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Woensdag 20 mei 2020

Kort nieuws

Kennisgeving meldingen Activiteitenbesluit

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op
www.laarbeek.nl.
• Nieuwe onderzoeksresultaten naar COVID-19 bij dieren
• Duurzaamheidslening voor energiebesparende maatregelen
• Valse e-mails gemeentelijke belastingen
• Presentatie bomenvervangingsplan
• Ben jij een jonge mantelzorger?
• Hoe denkt u over klimaatverandering?
Volg ons op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend
dat er meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer
zijn ontvangen van:
• Bouwcenter Swinkels gelegen aan de Deense Hoek 8 in Lieshout, voor
het veranderen van de inrichting door uitbreiding/nieuwbouw van de
bouwshop/magazijn.
• Bemmer Vastgoed B.V. gelegen aan Hurkbeemd 1 in Beek en Donk,
voor het oprichten van een autobedrijf.
• Swinkels H.J.M. en Manders J.M.G. gelegen aan Rijakkerweg 1 in Beek
en Donk, voor het wijzigen van het bedrijf.

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 gemeentehuis:
Op 21 en 22 mei zijn we
gesloten. De andere dagen is het
gemeentehuis geopend op:
Maandag, dinsdag en donderdag
van 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag van 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
Wij zijn telefonisch bereikbaar
tijdens deze openingstijden.
Bij de loketten van burgerzaken
of bouwen en wonen kunt u
alleen op afspraak terecht.
Als gevolg van het coronavirus
kunt u voor onze producten
beperkt afspraken maken.
Als u vragen of een spoedgeval
of lukt het niet een passende
afspraak te maken? Bel dan
vooral met ons Klant Contact
Centrum (0492 469 700).
Wij helpen u graag en zoeken
samen met u naar een passende
oplossing.
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.

Politiek bij Omroep Kontakt
Iedere vrijdag komt een lid van het college van burgemeester en
wethouders of van de gemeenteraad in het programma Kontakt –
Centraal 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.
Vrijdag 22 mei is wethouder Greet Buter aan het woord.
Luister naar Omroep Kontakt: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer betreft
uitsluitend een kennisgeving. Er is geen mogelijkheid om tegen een
melding bezwaar te maken.
Wilt u een mondelinge toelichting op de stukken, dan kunt u hiervoor
een telefonische afspraak maken met de volgende personen van de
Omgevingsdienst, tel. 088 369 0369:
• heer Vogels voor Bouwcenter Swinkels
• mevrouw J. Aarts voor Bemmer Vastgoed B.V
• W. van Alphen voor Swinkels en Manders

Afwijkende openingstijden gemeentehuis
Vanwege de volgende feest- en vrije dagen is het gemeentehuis op deze
data gesloten.
• Donderdag 21 mei, Hemelvaart
• Vrijdag 22 mei, brugdag
• Maandag 1 juni, Pinksteren
De Milieustraat is op donderdag 21 mei gesloten i.v.m. Hemelvaart.
Op de volgende data zijn de balies van burgerzaken extra geopend vanaf
18.00 uur tot 19.30 uur:
• Maandag 8 juni
• Maandag 29 juni
• Maandag 15 juni
• Maandag 6 juli
• Maandag 22 juni
Als gevolg van het coronavirus kunt u voor onze producten beperkt
afspraken maken.
Als u vragen of een spoedgeval of lukt het niet een passende afspraak te
maken? Bel dan vooral met ons Klant Contact Centrum (0492 469 700).
Wij helpen u graag en zoeken samen met u naar een passende oplossing.

Vergaderingen raadscommissies
De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis
Laarbeek en beginnen om 19.30 uur. In verband met de maatregelen rondom
het coronavirus wordt de raadzaal zo ingericht dat alle commissieleden
kunnen plaatsen nemen met voldoende afstand.
U kunt de vergaderingen online volgen, via een link die op de website geplaatst
wordt. Mocht u toch bij een van de vergaderingen aanwezig willen zijn, dan
bent u welkom deze vanuit de kantine van het gemeentehuis te volgen.
Op dinsdag 26 mei vergadert de raadscommissie Sociaal Domein.
Op de agenda staat onder meer:
• Presentatie Vierbinden i.v.m. overnameproces LEV groep en Stg.
Gemeenschapshuizen (incl. toelichting frictiekosten).
• Uitbreiding kleedaccommodatie sportpark Mariahout.
• Uitbreiding collectieve voorziening Zonnetij.
• 4e Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD.
De raadscommissie Ruimtelijk Domein vergadert op woensdag 27 mei.
Op de agenda staat onder meer:
• Bomenvervangingsplan.
• Bouwverordening gemeente Laarbeek 2020.
• Regionaal Streefbeeld voor het Landelijk Gebied.
• Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
Laarbeek 2013.
• Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de
volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen.
Locatie
Ingediend op
De Trompetter 10,
15-04-2020
Aarle-Rixtel		
Herendijk 8, Lieshout
29-04-2020
Kapelstraat 103,
21-04-2020
Beek en Donk		
Terlingenplein 8,
11-05-2020
Aarle-Rixtel

Werkomschrijving
plaatsen 2 dakkapellen
in voordakvlak
bouwen bijgebouw
plaatsen
erfafscheiding
uitbreiden woning

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen
ingediende aanvragen om een omgevingsvergunning. Het betreft slechts
een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen worden ingediend nadat
over de plannen is beslist.
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer eerst bij het team
Omgevingsvergunning in het gemeentehuis Laarbeek.

Verleende omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de
volgende omgevingsvergunningen zijn verleend.
Locatie
op
Bakelseweg 8,
Aarle-Rixtel
Brugstraat 8,
Beek en Donk
Deense Hoek 8,
Lieshout
Meerven 29a,

Werkomschrijving

Activiteit

Ve r zo n d e n

aanleggen paardenbak bouwen

18-05-2020

plaatsen reclame

bouwen

14-05-2020

revitaliseren
Bouwcenter Swinkels
bouwen mestsilo

bouwen

13-05-2020

bouwen

15-05-2020

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’ in het colofon.
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Op donderdag 28 mei vergadert de commissie Algemene Zaken.
Op de agenda staat onder meer:
• rapport Rekenkamercommissie Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.
• Vervanging audio en visuele middelen gemeentehuis Laarbeek.
• Actualisatie (bestemmings)reserves 2020.

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere
procedure
Locatie
Kapelstraat 5 t/m 7,
Beek en Donk

Werkomschrijving
verbouwen café
naar 3 woningen

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 20 mei 2020

Activiteit
bouwen

Verzonden
14-05-2020

fe e s td a g

gft

re s t a f va l

pmd

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

re s t a f va l
fe e s td a g

pmd
g ro f g ro e n

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

