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Donderdag 28 juni 2018

Gemeentehuis Laarbeek

Kort nieuws

Laarbeek actueel

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.
•
Wegwijzer Laarbeek
•
Onderhoud aan asfaltwegen
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter:
@laarbeeknieuws.

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.

Werkzaamheden N615

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)

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.

Vrijdag 29 juni komt wethouder Monika Slaets aan het woord.
Luister naar Laarbeek actueel: dan weet u wat er speelt in uw
gemeente!

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.

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.

Wet milieubeheer

Besluit omgevingsvergunning Anta Uniformverhuur &
Prop BV Rijakkerweg 5f Beek en Donk
Kennisgeving ontwerpbeschikking (ambtshalve intrekking,
artikel 2.33 Wabo)
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend
voornemens te zijn om, op grond van de artikelen 2.33, lid 2
onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
de omgevingsvergunning, de oprichtingsvergunning van Anta
Uniformverhuur & Prop BV, gelegen aan Rijakkerweg 5f in Beek en
Donk, in het belang van de bescherming van het milieu geheel in te
trekken.
De intrekking heeft betrekking op de op 22 mei 2006 verleende
oprichtingsvergunning kenmerk MB.05.14 voor:
•
de opslag en verhuur van kleding;
•
de opslag van knalpatronen (1.010.000 stuks) in 5
bewaarplaatsen en een bufferbewaarplaats;
•
beperkte metaal- en houtbewerkingswerkzaamheden;
•
het kleinschalig wassen van kleding.
Het voornemen tot het geheel in te trekken vergunning is genomen
omdat is gebleken dat het belang van de bescherming van het milieu
zich daartegen niet verzet.
Het besluit en de bijbehorende stukken kunt u tijdens openingsuren
inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis
Laarbeek, telefoon 0492 469 700. Bovendien kunt u telefonisch
informatie inwinnen bij de heer A. Vodegel van de Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant, telefoon 088 36903 28.
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na
de verzenddatum 19 juni 2018 van het besluit zienswijze indienen
bij: Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA
Eindhoven.

Melding Wet Milieubeheer Jeurgens Banket-, Biscuit en
Chocoladefabriek, Torenakkerweg 12a, 5735BG Aarle-Rixtel
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 Jeurgens Banket-, Biscuit en Chocoladefabriek,
Torenakkerweg 12a in Aarle-Rixtel. Hierop is het Activiteitenbesluit
milieubeheer van toepassing.
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.
Melding Wet milieubeheer Van Rooij, Beukendreef 6 Mariahout
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 Wouters Odiliapeel bv, ten behoeve
van Beukendreef 6 in Mariahout. Hierop is het Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval van toepassing is.
De melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij de afdeling
Omgevingsbeheer in het gemeentehuis aan de Koppelstraat 37 in
Beek en Donk. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij
de heer J. Aarts van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.
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Afvalinzameling
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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
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Vergaderingen raadscommissies

Agenda raadsvergadering 5 juli 2018

De raadscommissie Ruimtelijk Domein vergadert op dinsdag 3 juli om 19.30 uur in
het gemeentehuis in Beek en Donk. U bent van harte welkom.

Volgende week donderdag – 5 juli – is er weer een raadsvergadering in de gemeente
Laarbeek. Deze vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in het gemeentehuis.
U bent van harte welkom. De belangrijkste onderwerpen zijn:
•
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279.
•
Voorstel tot vaststelling van de Programmarekening 2017.
•
Voorstel tot vaststelling van de Kadernota 2019.
•
Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2018.

Op de agenda staat onder meer:
•
Presentatie Wocom sociale woningmarkt.
•
Initiatiefvoorstel mevrouw Donkers schoolwoningen Aarle-Rixtel.
•
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 vaststelling van het bestemmingsplan Broekkantseweg 1 en 5 te Beek
en Donk.
•
Voorstel tot aankoop grond ten behoeve van het woningbouwplan De Klokkengieterij
te Aarle-Rixtel.
•
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) N279.
•
Stand van zaken bouwplannen.
•
Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant.
•
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
De raadscommissie Sociaal Domein vergadert op dinsdag 3 juli om 19.30 uur in de
commissiekamer van het gemeentehuis Laarbeek. U bent van harte welkom.
Op de agenda staat onder meer:
•
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.
•
Stand van zaken ontwikkelingen Sociaal Domein.
•
Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen.
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Ingediend op
Werkomschrijving
Torenakkerweg 10a, Aarle-Rixtel
14-06-2018
verlengen bestaande 			
		erfafscheiding
Ten Bleek kavel 22, Beek en Donk 30-05-2018
plaatsen tijdelijke 			
		woonvoorziening
Dorpsstraat 92, Aarle-Rixtel
18-06-2018
vervangen opslag en 			
		
uitbreiden keuken
De stater 32, Lieshout
18-06-2018
bouwen nieuwe opslaghal, 		
		
realiseren brandmuur en 		
		
milieuneutraal veranderen.
Koppelstraat 28, Beek en Donk
14-06-2018
uitbreiden woning
Den Hoek 15, Beek en Donk
17-06-2018
plaatsen tijdelijke woonunit
Rijbroeksedreef 8, Beek en Donk
18-05-2018
bouwen 8 woningen
Kloosterdreef ong., Aarle-Rixtel
18-06-2018
aanleggen 59 parkeerplaatsen
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.
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Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie
Bemmerstraat 8a,
Beek en Donk
Bemmerstraat 8,
Beek en Donk
Pater Eustachiuslaan 17,
Aarle-Rixtel
Opstal 6, Aarle-Rixtel
Provinciale weg 20,
Lieshout

Werkomschrijving
renoveren woonboerderij
(linkerwoning)
renoveren woonboerderij

Activiteit
bouwen

Verzonden
19-06-2018

bouwen

19-06-2018

uitbreiden kas en
aanleggen waterbassin
maken 6 inritten
bouwen bijgebouw

bouwen

22-06-2018

bouwen
bouwen

21-06-2018
21-06-2018

Buiten behandeling laten aanvragen omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag
om een omgevingsvergunning buiten behandeling is gelaten.
Buiten behandeling laten aanvragen omgevingsvergunningen
Locatie
Ingediend op
buiten behandeling op
werkomschrijving
De koperwiek 8, 15-04-2018
18-06-2018
plaatsen veranda
Mariahout
Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan tot
zes weken na de bekendmaking van dit besluit. Zie daarvoor de tekst Bezwaarschrift,
inclusief voorlopige voorziening, in het colofon.

Verleende omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende
omgevingsvergunningen zijn verleend.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie
Werkomschrijving
Activiteit
Koppelstraat 21,
verbouwen woning
bouwen
Beek en Donk
Leekbusweg 2a,
bouwen loods
bouwen
Beek en Donk
Opstal 6,
verwijderen fundering
slopen
Aarle-Rixtel
Karel Doormanstraat 2, plaatsen tijdelijke
bouwen
Beek en Donk
woonunit

Verzonden op
26-06-2018
22-06-2018
19-06-2018
19-06-2018

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.
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