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Donderdag 22 februari 2018

Kort nieuws

Vragen over uw aanslagbiljet van BSOB?

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Start aanleg EVZ Schevelingseloop in Aarle-Rixtel
• Referendum 21 maart 2018
• Besluit uitschrijving personen
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Volgende week ontvangt u van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) uw
aanslagbiljet voor gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Heeft u een vraag over
uw aanslagbiljet, WOZ-waarde of iets anders waar BSOB u mee kan helpen? Bel
dan tijdens de verruimde openingstijden van BSOB of kom langs bij de inloopavond
in het gemeentehuis van Laarbeek.

Laarbeek Actueel

Bellen of binnenlopen
Als u vragen heeft, kunt u bellen met BSOB via 088 551 00 00. BSOB is volgende
week extra bereikbaar op maandag 26 februari tot en met donderdag 1 maart, van
8.00 tot 20.00 uur.
U kunt ook binnenlopen met uw vraag. In de gemeente Laarbeek organiseert BSOB
een inloopspreekuur op de woensdagen 7 en 14 maart tussen 16.00 uur en 19.30
uur in het gemeentehuis. Tijdens dit spreekuur zijn deskundigen van BSOB aanwezig
om vragen te beantwoorden. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Gemeentehuis Laarbeek
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
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)

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
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Aanplanten struweel in gemeentebermen

In Brabant Water hebben we een partij gevonden die op haar terreinen ook wil
werken aan een verbetering van de natuurlijke en landschappelijke situatie. De
uitvoering van vergroeningsmaatregelen op het terrein van Brabant Water wordt
daarom in het plan meegenomen. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het
aanplanten van struiken in diverse bermen. Eventuele overlast zal tot een minimum
beperkt blijven. Het werk wordt uitgevoerd door sociaal werkbedrijf Senzer en wordt
gecoördineerd door Bosgroep Zuid Nederland. Heeft u na het lezen van dit bericht
nog vragen of wenst u meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan gerust
contact op met Bosgroep Zuid Nederland op 040 206 6360.

Wat is er veranderd?
BSOB voert vanaf 1 januari 2018 de belastingen uit voor de gemeente Laarbeek.
De belastingaanslagen van het waterschap Aa en Maas en van uw gemeente
komen nu zo veel mogelijk op één aanslagbiljet. Doordat de gemeentelijke en
waterschapsbelastingen nu samen op één aanslagbiljet staan vermeld, is het bedrag
hoger. In totaal betaalt u niet meer. U kunt het bedrag nu ook in 10 termijnen via
automatische incasso betalen. Bij uw aanslagbiljet zit een ﬂyer met alle andere
veranderingen op een rij.
Wilt u meer informatie?
Kijk voor meer informatie op de website www.bs-ob.nl. Hier kunt u ook zelf snel en
eenvoudig uw belastingzaken regelen via het digitaal loket.
Over BSOB
Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) is een samenwerkingsverband
tussen waterschap Aa en Maas en elf Brabantse gemeenten (Asten, Bernheze,
Boekel, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Landerd, Oss, Sint Anthonis, Someren en
Uden) op het gebied van gemeentelijke en waterschapsbelastingen.

Belastingsamenwerking
Oost-Brabant

Verpachting landbouwgrond
De gemeente Laarbeek biedt diverse percelen landbouwgrond in geliberaliseerde
pacht bij inschrijving aan. De inschrijftermijn is op 19 februari 2018 gestart en sluit
op maandag 5 maart 2018 om 12.00 uur.
De brochure met de inschrijfvoorwaarden, het inschrijfformulier en de
pachtvoorwaarden vindt u op de website van de gemeente Laarbeek,
www.laarbeek.nl, onder ‘Grond kopen, huren of pachten’.
Als u hier meer informatie over wilt, kunt u contact opnemen met mevrouw R.
Sleegers van de gemeente Laarbeek via het centrale telefoonnummer 0492 469 700.
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Op vrijdag 23 februari komt wethouder Frans van Zeeland aan het woord.
Luister naar Laarbeek actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Laarbeek wil als groenste gemeente van Europa graag nóg groener worden. Daarom
werken we continu aan plannen die zorgen voor nog meer groen en verhoging van
natuur- en landschapswaarden. Dit doen we bijvoorbeeld door bestaande bos- en
natuurgebieden met elkaar verbinden. Dat kan door tussenliggende gronden te
verwerven en in te richten. De aanleg van ecologische verbindingszones is daar een
voorbeeld van. Maar het kan ook door de inrichting en het beheer van bijvoorbeeld
onze bermen aan te passen. Daarom is er deze week in het gebied tussen Lieshout
en Mariahout gestart met het natuurvriendelijker inrichten van onze bermen door
struwelen aan te planten. Op die manier werken we aan verbindingen tussen
gebieden als de Ruweeuwsels, het bos van Brabant Water, De Mosbulten en het
Mariahouts bos. We maken het landschap daarmee kleinschaliger en verhogen de
natuurwaarden.

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

ma

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.
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Verleende vergunningen

Bestemmingsplannen

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Buurt Strijp voor het organiseren van een garagesale in wijk Strijp in Aarle-Rixtel
op zaterdag 24 maart 2018 van 9.00 tot 13.00 uur (verzonden op 14 februari 2018),
• Organisatiebureau Xsaga voor het organiseren van een open dag bij een
leverancier van Albert Heijn, Vereijken Kwekerijen, Peeldijk 8 in Beek en Donk, op
2 april 2018 van 11.00 – 16.00 uur (verzonden op 14 februari 2018),
• Buurtvereniging De Eendracht voor het organiseren van een vlooienmarkt in De
Schuurherd, Heuvelplein 32 in Beek en Donk op zondag 15 april en zondag 7
oktober 2018 van 11.00 tot 15.00 uur (verzonden op 15 februari 2018),
• Stichting MuziektuinPodium Beek en Donk voor het organiseren van muzikale
optredens in de Muziektuin aan de Koppelstraat in Beek en Donk op 29 april, 27
mei, 10 juni, 8 juli, 26 augustus en 23 september, telkens van 12.30 tot 18.00 uur en
op donderdag 21 juni 2018 van 18.00 tot 23.00 uur (verzonden op 20 februari 2018),
• Oranjecomité Aarle-Rixtel voor het organiseren van diverse feestelijke activiteiten
op Koningsdag, vrijdag 27 april 2018, van 10.00 tot 18.00 uur op een gedeelte van
de Dorpsstraat, Kouwenberg, Heindertweg en Schoolstraat in Aarle-Rixtel en ten
behoeve van muziekoptredens bij OJA in de Schoolstraat tot 22.00 uur (verzonden
op 20 februari 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.

Ontwerpbestemmingsplan Parkeernormen Laarbeek
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt
ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend het bestemmingsplan
Parkeernormen Laarbeek als ontwerp gereed is. Dit ontwerpbestemmingsplan
voorziet in het vastleggen van parkeernormen in alle bestemmingsplannen binnen
Laarbeek.
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van vrijdag
23 februari 2018 tot en met donderdag 5 april 2018 voor iedereen ter inzage
bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het plan 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.BPLBparkeernorm-ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan
opgesteld.
Gedurende de inzagetermijn 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.
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Aangevraagde omgevingsvergunningen

Intrekken aanvraag omgevingsvergunningen

Bezwaarschriften

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 is ingetrokken.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie		
Ingediend op Werkomschrijving
Clovishof 28, Aarle-Rixtel
07-01-2018
bouwen tuinhuis met overkapping.
Burgemeester Seelenlaan 49,12-02-2018
verbouwen woning
Beek en Donk
Middenweg 4, Beek en Donk 01-02-2018
gestuurde boring watergang
Herendijk 11, Lieshout
07-02-2018
plaatsen LC-POP tbv aanleg glasvezel
Tijdens de behandeling aanvraag omgevingsvergunning kunnen geen
bezwaren ingediend worden. Wel kunt u in deze fase zienswijzen indienen
tegen bovengenoemde aanvragen omgevingsvergunning. Nadat de gevraagde
vergunningen zijn verleend, kunnen bezwaren worden ingediend.

Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunningen
Locatie		
Ingediend op
Ingetrokken op
Kapelstraat 125,
22-01-2018
06-02-2018
Beek en Donk
Deense Hoek 17, 18-01-2018
29-12-2018
Lieshout

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 Voorzieningenrechter
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.

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

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie		
Werkomschrijving		
Willemstraat 9a,
uitbreiden van bedrijfsloods
Beek en Donk
Kadastrale sectie L, dieper leggen gasleiding
perceelnr 1067,
Lieshout
Franciscushof 17,
uitbreiden verzorgingshuis
Lieshout
De Stater 26,
bouwen overkapping
Lieshout
De Biezen 1a,
aanleg nieuwe inrit en
Aarle-Rixtel
kap twee bomen
Struikheide kavel 11, bouwen woonhuis		
Mariahout
Dorpsstraat 52,
wijzigen bestemming
Aarle-Rixtel
Schutsstraat 34,
bouwen woning		
Lieshout

Werkomschrijving
vervangen garage
splitsen boerderij

Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie		
Werkomschrijving
Activiteit Verzonden op
Burg. vd Weidenlaan 17, rooien en vervangen diverse kap
19-02-2018
Beek en Donk
gemeentelijke bomenlanen
Struikheide 17, Mariahout plaatsen tijdelijke woonunit bouw en 20-02-2018
					
handelen in
					
strijd met regels
					
Ruimtelijke Ordening
Blokskampsedreef 2,
plaatsen tijdelijke woonunit bouwen 12-02-2018
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.

Activiteit
bouwen

Verzonden op
13-02-2018

bouwen

12-02-2018

bouwen

13-02-2018

bouwen

12-02-2018

13 maart: verkiezingsdebat

bouwen

12-02-2018

bouwen

12-02-2018

bouwen

13-02-2018

Altijd al eens een vraag willen stellen aan een politieke partij? Op dinsdag 13
maart heeft u de kans. Dan is er een verkiezingsdebat waar ook ruimte is voor
ondernemers, inwoners, verenigingen om een vraag te stellen aan de politieke
partijen in Laarbeek.
Om 20.00 uur in het gemeentehuis.

bouwen

13-02-2018

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 22 februari 2018.
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