971
pmd
estdag
g ro f g ro e n

g ro f g ro e n

Inzameling oud papier per kern
Donk op dinsdag
Lieshout en Mariahout op woensdag
Beek op donderdag
Aarle-Rixtel op vrijdag

re s t a f v a l

pmd

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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Aangevraagde omgevingsvergunningen

Omgevingsvergunning van rechtswege

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

Locatie			
Werkomschrijving		
Activiteit
Verzonden
Scherpenbeemd 1, Beek en Donk (ver)bouwen van een bouwwerk bouwen
27-07-2018
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit 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.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie					Ingediend op
Werkomschrijving
Kannelustweg perceel C 4406, Aarle-Rixtel
01-08-2018
plaatsen caravan
Opstal 6, Aarle-Rixtel			
31-07-2018
plaatsen woonunit
Oranjelaan 54, Beek en Donk		
30-07-2018
wijzigen verleende vergunning
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.
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer eerst bij het team Omgevingsvergunning in het
gemeentehuis Laarbeek.

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie				
De Stater 32, Lieshout		
Koppelstraat 28, Beek en Donk
Den Hoek 15, Beek en Donk		

Werkomschrijving		
bouwen nieuwe opslaghal
uitbreiden woning		
plaatsen tijdelijke woonunit

Activiteit
bouwen
bouwen
bouwen
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Verzonden
08-08-2018
07-08-2018
10-08-2018

Verleende omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning zijn verleend.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie			 Werkomschrijving		Activiteit
Verzonden
Rijbroeksedreef 8 t/m 14
bouwen 8 woningen
bouw 		
08-08-2018
Blokskampsedreef 4 t/m 10,
Beek en Donk
De Vinken 38, Aarle-Rixtel bouwen carport		
bouwen		
07-08-2018
Vossenberg 5, Mariahout
verwijderen fundering
sloop		
07-08-2018
			
reeds gesloopte stal
Schaapsdijk 6, Mariahout
verbouwen loods		
bouwen		
07-08-2018
Blauwe Poort, Beek en Donk bouwen uitkijktoren
bouwen		
30-07-2018
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.

www.laarbeek.nl

