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Gemeentehuis Laarbeek

Kort nieuws

Agenda raadsvergadering 30 augustus 2018

Verleende vergunningen

Kennisgeving ontwerpbeschikking Vossenberg 7 Mariahout

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.
• Werkzaamheden N615: Muzenlaan – Bosscheweg, maandag 13 augustus
t/m maandag 3 september
• Uitschrijving personen
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter:
@laarbeeknieuws.

Volgende week donderdag – 30 augustus – is er weer een raadsvergadering in
de gemeente Laarbeek. Deze vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats
in het gemeentehuis Laarbeek. U bent van harte welkom. De belangrijkste
onderwerpen zijn:
• Voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan Broekkantsestraat 1 en
5, Beek en Donk.
• Initiatiefvoorstel mevrouw Donkers met betrekking tot schoolwoningen
Aarle-Rixtel.
• Voorstel tot vaststelling van de Afstemmingsverordening Participatiewet
Laarbeek 2018 en intrekking van de Afstemmingsverordening
Participatiewet Laarbeek 2015 en de 1e Wijzigingsverordening.
• Voorstel tot vaststelling van de Verordening loonkostensubsidie
Participatiewet Laarbeek 2018 en intrekking van de Verordening
loonkostensubsidie Laarbeek 2015.
• Voorstel tot vaststelling van de Re-integratieverordening Participatiewet
Laarbeek 2018 en intrekking van de Re-integratieverordening
Participatiewet Laarbeek 2015.
• Voorstel tot beschikbaar stellen van een krediet van € 80.000,- voor
de verbouwing/splitsing van de schoolwoningen Jan van Rixtelstraat te
Aarle-Rixtel.
• Voorstel tot beschikbaarstelling van het benodigde krediet tot
aanpassingen van de bestuursvleugel.
• Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2018.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Runnersclub Lieshout voor het organiseren van een hardloopwedstrijd in de bossen aan ’t Hof
in Lieshout op zondag 4 november 2018 van 9.00 tot 13.00 uur (verzonden op 21 augustus
2018),
• BZET De Bosduvels voor het organiseren van De Bosduvels Nightbike door Mariahout op
zaterdag 3 november 2018 van 18.00 tot 24.00 uur (verzonden op 21 augustus 2018),
• Buurtvereniging Bernadettebuurt voor het organiseren van de jaarlijkse vlooienmarkt op het
buitenterrein van het Openluchttheater gelegen aan de Mariastraat in Mariahout op zondag 9
juni 2019 van 9.30 tot 13.30 uur (verzonden op 21 augustus 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend voornemens te zijn een vergunning
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te verlenen aan BAM Vermeer
Fourage B.V., Vossenberg 7 Mariahout, Zaaknummer HZ_WABO-2017-5855. Het betreft een
omgevingsvergunning voor de activiteit milieu, voor het veranderen van de inrichting, te weten
het op de buitenopslag losmaken, hakselen en bevochtigen van stro, en het inpandig losmaken en
opnieuw verpakken van stro.

Ontwerpbesluit vergunning tot het vestigen van een
bijzonder crematorium

Voorbereidingsprocedure instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Leeuweriklaan Beek
en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te hebben om de
verkeersmaatregel te treffen tot het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan
de Leeuweriklaan in Beek en Donk.

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

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

Informatieavond aanleg Ecologische Verbindingszone
Goorloop – Hoge Regt
De gemeente Laarbeek organiseert op maandag 27 augustus in het
gemeentehuis Laarbeek een inloopavond over de nieuwe Ecologische
Verbindingszone de Hoge Regt.
De gemeente heeft aan de westzijde van Beek en Donk ter hoogte van de
voormalige vaste plantenkwekerij enkele percelen grenzend aan de Goorloop
in eigendom gekregen. In samenwerking met Waterschap Aa en Maas
wordt dit gebied binnenkort ingericht als een ecologische verbindingszone.
Stroomopwaarts en -afwaarts zijn al diverse ecologische zones langs de
Goorloop gerealiseerd. De nieuwe verbindingszone vormt een belangrijke,
nu nog ontbrekende schakel. Bosgroep Zuid Nederland is benaderd om de
verbindingszone in te richten.
Omwonenden en anderen geïnteresseerden zijn van harte welkom om tussen
19.00 uur en 20.30 uur de plannen voor deze gebiedsontwikkeling te bekijken.
Tijdens deze avond zijn medewerkers van de gemeente, het waterschap en de
Bosgroep aanwezig zijn om de plannen nader toe te lichten.

Rioolvervanging Papenhoef Lieshout
Maandag 3 september start de rioolvervanging in de Papenhoef in Lieshout.
De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats tot ongeveer eind november.
Door het toepassen van deze fasering blijven het tankstation, de winkels
en de bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar. Sporthal De Klumper is tijdens
de werkzaamheden de gehele tijd vanaf de Burg. Van Den Heuvelstraat
bereikbaar. De aanwonenden ontvangen hierover een bewonersbrief van de
aannemer. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf
Vissers-Ploegmakers, in opdracht van de gemeente Laarbeek.
De projectleider bij de aannemer is Jochem Hoedemakers. Hij is tot aan de start
van de werkzaamheden het aanspreekpunt. Hij is bereikbaar op 06 8268 5047
of jhoedemakers@vissersploegmakers.nl.
Vanaf de start uitvoering komt er een uitvoerder op het werk, dit is Stijn
Ploegmakers.
Hij is bereikbaar op 06 1052 4666 of sploegmakers@vissersploegmakers.nl.

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.

Op 4 april 2018 is de aanvraag ontvangen voor vergunning voor het vestigen
van een bijzonder crematorium op de locatie Oranjelaan 54 in Beek en Donk
op basis van artikel 53 van de Wet op de Lijkbezorging.
Ontwerpbesluit
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens, gelet op artikel
53 van de Wet op de lijkbezorging, aan De Groof Uitvaartverzorging BV in
Beek en Donk de vergunning te verlenen.
Overwegingen
• De vestiging en het inwerking houden van een bijzonder crematorium
overeenkomstig artikel 52 van de Wet op de lijkbezorging dient te
geschieden door een kerkgenootschap dan wel een privaatrechtelijke
rechtspersoon of een natuurlijke persoon. Aan deze eis wordt voldaan,
aangezien het crematorium in werking wordt gehouden door een
rechtspersoon (De Groof Uitvaartverzorging BV) als bedoeld ik artikel 2:3
van het Burgerlijk Wetboek.
• Er een omgevingsvergunning voor de realisatie en het gebruik van de
faciliteit als bijzonder crematorium .
• Er reeds een melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit
voor het drijven van het crematorium als zijnde ‘inrichting’.
• Er zijn geen bezwaren tegen het verlenen van onderhavige vergunning.
Zienswijzen en adviezen
Voordat het college een definitief besluit neemt, kunt u vanaf 24 augustus 2018
gedurende een periode van 30 dagen het ontwerpbesluit met bijbehorende
aanvraag inzien in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.
Indien gewenst kunnen belanghebbenden gedurende deze periode mondeling
of schriftelijk hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.
Opgemerkt wordt dat zienswijzen met betrekking tot aspecten die onder
andere regelgeving worden beschermd, niet bij de beslissing met betrekking
tot de onderhavige aanvraag worden meegenomen.

Tijdelijke verkeersmaatregel
In verband met de kermis in Lieshout, die van 1 tot en met 4 september 2018 plaatsvindt, wordt
de Floreffestraat gelegen tussen de Dorpsstraat en de kruising met de Balduinstraat/Grotenhof
afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. De Hertog Janstraat zal gestremd zijn voor
doorgaand verkeer. Deze maatregel geldt van 29 augustus tot en met 5 september 2018.

Verkeersbesluit

Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 24 augustus 2018 tot vrijdag 5 oktober 2018 ter inzage
in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk.
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze
kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders van
Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren
worden gebracht bij het team Ontwikkeling, telefoon 0492 469 700.

Ontwerpbestemmingsplan Havenweg 15, Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt ingevolge artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Havenweg 15, AarleRixtel in ontwerp gereed is. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een herontwikkeling van de
locatie Havenweg 15 naar nieuwe functies zoals werken, bed en breakfast, galerie, workshops en
kleinschalige horeca.
Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag 31 augustus 2018
tot en met donderdag 11 oktober 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.BPARHavenweg15-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 zienswijzen 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.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen van 24 augustus 2018 tot
en met 4 oktober 2018 ter inzage. Belanghebbenden kunnen tot en met 3 oktober 2018 ten aanzien
van de ontwerpbeschikking schriftelijk of mondeling zienswijzen inbrengen bij Omgevingsdienst
Zuidoost Brabant, Postbus 8035, 5601 KA Eindhoven.
Voor het mondeling inbrengen van zienswijzen bestaat binnen deze periode de mogelijkheid tot
het houden van een hoorzitting. Een verzoek daartoe dient binnen drie weken na begindatum van
de ter inzage legging bij Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te worden ingediend. De aanvraag,
de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken kunt u tijdens openingsuren inzien bij de
pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie
inwinnen bij de heer J. Aarts van deze afdeling, telefoon 0492 469 700.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht, kunnen – indien gewenst - later
beroep instellen tegen de definitieve beschikking.
Voor vragen en of opmerkingen over de ter inzage liggende stukken kunt u contact opnemen met
mevrouw C. Barendsen van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, telefoon 088 369 0697.
Aan deze procedure is het kenmerk met nr. HZ_WABO-2017-5855 gekoppeld. U dient bij
correspondentie dit kenmerk te vermelden.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning zijn ontvangen.
Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie
Ingediend op
Werkomschrijving
Trentstraat 26, Beek en Donk
03-08-2018
plaatsen van een schutting
Hopveld 11, Lieshout
06-08-2018
plaatsen tijdelijke woonunit
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.

Verleende omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en
omgevingsvergunningen zijn verleend.
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Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie
Werkomschrijving
Activiteit
Verzonden op
Karel Doormanstraat 2, bouwen woning
bouwen
10-08-2018
Beek en Donk
Gruithof 8, Lieshout
plaatsen tijdelijke
bouwen
20-08-2018
woonunit
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.

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie
Goorloop, Beek en Donk

Afvalinzameling
Binnengebied

Buitengebied

AUGUSTUS
ma

di

wo

do

vr

De Ruijterweg 9, Beek en Donk

Belanghebbenden hebben de
besluiten binnen zes weken na de
een bezwaarschrift in te dienen bij
de burgemeester. Zie hiervoor de
gemeentenieuwspagina’s.
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facebook.com/GemeenteLaarbeek
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Verleende vergunning Drank- en Horecawet
Drank- en Horecavergunning café De Koekoek tijdens Lieshout kermis
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 C.J. Huygens, Dorpsstraat
49 te Lieshout voor het te plaatsen terras en overkapping tijdens de kermis van
Lieshout op 1 september 2018 van 20.00 tot 0.45 uur de dag daarop volgend
en op 2 september 2018 van 14.00 tot 22.00 uur voor café De Koekoek, Dorpstraat 49 in Lieshout (verzonden 21 augustus 2018).

Werkomschrijving
realiseren ecologische
verbindingszone
bouwen woning
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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

www.laarbeek.nl

