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Donderdag 8 februari 2018

Kort nieuws

Referendum 21 maart 2018

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Ideeën over openbaar busvervoer in Laarbeek
• Slim omgaan met licht in openbare ruimte
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Op woensdag 21 maart 2018 vindt een raadgevend referendum in Nederland
plaats. U kunt zich op deze dag uitspreken over de Wet op de inlichtingen- en
veiligheidsdiensten. Kunt u niet zelf uw stem uitbrengen of u bent op 21 maart
niet in de gemeente Laarbeek, dan bestaan er de volgende mogelijkheden tot het
uitbrengen van een stem.

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

Ophaaldata buitengebied

FEBRUARI
ma

di

wo

do

vr

re s t a f va l

pmd

fe e s td a g

g ro f g ro e n

za

Luister naar Laarbeek actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

Op woensdag 21 maart 2018 worden de leden van de gemeenteraad gekozen.
Binnenkort ontvangt iedere stemgerechtigde inwoner van een Laarbeek een
zogenaamde stempas. Hiermee kunt u uw stem uitbrengen. Indien u op 21 maart
bent verhinderd om te gaan stemmen, dan is het mogelijk om iemand te machtigen
om namens u te gaan te stemmen. Deze wijze van stemmen bij volmacht is
mogelijk op 2 manieren:

Openingstijden:
Woensdag tot en met vrijdag:
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

wo

Op vrijdag 9 februari komen raadsleden van De Werkgroep en Democratisch
Laarbeek aan het woord.

Verkiezing gemeenteraad 21 maart 2018

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.

In verband met carnaval is het gemeentehuis op maandag 12 en dinsdag 13
februari 2018 gesloten. Voor de aangifte van geboorte en overlijden kunt u wel
terecht in het gemeentehuis en wel op maandag 12 februari tussen 9.00 en 10.00
uur bij de balie van Burgerzaken.

Milieustraat Laarbeek

ma

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.

1. Machtiging door schriftelijke aanvraag
a. Via de site www.laarbeek.nl of bij de afdeling Dienstverlening van de gemeente
zijn formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen
stemmen. Deze formulieren zijn gratis.
b. Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 zijn ingediend.
c. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op
de dag van de kandidaatstelling (5 februari 2018) als kiezer zijn geregistreerd.
d. Als het verzoek wordt ingewilligd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
e. Een volmachtgever mag de volmacht niet meer in trekken of zelf aan de
stemming deelnemen.
2. Machtiging door overdracht van de stempas
a. De kiezer kan een andere kiezer die in Laarbeek is geregistreerd machtigen om
voor hem/haar te stemmen.
b. De kiezer plaatst een handtekening op het daarvoor bestemde gedeelte van de
stempas en laat ook de gemachtigde een handtekening zetten.
c. De kiezer draagt de stempas over aan de gemachtigde
d. De kiezer dient ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde
mee te geven. Deze kopie moet aan de voorzitter van het stembureau worden
overhandigd.
e. Het overdragen van de stempas is mogelijk tot en met de verkiezingsdag.
f. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas kan door de
volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem moet
tegelijkertijd met de eigen stem worden uitgebracht.
Voor meer informatie over de gemeenteraadsverkiezing kunt u contact opnemen
met de afdeling Dienstverlening van de gemeente Laarbeek, telefoon 0492-469700.

Sleuteloverdracht carnaval
Op zaterdagmiddag 10 februari worden de sleutels van Laarbeek overgedragen tijdens
de sleuteloverdracht. Burgemeester Frank van der Meijden geeft ze voor vier dagen in
bruikleen aan de carnavalsprinsen van Ganzegat, Ganzendonck, Heidurp en Raopersgat.
De overhandiging is dit jaar in gemeenschapshuis Het Dorpshuis in Lieshout.
Programma
Vanaf 13.45 uur is de zaal open en vanaf 14.00 uur gaat het programma van start.
Iedereen is hier van harte welkom. Natuurlijk is de officiële
sleutelceremonie een onderdeel van het programma.
Daarnaast zijn er ook diverse optredens van blaaskapellen,
dansmariekes en de winnaar van het liedjesfestival. Het
programma duurt tot 16.00 uur.
Graag tot ziens op zaterdag 10 februari in Lieshout.
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Stemmen bij volmacht
Het is kiezers toegestaan om bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende
bepalingen.
A. Machtiging door schriftelijke aanvraag
• Bij de afdeling Dienstverlening zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de
verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen.
• Het verzoek moet uiterlijk op vrijdag 16 maart 2018 door de kiezer bij de
gemeente Laarbeek worden ingediend.
• Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden moet op de
maandag 5 februari 2018 als kiezer zijn geregistreerd.
• Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om
met een kiezerspas aan de stemming deel te nemen.
• Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
• Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de
stemming deel te nemen.
B. Machtiging door overdracht van de stempas
• De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiesgerechtigde is
geregistreerd machtigen om voor hem/haar te stemmen.
• De kiezer tekent het daarvoor bestemde gedeelte op de stempas of kiezerspas
en laat de kaart door de gemachtigde mede ondertekenen.
• De kiezer draagt de in een volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas
over aan de gemachtigde.
• Ook moet de kiezer een kopie van een identiteitsbewijs aan de gemachtigde
meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het
stembureau laten zien.
• Het overdragen van de in een volmachtbewijs omgezette stempas kan tot en met
de dag van de stemming
• In tegenstelling tot de schriftelijk aangevraagde volmacht kan de volmacht die
is verleend door overdracht van de stempas wel door de volmachtgever worden
ingetrokken. Dit is mogelijk tot het moment van uitbren-gen van de stem door de
gemachtigde.
Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient
tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.

Besluit uitschrijving personen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt
bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat hieronder vermelde persoon niet
meer woont op het adres waar die in de Basisregistratie Personen (BRP) staat
ingeschreven.
Naam
Geboortedatum
Geboorteplaats
J. Wagner
12 april 1973
Helmond
Uitschrijving vindt plaats met als reden ‘verblijfplaats onbekend’, volgens artikel
2.20 lid 3 van de wet BRP. Dit betekent dat deze persoon daardoor formeel niet
meer in Nederland woont.
Staat uw naam hier vermeld? Neem dan binnen zes weken na publicatie van dit
artikel contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek via
telefoonnummer 0492 469 700 of per e-mail gemeente@laarbeek.nl.
Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag van publicatie tegen
het besluit tot uitschrijving bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan het
college van burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190 5740 AD
Beek en Donk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde
voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het
bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit richt u aan de voorzieningenrechter van de
rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht
verschuldigd.

Gaat u verhuizen?
Geef het vanuit thuis door op www.laarbeek.nl
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Overgangsregeling oude diploma’s Sociale Hygiëne

Verkeersbesluit

Bezwaarschriften

Als u een drank- en horecavergunning aanvraagt of wilt laten wijzigen, moet u
voldoen aan de eisen van Sociale Hygiëne. Dat geldt ook voor het bijschrijven van
personen als leidinggevende. Een diploma overleggen is dan niet voldoende. U
moet ook geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne en u moet beschikken
over de ‘Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne’ die wordt afgegeven door de
LEC-SVH. De kans bestaat dat er in Laarbeek ondernemers en leidinggevenden in
de horeca zijn die niet staan ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben de volgende
verkeersmaatregel te treffen:
• het aanleggen van een zebrapad op de Heereindsestraat in Beek en Donk.
Het verkeersbesluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 9 februari 2018
tot vrijdag 23 maart 2018 ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek te Beek en
Donk.

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 Voorzieningenrechter
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.

Medio 2015 heeft staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport in de Drank- en Horecawet het bijschrijven in het register aangescherpt. Op
basis van deze aanscherping is de zogeheten lijst met Voorlopige bewijsstukken
begin 2017 aangepast en zijn veel oude diploma’s vervallen. Deze verouderde
diploma’s gaven volgens deze lijst tot en met 2016 recht op bijschrijving. Feitelijk
zouden iedereen met een verouderd diploma nu examen Sociale Hygiëne moeten
doen.

Contact, beroep en voorlopige voorziening
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u hiertegen een beroepschrift
indienen. Voordat u dat doet adviseren wij u om eerst telefonisch contact op te
nemen met Frans Vlemmix. Hij bespreekt dan met u het genomen besluit. Bent
u daarmee niet geholpen? Dan kunt u alsnog een beroepschrift sturen aan:
De rechtbank Oost-Brabant, Sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch. Zorg ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na
de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat de rechtbank uw
beroepschrift niet meer kan behandelen.

Overgangsperiode tot 1 mei 2018
Voor ondernemers en leidinggevenden met een inmiddels oud diploma biedt de
Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) de mogelijkheid om op basis van het
oude diploma het huidige SVH Diploma Sociale Hygiëne aan te vragen. Daarmee
kunt u alsnog op de juiste wijze in het Register Sociale Hygiëne worden opgenomen.
De overgangsperiode loopt tot 1 mei 2018, kort voor de verplichte invoering van
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De juiste bewijsstukken moeten
overhandigd worden, zodat SVH kan bepalen of een oud diploma recht geeft op
het huidige SVH Diploma Sociale Hygiëne. Op basis van het SVH Diploma Sociale
Hygiëne ontvangt u dan de Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne als bewijs
van bijschrijving in het Register.

Een beroepschrift moet ondertekend zijn en bevat verder: uw naam en adres, de
datum waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit
waartegen het beroep is gericht en de gronden (argumenten) van het beroep.
Wilt u verhinderen dat het besluit op korte termijn wordt uitgevoerd? Dien dan
ook een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter.
Een verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht,
postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U kunt uw beroep- en verzoekschrift
ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u
wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Staat u ná 1 mei 2018 niet in het Register Sociale Hygiëne, dan moet u het examen
opnieuw afleggen!
Welke oude diploma’s komen in aanmerking?
Van een groot aantal diploma’s heeft SVH onderzocht of deze in aanmerking komen
voor een SVH Diploma Sociale Hygiëne. SVH heeft diverse stappen gezet om te
bepalen of een oud diploma recht geeft op een VH Diploma Sociale Hygiëne. SVH
en de LEC-SVH hebben een actueel overzicht van bewijsstukken op de website
www.svh.nl geplaatst.
Informeren ondernemers en leidinggevenden in de horeca
De kans is groot dat u werkzaam bent in de horeca zónder dat u staat ingeschreven
in het Register. Op de website www.svh.nl staat alle informatie, zo ook wat de
procedure is. Wilt u deze procedure of andere aanvullende informatie ontvangen,
stuur dan een e-mail naar lec@svh.nl onder vermelding van ‘Overgangsregeling’.

Drank- en Horecawet
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 het Gilde Sint Margaretha, de heer J.A.M. Roijackers
uit Aarle-Rixtel tijdens een vlooienmarkt, die gehouden wordt op zondag 20 mei
2018 van 10.00 tot 16.00 uur in een loods aan de Lieshoutseweg 74 in Aarle-Rixtel
(verzonden 5 februari 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.

Ontwerp-verkeersbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend het voornemen te
hebben om de volgende verkeersmaatregelen te treffen:
• het instellen van een 30 km/uur-zone in een deel van de Mariastraat in Mariahout;
• het aanleggen van een zebrapad op de Mariastraat in Mariahout;
• het opheffen van de voorrangssituatie op 2 kruisingen in de Mariastraat in Mariahout.
De ontwerp-verkeersbesluiten liggen van vrijdag 9 februari 2018 tot vrijdag 23
maart 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 8 februari 2018.

Heeft u vragen over het indienen van een (digitaal) beroepschrift of een voorlopige
voorziening? Neem dan contact op met de rechtbank Oost-Brabant, telefoon (073)
620 20 20.

Bestemmingsplannen
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek
maakt ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat twee
bestemmingplannen in ontwerp gereed zijn, namelijk:
• het
bestemmingsplan
Kampenweg
2,
Beek
en
Donk.
Dit
ontwerpbestemmingsplan voorziet in een omzetting van de agrarische
bestemming naar een woonbestemming. IDN nummer: NL.IMRO.1659.
BPBGKampenweg2BD-ON01,
• het bestemmingsplan Peeldijk 10, Beek en Donk. Dit ontwerpbestemmingsplan
voorziet in een omzetting van de agrarische bestemming naar een
bedrijfsbestemming voor een hoveniersbedrijf. Ook wordt daarbij de bouw van
een bedrijfswoning planologisch mogelijk gemaakt. IDN nummer: NL.IMRO.1659.
BPBGPeeldijk10BD-ON01.
Beide ontwerpbestemmingsplannen liggen met de bijbehorende stukken van
vrijdag 9 februari 2018 tot en met donderdag 22 maart 2018 voor iedereen ter
inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Ze zijn ook digitaal
raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven
> bestemmingsplannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.
ruimtelijkeplannen.nl).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er voor geen van de plannen
een exploitatieplan opgesteld.
Gedurende de inzagetermijn kan iedereen een schriftelijke of mondelinge
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Er moet gemotiveerd
aangegeven worden op welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de
zienswijze betrekking heeft.
Schriftelijke zienwijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Laarbeek,
Postbus 190, 5740 AD Beek en Donk. Voor het indienen van een mondelinge
zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ontwikkeling. Van de mondelinge
zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning zijn ontvangen:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Kern
Ingediend d.d.
Goossensstraat 9
Aarle-Rixtel
22-1-2018		
Ten Bleek/Groes
Beek en Donk
22-1-2018		

Werkomschrijving
bouwen carport
oprichten woonhuis

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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Gedeeltelijk geweigerde en gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning

Verleende omgevingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunning gedeeltelijk is ge-weigerd
en gedeeltelijk is verleend:

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

Gedeeltelijk geweigerde en gedeeltelijk verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Locatie
Kern
Werkomschrijving
Activiteit 			
bouw en milieu (het verrichten van
Meerven 29a
Mariahout
aanpassen bedrijf
een activiteit waarvoor een beperkte
milieutoets nodig is (activiteit die van
invloed kan zijn op de fysieke leefomgeving (Natura 2000-activiteiten en
flora- en fauna-activiteiten)

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie
Kern
Werkomschrijving Activiteit Verzonden
Albers
Aarle-Rixtel (ver)bouwen
bouwen
1-2-2018
Pistoriusstraat 9
bouwwerk
Blokkampsedreef 2 Beek en Donk bouwen woning
bouwen
30-1-2018
Kerkstraat 15
Aarle-Rixtel bouwen woning
bouwen
5-2-2018

Verzonden
6-2-2018

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit 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 Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het
moet worden ondertekend en ten minste 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 aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel)
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl of via het centrale telefoonnummer.
Bovendien kunt u – bij voorkeur ’s ochtends – telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning.
U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie
Kern
Werkomschrijving
Dorpsstraat 92
Aarle-Rixtel
kappen boom
Muzenlaan ong.
Beek en Donk
bouwen 6 schoolwoningen
					
		

Activiteit
			
kappen
			
bouwen en handelen in strijd met
regels Ruimtelijke Ordening

Verzonden
6-2-2018
30-1-2018

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.

Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende
aanvraag om een omgevingsvergunning is ingetrokken:
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning
Locatie
Kern
Ingediend d.d. Ingetrokken d.d. werkomschrijving
Beekseweg 3 Aarle-Rixtel 23-8-2017
1-02-2018
het wijzigen van de
						 gevels van een
						 clubgebouw

Volg ons via Twitter op
@Laarbeeknieuws

