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Donderdag 3 mei 2018

Gemeentehuis Laarbeek

Kort nieuws

Ophalen en aansteken bevrijdingsvuur op 5 mei

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.
• Nieuw college gepresenteerd
• 8 mei: inloopbijeenkomst N615
• Acht Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

Evenals in 2017 gaat het Runningteam Laarbeek op 4 mei naar
Wageningen om daar het bevrijdingsvuur op te halen en dit al lopend
naar Laarbeek te brengen.
Precies om middernacht wordt dit bevrijdingsvuur op het 5 mei
plein aangestoken en kunnen de renners starten. Vanuit het hele
land brengen ongeveer 2.000 sporters het bevrijdingsvuur van
Wageningen naar hun eigen gemeente.

Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter:
@laarbeeknieuws.

Laarbeek actueel
Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Iedere vrijdag komt een lid van het college van burgemeester en
Maandag tot en met vrijdag:
wethouders of van de gemeenteraad in het programma Laarbeek
9.00 - 12.30 uur (alle afdelingen)
Actueel op Omroep Kontakt praten over actuele onderwerpen
ek.nl Maandagen t/m 2 juli Bel 0492 469 700
of meld
het op www.laarbeek.nl
binnen
de gemeente
Laarbeek. Het vaste programmaonderdeel
18.00 - 19.30 uur (alléén
Gemeentelijke
en
politieke
zaken, wordt uitgezonden tussen 17.00
Burgerzaken)
en
18.00
uur.
Woensdag:
14.00 - 17.00 uur (alléén Burgerzaken) en van 18.00 - 19.30 uur
Vrijdag 4 mei komen twee politieke partijen aan het woord.
ek.nl (alléén Burgerzaken en Bouwen
Bel 0492
of meld
op www.laarbeek.nl
& 469 700
Luister
naar het
Laarbeek
actueel: dan weet u wat er speelt in uw
Wonen)
gemeente!

?

Gat in de weg?

Lantaarnpaal kapot?
Zwerfvuil?

Telefonische bereikbaarheid
4 mei Dodenherdenking
Maandag tot en met vrijdag:
9.00 - 12.30 uur
Vrijdag
4 meihet
is op
er www.laarbeek.nl
een Dodenherdenking in de Muziektuin en bij
ek.nl
Bel 0492 469 700
of meld
Maandag tot en met donderdag:
het herdenkingsmonument in Beek en Donk. Deze herdenking is
13.00 - 17.00 uur
openbaar en het gemeentebestuur nodigt dan ook iedereen uit om
Woensdag:
hierbij aanwezig te zijn.
18.00 - 19.30 uur

?

l

Rijbewijs aanvragen?

Het programma
begint om 18.45 uur voor het Parkpaviljoen in
Maak een afspraak
via www.laarbeek.nl
Milieustraat Laarbeek
de Muziektuin in Beek en Donk. Daar zorgen harmonie O&U uit
Beek en Donk en de Gemert Firebrigade Pipes & Drums voor
stemmige muzikale ondersteuning. Verder werken onder andere de
Laarbeekse Veteranenvereniging, het St. Antoniusgilde, het gilde
St. Leonardus, het OLV Gilde, Amnesty International en scouting
Maak een afspraak via www.laarbeek.nl
Openingstijden:
mee aan de herdenking. Ook zullen kinderen van drie basisscholen
Woensdag tot en met vrijdag:
verhalen voorlezen.
13.00 - 17.00 uur
Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

Paspoort aanvragen?

Rond 19.45 uur nodig?
wordt de herdenking
Identiteitskaart

Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

voortgezet bij het
herdenkingsmonument naast het gemeentehuis. Na de 2 minuten
Maak een afspraak
via www.laarbeek.nl
Bezwaarschriften
stilte houdt burgemeester Frank van der Meijden een toespraak.
Er worden kransen gelegd namens het gemeentebestuur, de
Bezwaarschriften dient u in bij
Laarbeekse veteranen, de werkgroep Laarbeek Herdenkt en Viert en
het college van burgemeester
de geloofsgemeenschap Laarbeek. De Veteranen Brabant Zuid-Oost,
en wethouders, Postbus 190,
Amnesty International en de betrokken scholen leggen bloemen en
5740 AD in Beek en Donk.
Geef het vanuitook
thuis
op iswww.laarbeek.nl
hetdoor
publiek
in de gelegenheid om bloemen te leggen. Na aﬂoop
Een bezwaarschrift moet u
is
er
een
kopje
kofﬁ
e of thee. U bent van harte welkom.
ondertekenen en moet ten

Gaat u verhuizen?

minste bevatten: de naam en
8 mei 2018 inloopbijeenkomst groot onderhoud provinciale
het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving
weg N615 Nuenen – Beek en Donk
Regel het snel via www.laarbeek.nl
van het besluit waartegen
Provincie Noord-Brabant voert vanaf half mei tot en met eind september
het bezwaar is gericht en de
2018 onderhoudswerkzaamheden uit aan de provinciale weg N615
gronden van het bezwaar.
tussen Nuenen en Beek en Donk. Het asfalt van de N615 met
bijbehorende ﬁetspaden en de aanwezige verkeerslichten en software
Als u een bezwaarschrift heeft
worden vervangen. Aanvullend op de onderhoudswerkzaamheden van
ingediend, is het daarnaast
mogelijk om een schriftelijk
de provincie wil de gemeente Laarbeek een aantal kleine verkeerskundige
verzoek tot het treffen van
aanpassingen aanbrengen die passen binnen het groot onderhoud.
een voorlopige voorziening
De werkzaamheden lopen vanaf de Bosweg ten noorden van de kom
in te dienen. Een voorlopige
Gerwen tot de rotonde met de N279 in Beek en Donk.
voorziening vraagt u aan bij de
Aannemer Boskalis nodigt u graag uit voor de inloopbijeenkomst over
Voorzieningen rechter van de
de werkzaamheden, planning en omleidingsroutes rondom het groot
rechtbank ’s-Hertogenbosch,
onderhoud aan de provinciale weg N615 Nuenen – Beek en Donk.
sector bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA
U bent van harte welkom op:
’s-Hertogenbosch. U dient
Dinsdag 8 mei 2018 tussen 17.00 uur en 20.00 uur
hierbij een afschrift van het
Locatie: Café Zaal Van de Burgt, Heuvelplein 21, 5471 JH Beek en Donk
bezwaarschrift te overleggen.
Voor een verzoek om voorlopige
voorziening is grifﬁerecht
Loop gerust binnen op het moment dat het voor u uitkomt. We staan
verschuldigd.
voor u klaar om tekst en uitleg te geven aan de hand van tekeningen
en schetsen. Uiteraard beantwoorden we graag uw vragen. Er
zullen verschillende medewerkers van de aannemer Boskalis en de
provincie aanwezig zijn.

Acht lopers van Runningteam Laarbeek rennen in estafette van
Wageningen naar Mariahout, begeleid door ﬁetsers en auto’s met
verzorgers. Dit is een afstand van ongeveer 100 kilometer, omdat
men over de brug bij Grave moet.
Likewordt
onseen
oproute gelopen van ongeveer 15 km.
Binnen de gemeente
Op deze route mogen
zich leden van sportverenigingen als renner (al
facebook.com/GemeenteLaarbeek
of niet in estafettevorm) of ﬁetser aansluiten. De stoet wordt begeleid
door een aantal (oude) militaire voertuigen. Verkeersregelaars
sluiten de wegen onderweg voor korte tijd af, zodat de veiligheid
wordt gegarandeerd.
Like ons op
Via de activiteit wil het Runningteam ook aandacht vragen en
facebook.com/GemeenteLaarbeek
geld ophalen voor de palliatieve zorg voor mensen met kanker
(ROPARUN).
Nellie Cooman, de bekende voormalige atlete, is ambassadeur van
de ROPARUN. Zij is bij het ontsteken van het vuur in Wageningen en
zal het bevrijdingsvuur in elk dorp in Laarbeek ontsteken.
10.00 uur Aankomst Mariahout bij de kerk (bezoek oorlogsgraven)
10.20 uur Vertrek vanaf Mariahout
10.45 uur Aankomst Lieshout bij Kiosk en Bavaria brouwerij café;
ontsteken vlam
11.05 uur Vertrek vanaf Lieshout
11.20 uur Aankomst Aarle-Rixtel bij de Couwenbergh; herdenking
door oud-strijders; ontsteken vlam;
11.40 uur Vertrek vanaf Aarle-Rixtel
12.00 uur Finish Beek en Donk bij het herdenkingsmonument bij
het gemeentehuis. Daar wordt de vlam overdragen en
aangestoken.
Aansluitend is een bevrijdingsmarkt met muziekoptredens
in
de
muziektuin,
tot
16.30
informatie
Bel 0800-0230344
of melduur.
het opMeer
www.laarbeek.nl
www.laarbeekherdenktenviert.nl en www.runningteamlaarbeek.nl

Volg ons via Twitter op
@Laarbeeknieuws

Volg ons via Twitter op
@Laarbeeknieuws

Klachten plastic en restafval?

Ophalen oudplastic
papier in en
Beekrestafval?
Klachten
In de papieren Bel
Afvalkalender
2018 of
staat
dat
het
papier in Beek
0800-0230344
meld
het
opoud
www.laarbeek.nl
op 10 mei wordt opgehaald, maar dat is Hemelvaartsdag. Het oud
papier wordt op donderdag 24 mei opgehaald. De informatie op de
AfvalApp is wel correct.

Uittreksel nodig?

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 3 mei 2018

Dier kwijt of gevonden?
Bel de Dierenambulance Helmond, 0492 513 971

Afvalinzameling
Binnengebied
ma

di

MEI
wo do vr

fe e s t d a g

gft

re s t a f v a l

pmd

Buitengebied
za zo

g ro f g ro e n

Inzameling oud papier per kern
Donk op dinsdag
Lieshout en Mariahout op woensdag
Beek op donderdag
Aarle-Rixtel op vrijdag

ma

di

MEI
wo do vr

re s t a f v a l

pmd

fe e s t d a g

g ro f g ro e n

za 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.

www.laarbeek.nl
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Zonnepanelenproject de Groene Zone

Algemene Plaatselijke Verordening

Het regionale zonnepanelenproject De Groene Zone is nu echt van start. Via dit
zonnepanelenproject kunnen woningeigenaren geheel ontzorgd zonnepanelen
aanschaffen en laten plaatsen. Door samen met een aantal andere gemeenten op
te trekken kunnen we onze inwoners veel voordelen geven. Door middel van een
lening bij de gemeente Laarbeek van 15 jaar, met aantrekkelijke voorwaarden, is
voorﬁnanciering niet nodig.
Op www.degroenezone.nl kunt u heel veel informatie vinden over het project. U kunt
ook al direct een offerte aanvragen voor uw eigen zonnepanelen.

Wijziging exploitatievergunning
De burgemeester heeft besloten de exploitatievergunning te wijzigen op grond van
artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening aan de heer C.J. Huijgens voor
het uitbaten van café De Koekoek, Dorpsstraat 49 in Lieshout. Verzonden 26 april
2018.

Informatieavond Duurzaam Laarbeek
Op dinsdag 8 mei aanstaande organiseert
Stichting Duurzaam Laarbeek een bijeenkomst
waarin meerdere actuele lokale ontwikkelingen
op een rijtje worden gezet, zoals zonnepanelen,
duurzaamheidsleningen, warmtepompen, gasvrij
wonen en zoal meer. Deze avond vindt plaats in
het Ontmoetingscentrum in Beek en Donk, vanaf
19.15 bent u van harte welkom, om 19.30 start de
informatieavond.
Informatieavond
Op maandagavond 28 mei hebben we een
extra informatieavond waar onder andere de
serviceprovider Tautus de aanwezigen komt
informeren over het zonnepanelenproject.
De bijeenkomst zal plaatsvinden in het Dorpshuis
in Lieshout (Grotenhof 2, Lieshout).
Aanmelden
Aanmelden voor de bijeenkomst van 28 mei kan tot 24 mei door een e-mail te sturen
naar het klantcontactcentrum van de gemeente Laarbeek, via kcc@laarbeek.nl. De
gemeente Laarbeek is overigens alleen aanspreekpunt voor deze informatieavond.
Met alle andere vragen die u heeft over het project, kunt u vanaf 1 mei terecht bij
info@degroenezone.nl.

Drank- en Horecawet
Wijziging Drank- en Horecavergunning
De burgemeester en wethouders heeft besloten de vergunning te wijzigen op grond
van artikel 3 van de Drank- en Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende
drank aan de heer C.J. Huijgens voor Café De Koekoek, Dorpsstraat 49 in Lieshout.
Verzonden 26 april 2018
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit 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.
Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
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 M.M.C. Berkvens uit Mariahout tijdens Mariahout ’85 gehouden op
zaterdag 2 juni 2018 van 12.00 tot 18.00 uur en op zondag 3 juni 2018 van 12.00 tot
18.00 uur op en rondom het Oranjeplein in Mariahout. De tapinstallatie zal vanaf 08.00
uur op beide dagen zijn geïnstalleerd echter drankverstrekking vindt plaats vanaf 12.00
uur. Verzonden 1 mei 2018.

Gehandicaptenparkeerplaats Goudsbloem Beek en Donk
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te hebben
om de volgende verkeersmaatregel te treffen:
• Het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats
Goudsbloemstraat in Beek en Donk.

op

kenteken

aan

de

Het ontwerp verkeersbesluit ligt van vrijdag 4 mei 2018 tot vrijdag 15 juni 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.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 3 mei 2018

Verleende vergunningen
De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Circus Freiwald voor het voor het geven van circusvoorstellingen op het
evenementterrein gelegen aan de Otterweg in Beek en Donk op:
o donderdag 7 en 14 juni 2018 van 19.00 – 21.30 uur; vrijdag 8 en 15 juni 2018
van 17.00 – 19.30 uur; zaterdag 9 en 16 juni van 17.00 – 19.30 uur; zondag 10
en 17 juni 2018 van 14.00 – 16.30 uur. (Verzonden op 25 juni 2018);
• KPJ Beek en Donk voor het houden van een scholenzeskamp en feestavond op
zaterdag 16 juni 2018 van 10.00 – 2.00 uur en een dorpszeskamp op zondag 17 juni
2018 van 10.00 – 23.00 uur op het KPJ-terrein aan de Heereindsestraat 8 in Beek en
Donk. (Verzonden op 25 april 2018);
• Bewoners ’t Slotje voor het houden van een straatbarbecue op zaterdag 23 juni 2018
van 17.00 – 24.00 uur op het grasveldje naast ’t Slotje 32 in Beek en Donk. (Verzonden
op 26 april 2018);
• FrieslandCampina Nederland B.V. voor het organiseren van een open boerderijdag
op de boerderij van familie Bouw, Sluisweg 4 in Lieshout op maandag 21 mei 2018
van 10.00 – 16.00 uur. (Verzonden op 26 april 2018).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te hebben
verleend aan:
• Stichting Prinses Christina Concours voor het plaatsen van een de Classic
Express (rijdende concertzaal) voor het geven van klassieke concerten aan
basisschoolleerlingen, op 16, 17 en 18 mei 2018 op het parkeerterrein aan de
achterkant van basisschool De Raagten, Otterweg 31, Beek en Donk. (Verzonden op
24 april 2018);
• Des Lekker voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van broodjes,
zelfgemaakte lekkernijen, sapjes en kofﬁe op de weekmarkt in Beek en Donk met
ingang van 7 maart 2018 (Verzonden op 26 april 2018).

Gat in de weg?

Tijdelijke verkeersmaatregelen
Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl
• In verband met een vrije markt op het Piet van Thielplein in Beek en Donk wordt een
gedeelte van het Piet van Thielplein, vanaf huisnummer 30 tot aan de Brouwersstraat,
afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag
13 mei 2018 van 10.00 – 18.00 uur.
• In verband metBel
de0492
Dorpsfeesten
is meld
een gedeelte
van De Duivenakker tussen de
469 700 of
het op www.laarbeek.nl
Bosscheweg en De Tempelier in Aarle-Rixtel afgesloten voor alle verkeer behalve voor
voetgangers. Deze maatregel geldt op 12 en 13 mei 2018 telkens van 19.00 – 24.00 uur.
• In verband met de jaarmarkt is de Dorpsstraat, de Kouwenberg en een gedeelte van
Kerkstraat, een gedeelte van de Klokstraat en een gedeelte van de Mariastraat in
Aarle-Rixtel afgesloten
voetgangers. Tevens geldt er
Bel 0492voor
469alle
700verkeer
of meldbehalve
het op voor
www.laarbeek.nl
een parkeerverbod aan weerszijden van de Bosscheweg, Janssenstraat, Molenstraat,
Goossensstraat, Termeerstraat, Haffmansstraat en een gedeelte van de Lieshoutseweg.
Deze maatregelen gelden op donderdag 10 mei 2018 van 5.00 – 21.00 uur.

Lantaarnpaal kapot?
Zwerfvuil

Rijbewijs aanvragen?

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen
Maak een afspraak via www.laarbeek.nl
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.

G

B

L

B

Z

B

R

M

Paspoort aanvragen?

P

Maak een afspraak
www.laarbeek.nl
Wetviamilieubeheer

M

Omschrijving
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maken bekend dat melding
op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door:
• Garage Ad vanMaak
der Horst,
Korenmijtvia
2 Awww.laarbeek.nl
in Beek en Donk.
een afspraak
waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is.

Identiteitskaart nodig?

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 W. van Hout van deze afdeling, telefoon 0492 469 867.

I

M

Gaat u verhuizen?

G

Geef het vanuit thuis door op www.laarbeek.nl

G

Uittreksel nodig?

U

Regel het snel via www.laarbeek.nl

R
www.laarbeek.nl
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Vastgesteld bestemmingsplan Uitbreiding Pater Eustachiuslaan 17-19,
Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt ingevolge artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad op 19 april 2018
het bestemmingsplan Uitbreiding Pater Eustachiuslaan 17-19, Aarle-Rixtel gewijzigd
heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een uitbreiding van het bestaande
kassencomplex en het realiseren van een waterbassin.
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.
Het bestemmingsplan Uitbreiding Pater Eustachiuslaan 17-19, Aarle-Rixtel met de
bijbehorende stukken ligt van vrijdag 4 mei 2018 tot en met donderdag 14 juni 2018
voor iedereen ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en
Donk. Het bestemmingsplan is ook digitaal te raadplegen 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.
BPBGPEustachius17-VG01).
Gedurende voornoemde inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.
Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een voorlopige voorziening
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
beroep/verzoek om voorlopige voorziening kan worden ingesteld door:
• degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de
gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt en een belanghebbende die aantoont dat hij
daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest;
• een belanghebbende die tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan
bedenkingen heeft;

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat voor de volgende
aanvraag om een omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd is:
Locatie
Kern
De Wolfsputten 6 Aarle-Rixtel
			

Werkomschrijving
Activiteit
het plaatsen van een bouwen
2e tijdelijke unit

Verzonden
25-4-2018

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende aanvragen
om omgevingsvergunningen zijn ontvangen:
Locatie				
Ingediend op Werkomschrijving
Goorloop perceel K663, Lieshout
18-04-2018
Aanleggen van stuw en vispassage
Pater Eustaciuslaan 17, Aarle-Rixtel 23-04-2018
Uitbreiden van een kas en het
						aanleggen van een waterbassin
Bemmerstraat 8, Beek en Donk
23-04-2018
Renoveren van een woonboerderij
						(rechterwoning)
Bemmerstraat 8a, Beek en Donk
23-04-2018
Renoveren van een woonboerderij
						(linkerwoning)
Provinciale weg 20, Lieshout
25-04-2018
Bouwen van een bijgebouw
Provinciale weg 20, Lieshout
26-04-2018
Van buiten af isoleren van de woning
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
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende
omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:
Locatie			
Dorpsstraat 16, Aarle-Rixtel
		
		
Mariastraat 21, Aarle-Rixtel

Werkomschrijving		
Activiteit
Slopen en vervangen van
Bouwen
het dak van een cultuurhistorisch
waardevol pand
Plaatsen tijdelijke woonunit
Bouwen

Verzonden op
01-05-2018

01-05-2018

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen
bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het
besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het
beroepschrift richt u aan de rechtbank ’s-Hertogenbosch sector bestuursrecht, Postbus
90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en tenminste
bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.
Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening te vragen bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank van ‘s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch.

