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Gemeentehuis Laarbeek

Kort nieuws

Betaal uw aanslag op tijd

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.
• Hoe financiert u duurzame verbeteringen aan uw woning?
• Voornemen uitschrijving personen
• Koninklijke onderscheiding voor Johan Heurter
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter:
@laarbeeknieuws

De meeste inwoners hebben eind februari een aanslagbiljet voor gemeenteen waterschapsbelastingen ontvangen van BSOB. U moet de tweede
betaaltermijn van het aanslagbiljet voor eind mei hebben betaald. U
ontvangt geen herinneringsbrief meer. Als u niet op tijd betaalt, ontvangt u
direct een aanmaning met kosten. Vergeet dus niet op tijd te betalen. Als u
al een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, hoeft u niets
te doen.

Laarbeek actueel

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)

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.

Maakt u nog geen gebruik van een automatische incasso en wilt u dit wel?
Dan kunt u een automatische incasso aanvragen via het digitaal loket op
www.bs-ob.nl. U logt hiervoor in met uw DigiD. Onder ‘Mijn gegevens’ ziet u
achter automatische incasso in groen ‘aanvragen’. U klikt ‘aanvragen’ aan
en geeft de gevraagde informatie. U kunt ook een brief sturen naar BSOB.
In de brief vermeldt u uw naam, de datum, het (IBAN) rekeningnummer, uw
machtiging en uw handtekening.

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

Afgelopen donderdag zijn tijdens de raadsvergadering onze vijf
wethouders geïnstalleerd voor deze nieuwe bestuursperiode. Een
bestuurlijk vernieuwend college, waarbij heel nadrukkelijk gekozen
wordt voor een raadsbreed gedragen collegiaal bestuur. Dinsdag 22
mei zijn zij enthousiast begonnen aan hun eerste collegevergadering.

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.

Vrijdag 25 mei komen raadsleden van ABL en het CDA aan het woord.
Luister naar Laarbeek actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Installatie college- en raadsleden en presentatie
onderhandelaarsakkoord

Nieuw college van burgemeester en wethouders
Het nieuwe college bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders.
De portefeuilleverdeling is als volgt:
• Financiën en beheer, Ria van der Zanden (Partij Nieuw Laarbeek),
• Jeugd en projecten, Joan Briels (De Werkgroep),
• Ruimte en economische zaken, Tonny Meulensteen (CDA),
• Inwonerparticipatie, Monika Slaets (Algemeen Belang Laarbeek),
• Werk en inkomen, Greet Buter (PvdA),
• burgemeester Frank van der Meijden behoudt de wettelijke taken.
Onderhandelaarsakkoord
Daarnaast is ook het onderhandelaarsakkoord gepresenteerd,
dat dient als opmaat naar een raadsprogramma. Laarbeek gaat
de komende periode namelijk niet alleen voor een vernieuwing
van de bestuursvorm, maar óók voor een raadsbreed gedragen
inhoudelijk programma. Bij de totstandkoming daarvan zijn niet de
individuele speerpunten van partijen leidend geweest, maar juist die
zaken die verbinden: vanuit de vaste overtuiging dat deze tijd niet
vraagt om polarisatie, maar om samenwerking. Het akkoord is te
lezen op www.laarbeek.nl. Op 7 juni wordt het stuk behandeld in de
raadsvergadering.
Nieuwe raadsleden
Met de installatie van de wethouders zijn er ook vijf plekken in de
gemeenteraad vrij gekomen. Die zijn natuurlijk direct ingevuld door
nieuwe raadsleden, voor iedere partij een. Onze nieuwe raadsleden zijn:
• Harriëtte van Delden, Partij Nieuw Laarbeek
• Jos Gruijters, De Werkgroep
• Marcel van der Heijden, CDA
• Frans van Zeeland, ABL
• Hans Strijbosch, PvdA

BSOB schrijft het te betalen bedrag in maandelijkse termijnen af. Het
aantal termijnen is afhankelijk van de datum waarop u de machtiging voor
automatische incasso afgeeft. Geeft u de machtiging binnen één, twee
of drie maanden na dagtekening van het aanslagbiljet af? Dan vindt de
automatische incasso in respectievelijk tien, negen of acht maanden plaats.
U voorkomt hiermee een te late betaling. Een automatische incasso is
mogelijk voor aanslagbedragen tot 5.000,- euro.
Wilt u meer informatie over BSOB?
U kunt voor meer informatie over BSOB kijken op www.bs-ob.nl of bellen
naar 088 551 0000. Op de website kunt u ook zelf snel en eenvoudig uw
belastingzaken regelen via het digitaal loket.

Verleende vergunning Drank- en Horecawet
Onthefﬁng Drank- en Horecavergunning Laarbeeks koningsschieten
Sint Margaretha
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 Gilde Sint Margaretha, de heer
J.A.M. Roijackers in Aarle-Rixtel tijdens het Laarbeeks koningsschieten,
gehouden op zaterdag 18 augustus 2018 van 13.00 tot 21.00 uur in het
Gildepaviljoen Sint Margaretha aan de Havenweg 6a in Aarle-Rixtel
(verzonden 17 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.

Dier kwijt of gevonden?
Bel de Dierenambulance Helmond, 0492 513 971
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Allemaal van harte gefeliciteerd!

In verband met de viering van het 85-jarig bestaan van Mariahout, dat
op 2 en 3 juni 2018 wordt gevierd, wordt het Oranjeplein afgesloten
voor alle verkeer, behalve voor voetgangers op zaterdag 2 juni van
8.00 tot 19.00 uur.
Verder is de Mariastraat tussen de kruising Mariastraat /
Wilhelminastraat / Bernadettestraat en de kruising Mariastraat /
Meerven / Julianastraat en het Oranjeplein in Mariahout afgesloten
voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op
zondag 3 juni 2018 van 8.00 tot 19.00 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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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
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Werkzaamheden N615, van Roeklaan tot kruising Hoofakker afgesloten

Ontheffing sluitingsuren

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. De werkzaamheden lopen vanaf de Bosweg ten noorden van de kom
Gerwen tot de rotonde met de N279 in Beek en Donk.

De burgemeester heeft besloten een ontheffing te verlenen voor het verruimen van
de openingstijden op grond van in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke
Verordening van de gemeente Laarbeek (APV) aan Stout eten en drinken, Dorpsstraat
86 in Aarle-Rixtel. Deze ontheffing geldt tijdens een besloten feest op zondagochtend
10 juni 2018 van 1.00 tot 2.00 uur (verzonden 17 mei 2018).

Planning
In deze fase worden werkzaamheden uitgevoerd vanaf de Roeklaan tot de kruising Hoofakker.
Dit betekent dat er in de avond- en nachtelijke uren gewerkt wordt aan de provinciale weg tussen
21.00 uur en 06.00 uur. Overdag is de N615 opengesteld voor verkeer.
Vanwege de asfalteringswerkzaamheden is dit gedeelte tussen de Roeklaan en de Hoofakker
twee weekenden volledig afgesloten.
• Vrijdag 1 juni 19.00u - maandag 4 juni 6.00u
• Vrijdag 8 juni 19.00u - maandag 11 juni 6.00u.
Op het gedeelte Deense Hoek tot de kruising Hoofakker ligt nog beton als wegverharding. Dit
beton gaan we overlagen met asfalt. Om scheuren in het asfalt te voorkomen is het nodig om het
beton vooraf te verkleinen. Het breken van dit beton kan geluidsoverlast veroorzaken en vindt
daarom overdag plaats in het weekend op zaterdag 2 juni vanaf 6.00 uur tot 15.00 uur.
In de nacht van vrijdagavond 1 juni van 22.00 uur tot zaterdagnacht 3.00 uur worden ook
werkzaamheden uitgevoerd. Om de geluidshinder tot een minimum te beperken plaatsen we
mobiele geluidsschermen.
Omleidingen
De kruising richting de Deense Hoek en ‘t Hof is overdag open voor verkeer.
In verband met de veiligheid van de fietsers en voetgangers is de oversteek bij de Deense Hoek
voor fietsers afgesloten van vrijdagavond 1 juni 19.00 uur tot en met maandagochtend 11 juni
6.00 uur. Fietsers van en naar Lieshout worden omgeleid via Achterbosch of via de Roeklaan
van en naar Gerwen
De omleidingsroute voor het verkeer wordt weergegeven op onderstaande kaarten.
De algemene omleiding is via de N279 en N270.
De lokale omleidingsroute is via Lieshout of via Gerwen voor Stiphout naar de N270.
De weg van Aarle Rixtel naar Lieshout blijft beschikbaar.
De aanliggende percelen blijven bereikbaar. De werkzaamheden kunnen mogelijk enige overlast
met zich meebrengen. Hiervoor vragen wij uw begrip.

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:
• Buurtvereniging Octopus voor het organiseren van een buurtbarbecue op het
speelterrein aan de Lage Heesweg in Beek en Donk op zaterdag 23 juni 2018 van
16.00 tot 24.00 uur (verzonden op 17 mei 2018),
• Bewoners Hamelijnckhof voor het organiseren van een buurtbarbecue op de
parkeerplaatsen gelegen aan het Hamelijnckhof in Beek en Donk op 8 juli 2018 van
16.00 tot 23.00 uur, (verzonden op 18 mei 2018),
• Buurtvereniging de Valkeniers voor het organiseren van een buurtbarbecue op het
grasveld gelegen aan de Valkendijk voor huisnummer 25 in Aarle-Rixtel op 30 juni
2018 van 17.00 tot 23.00 uur (verzonden op 18 mei 2018),
• Openluchttheater Mariahout voor het houden van diverse optredens/concerten
in 2018 in het Openluchttheater gelegen aan de Mariastraat 27a in Mariahout
(verzonden op 22 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. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op
de gemeentenieuwspagina’s.

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 1 juni tot donderdag 14 juni 2018, elke dag van 21.00 tot 6.00 uur
en van maandag 18 juni tot maandag 9 juli 2018, elke dag van 21.00 uur tot 6.00 uur.

Kapvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge de
Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het
kappen van hieronder genoemde bomen.
21 bomen, staande op onderstaande locaties. Deze bomen worden verwijderd in het
kader van Groenstrijd 2.0. In ruil voor de verwijdering van deze bomen zullen andere
impulsen ten bate van de groene kwaliteit plaatsvinden in deze straten.
De Vinken, Aarle-Rixtel				
1 plataan & 1 iep
De Zitter, Aarle-Rixtel				5 amberbomen
Dr. Timmersstraat, Aarle-Rixtel			1 honingboom
Terlingenplein, Aarle-Rixtel			1 eik
Jacob van Ruijsdaelplantsoen, Beek en Donk
4 moerascypressen
Wilgenlaan, Beek en Donk			
4 essen
De Zeis, Lieshout				
4 haagbeuken, 8 esdoorns
Bovengenoemd besluit is verzonden op 16 mei 2018.

Melding Wet milieubeheer Marcel Vesters Holding BV, Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat melding
op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door Marcel Vesters
Holding BV, Beek en Donk, sectie F nummer 3019. Hierop is het Activiteitenbesluit
milieubeheer van toepassing.

Meer informatie?
Kijk dan op www.brabant.nl/N615 of www.haalmeeruitdeweg.nl of download de app ‘Groot
Onderhoud N615’ (beschikbaar voor Android).
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De melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij de afdeling Omgevingsbeheer in het
gemeentehuis aan de Koppelstraat 37 te Beek en Donk. Bovendien kunt u telefonisch
informatie inwinnen bij de heer W. van Hout van deze afdeling, telefoon 0492 469 700.

www.laarbeek.nl
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Aangevraagde omgevingsvergunningen

Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunningen zijn ontvangen.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn verleend.

Aangevraagde omgevingsvergunning
Locatie
Ingediend op Werkomschrijving
Dorpsstraat 55, Lieshout
11-05-2018
het plaatsen van een erker
Herendijk 34, Beek en Donk 10-05-2018
tijdelijk bewonen tuinhuis
Sonseweg 13, Lieshout
15-05-2018
het milieuneutraal wijzigen van een rundveehouderij
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 omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie		
Werkomschrijving
Activiteit		
Verzonden op
Tuindersweg 60,
bouwen woonhuis
bouw en handelen in strijd 15-05-2018
Marahout				
met regels Ruimtelijke Ordening
Helmondseweg 21, uitbreiden en renoveren bouw en handelen in strijd 17-05-2018
Aarle-Rixtel
van een woning
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.

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

