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Gemeentehuis Laarbeek

Kort nieuws

Werkzaamheden N615

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.
•
PIT-actie op locaties in Lieshout en Mariahout
•
Mestopslag in Mariahout stilgelegd
•
Aanmelden voor fietscursus voor 50-plussers
•
Regenwater: heeft u een goed idee?
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter:
@laarbeeknieuws.

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.

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.

Laarbeek actueel
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.
Vrijdag 22 juni komt wethouder Tonny Meulensteen aan het woord.
Luister naar Laarbeek actueel: dan weet u wat er speelt in uw
gemeente!

Overlast processierupsen
De hele regio heeft te kampen met grote hoeveelheden
processierupsen. Het zijn de haartjes op de rups die zorgen voor
jeuk en irritatie. Elke rups heeft er meer dan vijfhonderdduizend en
ze zijn elk ongeveer 0,2 mm groot.
In het voorjaar heeft de gemeente (net als veel andere gemeenten)
preventief laten spuiten met een biologisch middel, zodat de rupsen
zich niet kunnen ontwikkelen. Toch zijn er in de hele regio nu plots
veel eikenprocessierupsen.
Op dit moment zijn de rupsen aan het verpoppen tot (kleine bruine)
vlinders. De nesten met de haren blijven nog wel achter en de wind
zorgt voor verspreiding van de haren. De piek is eind juni voorbij.
Meldingen
Veel inwoners hebben gemeld dat er eikenprocessierupsen zitten
en dat ze daar overlast van hebben. We hebben niet in alle gevallen
snel gereageerd op die meldingen. Onze excuses daarvoor. Via dit
algemene artikel hopen we alle melders toch een afdoende antwoord
te geven.
Wat doet de gemeente
Bij gemeenten komen veel klachten binnen over de rupsen.
Preventief spuiten heeft nagenoeg geen effect meer. Enig afdoende
middel is om de nesten op te zuigen. Het opzuigen van de nesten
is erg arbeidsintensief. Het lukt niet altijd om alle nesten en alle
haartjes van een nest te verwijderen en daarmee wordt het effect
van het opzuigen deels teniet gedaan. Bovendien is er een zo’n
grote hoeveelheid aan nesten, dat het maanden zou duren voordat
de nesten opgezogen zijn. Het gemeentebestuur van Laarbeek kiest
er daarom voor om op enkele specifieke plekken (denk aan een
schoolplein) de nesten te verwijderen.
Volgend jaar
We oriënteren ons op effectievere bestrijdingsmethoden voor het
jaar 2019. De voor- en nadelen van verschillende methodieken
worden onderzocht en daarna wordt een keuze gemaakt voor de
bestrijding in 2019.

Tijdelijke verkeersmaatregel zomeravondconcert Dorpsstraat
Aarle-Rixtel
In verband met een zomeravondconcert is de Dorpsstraat tussen
de Kerkstraat en de Heindertweg in Aarle-Rixtel afgesloten voor alle
verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op dinsdag 3 juli
2018 van 18.00 – 23.30 uur.
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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.

Wegwijzer Laarbeek
Heeft u zorg nodig? Of heeft u een vraag op het gebied van welzijn,
wonen, werk en inkomen?
Wegwijzer Laarbeek geeft een overzicht van organisaties en
verenigingen die op dat gebied actief zijn in Laarbeek. De nadruk ligt
op de informele en lokale informatie.
Hebt u professionele zorg nodig? Voor professionele zorg werkt de
gemeente Laarbeek samen met andere Peelgemeenten. Zij regelen
samen de professionele zorg met verschillende partners in de
omgeving.
Om in aanmerking te komen voor professionele hulp kunt u terecht
bij de teams Zorg en Welzijn. Elke kern in Laarbeek heeft een eigen
team. U kunt een afspraak maken via www.laarbeek.nl/teamz&w of
telefoonnummer 0492 469 700.

Afvalinzameling

ma

Binnengebied

Buitengebied

JUNI

JUNI

di

wo

do

fe e s t d a g

gft

re s t a f v a l

pmd

vr

za

zo

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
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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.
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Ontheffing Drank- en Horecavergunning motordag Kouwenberg 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 M.W. van Vlerken uit Aarle-Rixtel tijdens een motordag op zondag
26 augustus 2018 van 11.00 tot 22.00 uur gehouden rondom de Kiosk aan de Kouwenberg in Aarle-Rixtel (verzonden 14 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.

Verleende evenementenvergunningen
De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
•
Bewoners Servaasstraat/Servaasplein voor het organiseren van burendag met ’s
avonds een barbecue in de Servaasstraat in Lieshout op 22 september 2018 van
14.00 – 2.00 uur (verzonden op 14 juni 2018),
•
Bewoners Hertog Janstraat voor het houden van een straatfeest met ’s avonds een
barbecue in de Hertog Janstraat in Lieshout op zaterdag 25 augustus 2018 van
15.00 – 2.00 uur (verzonden op 14 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.

Verkeersbesluit
Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Goudsbloemstraat
Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat besloten te hebben de
verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op
kenteken aan de Goudsbloemstraat in Beek en Donk.
Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 22 juni 2018 tot
vrijdag 3 augustus 2018 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek te Beek en Donk.
Contact, beroep en voorlopige voorziening
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een beroepschrift indienen.
Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te nemen met Frans
Vlemmix. Hij bespreekt dan met u het genomen besluit. Bent u daarmee niet geholpen?
Dan kunt u alsnog een beroepschrift 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).
Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) beroepschrift of een voorlopige
voorziening? Neem dan contact op met de rechtbank Oost-Brabant, telefoon (073) 620
20 20.

Bestemmingsplannen
Gewijzigd vastgestelde bestemmingsplannen
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 7 juni 2018 de
volgende bestemmingsplannen gewijzigd heeft vastgesteld.
•
het bestemmingsplan Uitbreiding Beekerheide 4, Beek en Donk. Het
bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van het ter plaatse gevestigde bedrijf
Leenders RVS Industrie (IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBDBeekerheide4-VG01),
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•

het bestemmingsplan Parkeernormen Laarbeek. Het bestemmingsplan voorziet in
het vastleggen van parkeernormen in alle bestemmingsplannen binnen Laarbeek
(IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPLBparkeernorm-VG01),
•
het bestemmingsplan Kampenweg 2, Beek en Donk. Het bestemmingsplan voorziet
in een omzetting van de agrarische bedrijfsbestemming naar een woonbestemming
(IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPBGKampenweg2BD-VG01).
•
het bestemmingsplan Woning Leekbusweg ong. Beek en Donk. Het
bestemmingsplan voorziet in het planologisch regelen van de mogelijkheid tot het
bouwen van een woning in de achtertuin van Trenstraat 30 in Beek en Donk (IDN
nummer: NL.IMRO.1659.BPBDLeekbuswegong-VG01).
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening ook bekend, dat de gemeenteraad op 19 april 2018
de volgende bestemmingsplannen gewijzigd heeft vastgesteld.
•
het bestemmingsplan Dierencrematorium en –begraafplaats Elsduijn 1,
Lieshout. Het bestemmingsplan voorziet in de vestiging van een kleinschalig
dierencrematorium en –begraafplaats op het adres Elsduijn 1, Lieshout (IDN
nummer: NL.IMRO.1659.BPBGElsduijn1LH-VG01)
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, zijn er geen exploitatieplannen
opgesteld.
De bestemmingplannen en bijbehorende stukken liggen vrijdag 22 juni 2018 tot en
met donderdag 2 augustus 2018 voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in
het gemeentehuis Laarbeek. Ze zijn 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).
Gedurende de 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,
•
een belanghebbende die tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan
bedenkingen heeft.
Vastgesteld bestemmingsplan Mimosaplantsoen.
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 7
juni 2018 het bestemmingsplan Mimosaplantsoen ongewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in een inbreidingslocatie aan de Kannelustweg in
Aarle-Rixtel. Het plan bestaat uit 13 patiowoningen, twee vrijstaande woningen, de
hersituering van een bebouwingsvlak bij een bestaande woning en de omzetting van
twee agrarische bedrijfswoningen in een burgerwoning.
Het bestemmingsplan Mimosaplantsoen ligt met de bijbehorende stukken van maandag
25 juni 2018 tot maandag 6 augustus 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.ruimtelijke plannen.nl >
IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPARmimosaplants-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 met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad
kenbaar heeft gemaakt (1) en een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest (2).
De gemeenteraad heeft op het bestemmingsplan afdeling 2 van hoofdstuk 1 van
de Crisis- en herstelwet van toepassing verklaard hetgeen betekent dat onder meer
bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Crisis- en herstelwet is te
raadplegen op www.wetten.overheid.nl. Eén van de bijzondere bepalingen is dat het
indienen van een zogenaamd pro forma beroepschrift niet mogelijk is. Het beroepschrift
moet dus direct de gronden bevatten waarop het beroep betrekking heeft.
Bovendien geldt er een zogenaamde relativiteitseis. Dit betekent dat het
bestemmingsplan niet wordt vernietigd wegens strijd met geschreven of ongeschreven
rechtsregels of algemene rechtsbeginselen, indien deze kennelijk niet strekken tot
bescherming van de belangen van diegene die zich erop beroept.
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Aangevraagde omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

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
omgevingsvergunningen zijn verleend.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Ingediend op
Werkomschrijving
Gruithof 8, Lieshout
07-06-2018
bouwen woning
Vogelenzang 51a, Lieshout
13-06-2018
bouwen woning
Sectie A, perceelnummer 2988,
05-06-2018
plaatsen woonunit
Aarle-Rixtel
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 be-slist.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie
Werkomschrijving
Activiteit
Verzonden
Beukenlaan 36,
verbouwen woning
bouwen		
19-06-2018
Beek en Donk
Dorpsstraat 55,
plaatsen erker		
bouwen		
19-06-2018
Lieshout
Heertums Akker 1,
bouwen woning		
bouwen		
19-06-2018
Lieshout
Mariastraat 12,
uitbreiden woning		
bouwen		
12-06-2018
Mariahout
Herendijk 4,
oprichten loods		
bouwen		
12-06-2018
Lieshout
Koppelstraat 21,
plaatsen tijdelijke 		
bouwen		
12-06-2018
Beek en Donk
woonunit
Pater Vogelsstraat 39, plaatsen zeecontainer
bouwen		
12-06-2018
Beek en Donk
Muzenlaan 2,
plaatsen vlaggenmasten bouwen		
12-06-2018
Beek en Donk
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.

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer
Omgevingsvergunning in het gemeentehuis Laarbeek.

eerst

bij

het

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Locatie
Werkomschrijving
Goorloop Perceel K663, aanleggen stuw en
Lieshout			
vispassage

Activiteit
bouwen		
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Verzonden
12-06-2018

team
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