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Vrijdag 23 maart 2018

Kort nieuws

Twee speciale raadsvergaderingen

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Vacature toezichthouder bouw en ruimtelijke ordening
• Vacature medewerker Buitendienst
• Vacature Leerplichtambtenaar
• Stand van zaken Zonnepanelenproject Zuidoost-Brabant
• Gastlessen politiek en verkiezingen voor leerlingen Commanderij College
• Opschoondag: wie pakt de handschoen op?
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Afscheid raads- en commissieleden
Op dinsdag 27 maart aanstaande begint om 19.30 uur een raadsvergadering waarin
de zittende raadsleden een besluit nemen over de geldigheid van de verkiezingen,
de geloofsbrieven van de nieuw gekozen raadsleden worden onderzocht en er
wordt afscheid genomen van de raads- en commissieleden die niet terugkeren.

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)
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

U kunt het team in uw dorp op de volgende manieren bereiken:
• Telefonisch via het klantcontactcentrum van de gemeente Laarbeek (0492 469 700)
• Via het contactformulier op de website www.laarbeek.nl/teamz&w
• Bezoek het inloopspreekuur in uw dorp, let op hiervoor gelden nieuwe
openingstijden.

Openingstijden:
Woensdag tot en met vrijdag:
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur
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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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Op vrijdag 23 maart komt wethouder Briels aan het woord.
Luister naar Laarbeek actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Elke dorpskern in Laarbeek heeft een Team Zorg en Welzijn: een klein deskundig
team met vaste gezichten. Dit team helpt u verder als u vragen heeft over
dagbesteding, huisvesting, ﬁnanciën, gezinsrelaties, vervoer, sociale contacten,
(mantel)zorg en welzijn. Dat kan over uzelf gaan, maar ook over iemand anders
waar u bij betrokken bent. De vaste krachten in de teams kunnen bovendien ook
een beroep doen op een breed netwerk van andere zorgprofessionals, zoals onze
Gezins- en jongerencoaches.

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

di

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.

Teams Zorg & Welzijn

Milieustraat Laarbeek
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Laarbeek Actueel

zo

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.

Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel
Samenstelling:
Dorpsondersteuner: Nicky van de Ven
Maatschappelijk werker: Maria Hendriks
Wmo-consulent: Karen Reijnen
Inloopspreekuur: donderdag van 9.00 tot 12.00 uur
Locatie: Zonnetij, Heindertweg 87 in Aarle-Rixtel
Team Zorg en Welzijn Beek en Donk
Samenstelling:
Dorpsondersteuner: Henrie Bouwmans
Maatschappelijk werker: Peter Bogaards
Wmo-consulenten: Monique Gubbels en Hilde van Griensven
Inloopspreekuur: donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Locatie: Ontmoetingscentrum, Otterweg 29 in Beek en Donk
Team Zorg en Welzijn Lieshout
Samenstelling:
Dorpsondersteuner: Suzan de Koning
Maatschappelijk werker: Desi Kardinaal
Wmo-Consulent: Hetty Hendriks
Inloopspreekuur: dinsdag van 10.30 tot 11 uur
Locatie: Dorpshuis, Grotenhof 2 in Lieshout
Team Zorg en Welzijn Mariahout
Samenstelling:
Dorpsondersteuner: Manita Herregraven
Maatschappelijk werker: Desi Kardinaal
Wmo-consulent: Hetty Hendriks
Inloopspreekuur: Woensdag van 10.00 tot 11.30 uur
Locatie: Buurthuis, Bernadettestraat 43 in Mariahout

Melding Wet milieubeheer Limado Autobanden Recycling B.V., Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat
melding op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn ingediend door
Limado Autobanden Recycling B.V., de Stater 10 in Lieshout. Hierop is het
Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.
De melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij de afdeling Omgevingsbeheer in
het gemeentehuis Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij
de heer W. van Hout van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 23 maart 2018.

Installatie nieuwe raadsleden
Tijdens de raadsvergadering die gepland staat voor donderdag 29 maart, zullen de
nieuw gekozen raadsleden worden geïnstalleerd door het aﬂeggen van de eed of
belofte. Deze openbare vergadering begint ook om 19.30 uur.

Uitschrijving personen
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 16 april 2018 geen
reactie heeft ontvangen, worden deze persoon uitgeschreven naar ‘Vertrek uit Nederland‘.
Naam
T.F. Krzysztoﬁk

Geboortedatum
06 juli 1985

Geboorteplaats
Bystrzyca Kłodzka

Ontwerp-evenementenvergunning
Door de burgemeester van Laarbeek wordt de ontwerp-evenementenvergunning
Wish Outdoor 2018 ter inzage gelegd.
Op de voorbereiding en vaststelling van de evenementenvergunning Wish Outdoor
2018 is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.
Dit betekent dat belanghebbenden gedurende zes weken zienswijzen naar voren
kan brengen over het ontwerpbesluit dat ter inzage ligt. Deze periode is van 23
maart 2018 t/m 4 mei 2018. De volgende documenten liggen ter inzage:
• Ontwerpvergunning;
• Veiligheidsplan Wish Outdoor 2018, versie 26 februari 2018;
• Terreintekening, versie 26 februari 2018;
Deze documenten zijn vanaf 22 maart 2018 tijdens reguliere openingstijden in te
zien op het gemeentehuis Laarbeek.
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen in de periode van 23 maart 2018
t/m 4 mei 2018. Dit kan schriftelijk of mondeling. Voor vragen kunt u contact
opnemen met de heer J. Rops, bereikbaar op het telefoonnummer 0492 469 700 of
per email: joris.rops@laarbeek.nl.

Aanvragen omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Ingediend op Werkomschrijving
De Wolfsputten 6, Aarle-Rixtel 08-03-2018
plaatsen van een 2e tijdelijke unit
Herendijk 4, Lieshout
16-03-2018
oprichten van een loods
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.

Verleende omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie
Werkomschrijving
Activiteit
Verzonden op
Rijbroeksedreef 30, bouwen van een woning bouw en handelen 19-03-2018
Beek en Donk
in strijd met regels
Ruimtelijke Ordening
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

