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Gemeentehuis Laarbeek

Laarbeek actueel

Maak uw erf ‘vogelproof’

Aanslagbiljet van halfjaarlijks naar jaarlijks

Aangevraagde omgevingsvergunningen

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

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.

Het project ErvenPlus zorgt voor groenere erven en meer biodiversiteit
én maakt erven aantrekkelijker voor (erf)vogels. Dit is een project
van Brabants Landschap dat zij samen met Brabantse gemeenten
en Orbis uitvoeren om de erfvogels een handje te helpen. Dit gebeurt
door het uitvoeren van zogenaamde ‘erfscans’ bij geïnteresseerden.
Tijdens zo’n ‘erfscan’ wordt er met een specialist besproken wat de
mogelijkheden zijn op het erf om het voor vogels en diverse andere
soorten aantrekkelijker te maken.

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) heft voor de gemeente Laarbeek onder
andere belastingen van gebruikers van woningen en niet-woningen. U krijgt deze
belastingen voortaan niet meer ieder half jaar opgelegd, maar slechts één keer per jaar.
Dit betekent dat u in de maand juli geen aanslagbiljet ontvangt over het afgelopen half
jaar. U betaalt deze belastingen voor het hele jaar achteraf aan BSOB. Het eerstvolgende
aanslagbiljet voor deze belastingen over het belastingjaar 2018 ontvangt u daarom pas
in het eerste kwartaal van 2019.

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

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

Vrijdag 6 juli komen de politieke partijen PNL en ABL aan het woord.
Luister naar Laarbeek actueel: dan weet u wat er speelt in uw
gemeente!

Vakantievervanging Wmo-huishoudelijke ondersteuning
De vakantieperiode komt er weer aan. Deze periode zorgt voor
verschuivingen en wisselingen in de huishoudelijke ondersteuning.
De aanbieders proberen er voor te zorgen dat de benodigde hulp in
de huishoudelijke ondersteuning blijft doorgaan.

Bent u een natuurliefhebber en woont u buiten de bebouwde kom in
de gemeente Laarbeek? Ziet ook u het zitten om de erfvogel te helpen
Tijdens de jaarlijkse vakantieperiode vinden er verschuivingen en
door het nemen van een aantal kosteloze maatregelen op uw erf? U
wisselingen plaats in de huishoudelijke ondersteuning. Er worden
kunt daarbij denken aan het planten van fruit- of laanbomen, struweelbijvoorbeeld extra vakantiehulpen ingezet en collega’s springen bij,
of haagbeplanting en het plaatsen van nestkasten. Heeft u er geen
maar dit is niet altijd voldoende om alle hulp voor alle klanten te
bezwaar tegen als iemand een erfscan komt uitvoeren op uw erf om te
vervangen. Aanbieders hebben bij ons aangegeven dat ze moeite
kijken welke maatregelen er mogelijk zijn? Dan kunt u zich inschrijven via
hebben om voldoende extra personeel te werven vanwege de krapte
erfvogelsbrabant@gmail.com of via de website van Brabants Landschap:
op de arbeidsmarkt. Dit kan betekenen dat de hulp minder vaak
dat de hulp minder tijd heeft of dat, in overleg
de klant,
opkomt,
www.laarbeek.nl
Belmet
0492
469 700http://www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-slag/vrijwilligerswerk/
of meld het op www.laarbeek.nl
erfvogels/
enkele taken tijdelijk niet worden gedaan. Indien de situatie van de

Gat in de weg?
Bel 0492 469 700 of meld het
Milieustraat Laarbeek

Gat in de weg?

klant geen uitstel van huishoudelijke taken toestaat, vindt overigens
volledige vervanging plaats.

Lantaarnpaal kapot?
Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

De erfvogel heeft het zwaar. Van oudsher komen honderden soorten
vogels voor op het boerenland, waar ze met name op erven broeden
in hagen en bomen. Mede omdat erven tegenwoordig grootschaliger
zijn en ‘netter’ worden bijgehouden, neemt de broedgelegenheid en
voedselvoorraad af. In de afgelopen maanden zijn al ruim 350 erven
bezocht door heel Noord-Brabant. Daarmee zijn belangrijke stappen
gezet naar het vergroenen van het buitengebied.

Verleende vergunningen

Lantaarnpaal kapot?

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend
De aanbieders nemen zelf rechtstreeks contact op met de klant over
aan:
invulling van de huishoudelijke hulp tijdens de Bel
vakantieperiode.
Bel 0492 469 700 of meld het opdewww.laarbeek.nl
0492 469 700• of
meld het op www.laarbeek.nl
Stichting Jeugd3daagse Aarle-Rixtel voor het organiseren van diverse
Openingstijden:
Dit gebeurt via de vaste hulp of in enkele gevallen via een brief. In
speelactiviteiten voor kinderen tijdens de jeugd3daagse op 14, 15
Woensdag tot en met vrijdag:
de vakantieperiode kan het dan ook voorkomen dat er verschillende
13.00 - 17.00 uur
en 16 augustus 2018 op het terrein rondom en in multifunctioneel
vakantiehulpen bij een klant komen, die anders werken dan
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur
gebouw De Dreef en op de locatie van de Scouting, De Duivenakker
de klant gewend is. Dit kan niet geheel voorkomen worden en
76 en 74 in Aarle-Rixtel. (Verzonden op 26 juni 2018)
hiervoor wordt begrip gevraagd. Het is ook mogelijk om tijdens de
• Buurtvereniging De Schop voor het houden van een buurtbarbecue
zelf voor vervanging te zorgen door bijvoorbeeld
Bel 0492 Bezwaarschriften
469 700 of meld het opvakantieperiode
www.laarbeek.nl
Bel 0492 469 700 of
hettegenover
op www.laarbeek.nl
op meld
het veldje
De Schop 29 en 31 in Lieshout op zaterdag
familie, buren, kennissen. Geef dit aan bij de aanbieder. Dit wordt
25 augustus 2018 van 18.00 – 01.00 uur. (Verzonden op 28 juni 2018)
enorm gewaardeerd!
Bezwaarschriften dient u in bij
• V.O.F. Paashuis-Spierings voor het organiseren van de kermis
het college van burgemeester
in Aarle-Rixtel op het grasveld hoek Dorpsstraat/Wilhelminalaan
Met vragen kunt u terecht bij uw aanbieder of uw vaste hulp.
en wethouders, Postbus 190,
(plaatselijk bekend als ’t Heuveltje) in Aarle-Rixtel op 22, 24 en 25
5740 AD in Beek en Donk.
september 2018 van 15.00 – 23.00 uur en op 23 september 2018
Een bezwaarschrift moet u
– 23.00 uur. (Verzonden op 3 juli 2018)
Maak
een afspraak via www.laarbeek.nl
Maak een afspraak van
via 14.00
www.laarbeek.nl
ondertekenen en moet ten
BSOB vraagt informatie op bij eigenaren agrarische bedrijven
minste bevatten: de naam en
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde
BSOB verstuurt in de komende maanden inlichtingenformulieren
het adres van de indiener, de
besluiten binnen zes weken na de dag van verzending van de
naar eigenaren van agrarische bedrijven. Hierin vragen ze om
dagtekening, een omschrijving
vergunning een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente
van het besluit waartegen
informatie die van invloed kan zijn op de WOZ-waarde.
Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de
het bezwaar is gericht en de
gronden
van
het
bezwaar.
Wat controleren zij?
Maak een afspraak via www.laarbeek.nl
Maak een afspraakgemeentenieuwspagina’s.
via www.laarbeek.nl

Zwerfvuil

Zwerfvuil?

Rijbewijs aanvragen?

Paspoort aanvragen?

Rijbewijs aanvragen?

Paspoort aanvragen?

De BSOB controleert of alle onderdelen die in de taxatie zijn
meegenomen kloppen. Daarnaast vragen ze om informatie over
het gebruik van de gebouwen. Dit kan van invloed zijn op de
WOZ-waarde.

Als u een bezwaarschrift heeft
Afvalinzameling
ingediend, is het daarnaast
mogelijk om een schriftelijk
Binnengebied
verzoek tot het treffen van
Buitengebied
een voorlopige voorziening
JULI
JULI
Wat merkt u hiervan?
Maak
afspraak
via www.laarbeek.nl
in teeen
dienen.
Een voorlopige
Maak een afspraak via www.laarbeek.nl
ma
di
wo
do
vr
za
zo
ma
di
wo
do vr za zo
Eigenaren
van
agrarische
bedrijven
ontvangen
een
formulier.
Hierin
voorziening vraagt u aan bij de
staan de gegevens die in het systeem van de BSOB staat. Op
Voorzieningen rechter van de
dit formulier kunt u aangeven of dit klopt. Bij het formulier zit een
rechtbank ’s-Hertogenbosch,
sector bestuursrecht,
antwoordenveloppe. Deze kunt u gebruiken om het formulier terug
fe e s t d a g
gft
g ro f g ro e n
Postbus 90125, 5200 MA
re s t a f v a l
pmd
te sturen.
’s-Hertogenbosch. U dient
stafval
md
fe e s t d a g
g ro f g ro e n
Geef
heteen
vanuit
thuis
Geef het vanuit thuisredoor
op pwww.laarbeek.nl
hierbij
afschrift
van door
het op www.laarbeek.nl
Inzameling oud papier per kern
Waarom vraagt de BSOB deze informatie op?
Inzameling oud papier per kern
bezwaarschrift te overleggen.
Donk op dinsdag
Lieshout en Mariahout op woensdag
Zij willen controleren of de gegevens in de WOZ-administratie correct
Lieshout en Mariahout op woensdag
Aarle-Rixtel op vrijdag
Voor een verzoek om voorlopige
zijn. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan dat leiden tot een onjuiste
Beek op donderdag
Beek en Donk op zaterdag
voorziening is grifﬁerecht
Aarle-Rixtel op vrijdag
WOZ-waarde. U betaalt dan wellicht teveel belasting.
verschuldigd.
Klachten afvalinzameling
Vragen?
u klachten over het inzamelen van PMD (plastic, metaal en
Regel het snel via www.laarbeek.nl
Regel het snel via Heeft
www.laarbeek.nl
Heeft u vragen over het formulier dat u ontvangen heeft? Bel met
drankkartons), groenafval of restafval? Dan kunt u rechtstreeks contact
een van de taxateurs op 088 – 551 00 02 of mail naar woz@bs-ob.nl.
opnemen met BLINK, via telefoonnummer 0800 0492, of e-mail:
info@blinkafval.nl.

Identiteitskaart nodig?

Identiteitskaart nodig?

Gaat u verhuizen?

Gaat u verhuizen?

Uittreksel nodig?

Uittreksel nodig?
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Om welke belastingen gaat het?
Voor het belastingjaar 2018 gaat het om de volgende hefﬁngen en belastingen:
rioolhefﬁng en afvalstoffenhefﬁng.
Wat moet u doen?
U hoeft niets te doen. U ontvangt in juli geen aanslagbiljet voor bovengenoemde hefﬁngen
en belastingen, maar pas in het eerste kwartaal van 2019. U ontvangt dan van BSOB
een gecombineerd aanslagbiljet met alle gemeentelijke en waterschapsbelastingen.
Meer informatie
U kunt voor meer informatie kijken op de website www.bs-ob.nl of bellen naar ons
klantcontactcentrum 088 551 0000.

Locatie
De Vinken 38, Aarle-Rixtel
Goorloop, Beek en Donk

Ingediend op
15-06-2018
21-06-2018

Valkendijk 1, Aarle-Rixtel
Nieuwenhof kavel 18, Lieshout
Beekse Akkers, Beek en Donk

25-06-2018
27-06-2018
28-06-2018

Beekse Akkers fase 2, Beek en Donk 22-06-2018
De Ruijterweg 9, Beek en Donk
Merenstein, Beek en Donk

22-06-2018
28-06-2018

Werkomschrijving
Bouwen van een carport
Realiseren van een
ecologische verbindingszone
Plaatsen van een dakopbouw
Bouwen van een woning
Bouwen van 6 woningen met
6 tuinbergingen
Bouwen van 13 woningen en
9 bergingen
Bouwen van een woning
Bouwen van 12 woningen

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.

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen

Like ons op
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende
omgevingsvergunningen
(reguliere procedure) zijn verleend.
facebook.com/GemeenteLaarbeek
Locatie
Werkomschrijving
Gruithof 4
Bouwen van een woning
(Vogelenzang kavel 15)
Lieshout
Bemmerstraat 4
Kappen van 625 m2 bosplantsoen
Beek en Donk
Koppelstraat 21
Verbouwen van een woning
Beek en Donk
Hoge Akkers nabij Kappen van een bosje
Hagelkruisweg, Aarle-Rixtel
Bernadettestraat 40 Bouwen van een woning
Mariahout
Bemmerstraat 8
Renoveren van een woonboerderij
Beek en Donk
Bemmerstraat 8a
Renoveren van een woonboerderij
Beek en Donk

Activiteit Verzonden op
bouwen
28-06-2018

Like ons op
kappen
28-06-2018
facebook.com/GemeenteLaarbeek
bouwen

26-06-2018

kappen
Volg ons via Twitter
op28-06-2018
bouwen
02-07-2018
@Laarbeeknieuws
bouwen

02-07-2018

bouwen

02-07-2018

Volg ons via Twitter op
Belanghebbenden hebben
de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen
@Laarbeeknieuws

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.

Klachten plastic en restafval?
Bel 0800-0230344 of meld het op www.laarbeek.nl

Klachten plastic en restafval?

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 5 juli 2018

Bel 0800-0230344 of meld het op www.laarbeek.nl

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de beslistermijn van
de onderstaande omgevingsvergunningen zijn verlengd:
Locatie
Provinciale weg 20, Lieshout

Werkomschrijving
Van buitenaf isoleren en
pleisteren van de woning
Beekse Akkers, Beek en Donk Bouwen van 6 woningen met
6 tuinbergingen
Beekse Akkers fase 2,
Bouwen van 13 woningen
Beek en Donk
en 9 bergingen
Valkendijk 1, Aarle-Rixtel
Plaatsen van een dakopbouw

Activiteit Verzonden
bouwen 26-06-2018
bouwen

02-07-2018

bouwen

02-07-2018

bouwen

02-07-2018

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvraag
om een omgevingsvergunning is ingetrokken:
Locatie
Havenweg 6

Kern
Ingediend d.d. ingetrokkend.d. werkomschrijving
Aarle-Rixtel 14-06-2018
25-06-2018
Tijdelijk plaatsen
van vlaggenmasten

Melding 8.41 Wet milieubeheer:
Burgemeester en wethouders van Laarbeek maken bekend dat melding op grond
van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door A.H.J. Verhoeven, Pater
de Leeuwstraat 65 in Beek en Donk, waarop het Activiteitenbesluit milieubeheer van
toepassing is.
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

