16

Donderdag 17 mei 2018

Gemeentehuis Laarbeek

Kort nieuws

Provincie voert groot onderhoud uit op N615 Nuenen-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.
•
Laarbeek Sportief op 16 september: meld je aan!
•
Zonnepanelenproject de Groene Zone
•
Intensieve handhaving werpt vruchten af
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter:
@laarbeeknieuws.

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. 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.

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)

Wilt u gaan investeren in de verduurzaming van uw woning? Dan kunt
u de financiering op meerdere manieren regelen. Ook de gemeente
Laarbeek draagt bij met verschillende mogelijkheden. Daarnaast
zijn er natuurlijk heel veel andere manieren waarop u uw huis kunt
verduurzamen. Op verzoek zetten we hier uiteen wat de meest gangbare
financieringsopties zijn en waar de gemeente Laarbeek u kan helpen.

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.

Hoe financiert u duurzame verbeteringen aan uw woning?

De drie meest gangbare financieringsopties zijn:
1. energiebesparende maatregelen financieren met uw eigen (spaar)
geld;
2. een kortlopende duurzaamheidslening of energiebespaarlening
aangaan;
3. verduurzaming financieren als onderdeel van uw nieuwe of
bestaande hypotheek
Optie 1 is over het algemeen de meest voordelige insteek. Uitgaven bij
optie 3 zijn veelal een mooie gelegenheid bij nieuwbouw of aanpassing
van uw hypotheek. Daarvoor neemt u altijd contact op met uw
hypotheekverstrekker.
De 2e optie wordt op dit moment in Laarbeek op verschillende manieren
aangeboden.
Duurzaamheidsleningen
Sinds begin april geeft de gemeente de Duurzaamheidslening uit.
De lening kan ingezet worden voor het financieren van duurzame
investeringen aan uw huis. Hiermee kunt u o.a. uw eigen woning
energiezuiniger maken en maatregelen treffen om zelf energie voor
eigen gebruik duurzaam op te wekken. Dit kunnen zonnepanelen
zijn maar ook gevelisolatie, een zonneboiler of andere toepassingen.
Juist bij een combinatie van maatregelen kan dit een aantrekkelijke
mogelijkheid voor u zijn. Meer informatie kunt u vinden op
www.laarbeek.nl/duurzaamheidslening. Er zijn ook andere aanbieders
voor dit soort leningen. Oriënteert u zich goed en laat u goed adviseren.
Zonnepanelenprojecten
Er zijn verschillende zonnepanelenaanbieders actief in Laarbeek
die zowel naar individu als collectief aanbieden. Een daarvan is De
Groene Zone waarin de gemeente Laarbeek met een aantal andere
regiogemeenten gezamenlijk een provider heeft aangewezen die het
proces begeleidt. Op www.degroenzezone.nl vindt u meer informatie.
Op maandag 28 mei is er ook een informatieavond in het Dorpshuis
Lieshout waar de provider meer vertelt over het verloop van het
project en waar de gemeente Laarbeek ook meer informatie geeft over
duurzaamheidsleningen. Ook hier geldt dat u een goede afweging moet
maken welke partij interessant voor u is. Juist ook als u zonnepanelen
en andere duurzaamheidsinvesteringen samen laat lopen, moet u zich
goed oriënteren op wat voor u de beste oplossing is.
Advies gewenst?
Stichting Platform Duurzaam Laarbeek kan u als onafhankelijke stichting
adviseren op het gebied van duurzaamheid, technische maatregelen
aan uw woning en maatwerkadvies. Kijk voor meer informatie op
www.duurzaamwonenlaarbeek.nl.

Verleende ontheffing
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een
ontheffing conform artikel 4:6 lid 2 APV Laarbeek te hebben verleend
aan Boskalis Nederland B.V. voor het produceren van geluid ten
behoeve van het uitvoeren van wegwerkzaamheden aan de N615
van vrijdag 18 mei 2018, 19.00 uur tot en met maandag 21 mei 2018,
06.00 uur
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De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd
In de eerste fase worden werkzaamheden uitgevoerd aan de Hoofakker
tot de Rotonde Bavaria. Dit gedeelte is tijdens de werkzaamheden
tijdelijk afgesloten van vrijdagavond 18 mei van 19.00 uur tot en met
maandagochtend 20 mei 06.00 uur.
De omleidingsroute voor het verkeer wordt weergegeven op onderstaande
kaart.

De aanliggende percelen blijven bereikbaar. Fietsers kunnen gebruik blijven
maken van het fietspad op eventuele aanwijzingen van de verkeersregelaars.
De werkzaamheden kunnen mogelijk enige overlast met zich meebrengen.

Voornemen uitschrijving personen
Uit onderzoek blijkt dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres
waar die in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven.
Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om
nieuwe gegevens van verblijf en adres op te nemen volgens de procedure
‘Vertrek uit Nederland’. Dat houdt in dat deze persoon voor de gemeente
(administratief gezien) verblijft op een onbekend adres en formeel niet meer
in Nederland woont. Het gevolg hiervan is dat deze persoon geen beroep
meer kan doen op sociale voorzieningen in Nederland en geen officiële
documenten (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, identiteitskaart en dergelijke)
kan aanvragen.
Staat uw naam hieronder of weet u waar onderstaande persoon verblijft?
Neem dan contact op met de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 0492
469 700 of stuur een e-mail naar gemeente@laarbeek.nl. Als de gemeente
uiterlijk op 11 juni 2018 geen reactie heeft ontvangen, worden deze persoon
uitgeschreven naar ‘Vertrek uit Nederland‘.
Naam
M.L.C. van der Vegt

Geboortedatum
29 december 1972

Geboorteplaats
Helmond
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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

16

Donderdag 17 mei 2018

Besluit uitschrijving personen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt bekend dat na
uitvoerig onderzoek blijkt dat hieronder vermelde personen niet meer wonen op het adres waar
zij in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
•

Naam
Geboortedatum		
Geboorteplaats
F.M.A.L. Janssen
19 juli 1967			
Helmond
P.F.M. Koelewijn
07 december 1968		
Helmond
Uitschrijving vindt plaats met als reden ‘verblijfplaats onbekend’, volgens artikel 2.20 lid 3 van
de wet BRP. Dit betekent dat deze personen daardoor formeel niet meer in Nederland wonen.
Staat uw naam hier vermeld? Neem dan binnen zes weken na publicatie van dit artikel, contact
op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek via telefoonnummer 0492 469 700
of per e-mail gemeente@laarbeek.nl.
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.

•

Drank- en Horecawet
Drank- en Horecavergunning Badkuipenrace Havenweg 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
Stichting Dorpsfeesten Aarle-Rixtel, de heer J.J.P.M. Krijnen, Dijkmastraat 16 in Aarle-Rixtel
tijdens een badkuipenrace gehouden op zondag 17 juni 2018 van 12.00 tot 19.00 uur aan de
Havenweg in Aarle-Rixtel (verzonden 8 mei 2018).
Drank- en Horecavergunning Laarbeek Kubbtoernooi Sportpark De Heibunders Mariahout
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 Mevrouw M.M.P. Beestman – Van Veggel, Ahorn 1 in Mariahout tijdens het Laarbeek
Kubbtoernooi gehouden op zondag 12 augustus 2018 van 12.00 tot 17.00 uur op het sportveld
van KV Flamingo’s op Sportpark De Heibunders in Mariahout (verzonden 8 mei 2018).
Drank- en Horecavergunning WISH Events Lekerstraat Beek en Donk
De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten een ontheffing te verlenen op grond
van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan
WISH Events tijdens:
•
de opbouw van de camping op het campingterrein aan de Lekerstraat in Beek en Donk op
vrijdag 29 juni 2018 van 13.00 tot 18.00 uur
•
de silent disco gehouden in de silent disco area op het festivalterrein de Aa aan de
Lekerstraat in Beek en Donk op zaterdagochtend 30 juni 2018 van 01.00 tot 03.00 uur en op
zondagochtend 1 juli 2018 van 02.00 tot 03.00 uur.
Verzonden 15 mei 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.

Vergunning WiSH 2018
De Burgemeester maakt bekend een evenementenvergunning te hebben verleend aan WiSH
Events, de heer T. Klomp Bueters, voor het organiseren van het evenement WiSH Outdoor 2018
op 29 juni, 30 juni en 1 juli 2018 op het evenemententerrein “de Aa” aan de Lekerstraat in Beek
en Donk (verzonden 9 mei 2018).
Belanghebbenden die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit een
zienswijze hebben ingediend, of aan kunnen tonen dat zij hiertoe niet in staat zijn geweest,
kunnen gedurende zes weken tegen het onderhavige besluit beroep instellen.
Een beroepschrift kunt u sturen aan de rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Zorgt u ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes
weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw
beroepschrift niet meer kan behandelen.
Een beroepschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de datum
waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep
is gericht en de gronden (argumenten) van het beroep. Wilt u verhinderen dat het besluit op
korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook een verzoek om een voorlopige voorziening in
bij de voorzieningenrechter. Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector
bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw beroep- en verzoekschrift
ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel
beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
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In verband met de braderie/jaarmarkt is de Heuvel en een gedeelte van de
Dorpsstraat vanaf de Heuvel tot aan huisnummer 54 en een gedeelte van de
Molenstraat vanaf nummer 27 tot aan de Heuvel afgesloten voor alle verkeer
behalve voor voetgangers.
Ook geldt er een parkeerverbod aan weerszijden van de Papenhoef, Burgemeester
v.d. Heuvelstraat en Franciscushof alsmede op de Ribbiusstraat tussen de
Nieuwstraat en de Heuvel en op de Baverdestraat tussen de Nieuwstraat en de
Dorpsstraat.
Deze maatregelen gelden op maandag 21 mei 2018 van 7.00 tot 20.00 uur.
In verband met een vlooienmarkt zal op de Lieshoutseweg een tweezijdig
parkeerbord worden ingesteld en wel op het gedeelte tussen de kom Aarle-Rixtel
en de toegangsweg tot de geitenfokkerij, Lieshoutseweg 76 in Aarle-Rixtel. Verder
geldt er een maximumsnelheid van 30 resp. 60 km per uur. Deze maatregelen
gelden op zondag 20 mei 2018 van 9.00 tot 15.30 uur.
In verband met de Bavariaronde van Lieshout is de Dorpsstraat, Schutsstraat,
Lankelaar, Vogelenzang, Hertog Janstraat, Floreffestraat, Grotenhof, Martien
Coppensstraat en de Heuvel in Lieshout afgesloten voor alle verkeer behalve
voetgangers. Ook geldt er een parkeerverbod in de Papenhoef en de Burgemeester
v.d. Heuvelstraat in Lieshout.
Deze maatregelen gelden op zondag 20 mei 2018 van 8.00 tot 19.00 uur.
In verband met een rondrit van leerlingen ter gelegenheid van het galabal zijn de
Smalleweg en de Slotstraat afgesloten voor alle verkeer, behalve voetgangers.
Deze maatregel geldt op donderdag 24 mei 2018 van 18.30 tot 21.00 uur.
In verband met de Donckse Wijing is het gedeelte van de Lage Heesweg tussen
de Kapelstraat en de Model van de Donckstraat in Beek en Donk afgesloten voor
alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 27 mei 2018
van 8.00 tot 14.00 uur.

Bestemmingsplannen
Wijziging Beleidsregels planologische kruimelgevallen
Het college van burgemeester en wethouders maakt ter voldoening aan het bepaalde
in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend op 1 mei 2018 besloten te
hebben tot het wijzigen van de ‘Beleidsregels planologische kruimelgevallen gemeente
Laarbeek’. Deze beleidsregels geven burgemeester en wethouders de bevoegdheid
om voor ruimtelijke activiteiten, zowel voor wat betreft bouwen als gebruik, af te wijken
van de planregels van de geldende bestemmingsplannen. De wijziging, die in werking
treedt op vrijdag 18 mei 2018, geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid om
met een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in artikel 4, lid 1, sub a, van
de Beleidsregels voor het bouwen of uitbreiden van aan- en uitbouwen en bijgebouwen
in de zijdelingse perceelsgrens, mits voldaan wordt aan een viertal voorwaarden. De
gewijzigde beleidsregels liggen met ingang van vrijdag 18 mei 2018 gedurende 6
weken ter visie bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.
Daarnaast zijn de beleidsregels ook digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website
(www.laarbeek.nl) onder het kopje ‘actueel, verordeningen en regels’.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning zijn ontvangen:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Ingediend d.d.
De Koperwiek 8, Mariahout
15-40-2018
Dorpsstraat 35, Aarle-Rixtel
01-05-2018

Werkomschrijving
het plaatsen van een veranda
uitbreiden woonhuis

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
Omgevingsvergunning in het gemeentehuis Laarbeek.

eerst

bij

het

team

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie
Werkomschrijving
Activiteit		
Verzonden
Herendijk 4, Lieshout
oprichten van een loods
bouw en milieuneutraal 14-05-2018
					wijzigen van de
					milieuinrichting of
					mijnbouwwerk
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