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Donderdag 13 december 2018

Gemeentehuis Laarbeek

Kort nieuws

Hoeveel betaal ik in 2019 aan…

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.
• Vrijwilligerspenningen Laarbeek voor Mieke Kluijtmans-Poulisse en André
Verbruggen
• Vacature Toezichthouder bij gemeente Laarbeek
• Regels voor uitlaten honden en vervallen bestaande hondenuitlaatstrook
• Vacature Beleidsadviseur Sociaal Domein bij gemeente Laarbeek
Volg ons op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

De gemeenteraad heeft op 6 december de tarieven vastgesteld van de
gemeentelijke heffingen voor 2019. Voor een gemiddeld gezin bedragen de
woonlasten komend jaar:

Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Maandag tot en met vrijdag:
9.00 - 12.30 uur (alle afdelingen)
Maandag:
18.00 - 19.30 uur
(alléén Burgerzaken)
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

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

Laarbeek actueel
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.
Vrijdag 14 december komt wethouder Tonny Meulensteen aan het woord.
Luister naar Laarbeek actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Afwijkende tijden openstelling gemeentehuis
Extra avondopenstelling burgerzaken 17 december
In december en in de eerste helft van januari wordt extra drukte verwacht bij
het aanvragen van paspoorten of identiteitskaarten. Vanwege de verwachte
drukte zijn we extra avonden open, de laatste avond is op maandag 10 17
december van 18.00 tot 19.30 uur. Als u op deze avond een afspraak wilt
maken bij de afdeling burgerzaken kunt u dat doen via onze website of via
het telefoonnummer 0492 469 700. U moet uw reisdocument persoonlijk
aanvragen en ophalen.
Sluiting gemeentehuis vanwege feestdagen
Het einde van het jaar komt weer dichterbij en de feestdagen staan weer voor
de deur. We zetten de openingstijden voor het gemeentehuis hier voor u op
een rijtje:
Donderdag 20 december
geopend tot 15.00 uur
Vrijdag 21 december
regulier geopend
Maandag t/m woensdag,
gesloten
24, 25 en 26 december
Maandag 31 december
gesloten
Dinsdag 1 januari 2019
gesloten
Woensdag 2 januari 2019
gemeentehuis geopend ná 10.30 uur
daarna ochtend en middag regulier geopend
avond gesloten vanwege nieuwjaarsreceptie

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.

Onroerende zaakbelasting*
€ 313,74
Rioolheffing
€ 188,88
Afvalstoffenheffing**
€ 131,90
* Onroerende zaakbelasting op basis van een woning in eigendom met een
WOZ-waarde van € 300.000,** Het vast recht van de afvalstoffenheffing gaat omlaag van € 85,20 naar
€ 73,68
De kosten per lediging van een grijze container (restafval) van 140 liter gaat
omhoog van € 6,99 naar € 10,De kosten per lediging van een groene container (gft-afval) van 140 liter gaat
omlaag van € 3,31 naar € 1,Afval
Volgende week ontvangt u de Afvalkalender 2019 als bijlage bij deze krant.
Hierop staat wanneer welk soort afval wordt opgehaald. Het inzamelen van
papier en PMD (plastic, metaal, drankkartons) blijft gratis. Twee keer per jaar
wordt groot snoeiafval gratis opgehaald.
Het aantal afvalstromen dat gratis kan worden aangeboden op de milieustraat
is uitgebreid.
Website en app
Afvalinzamelaar Blink is bezig met het ontwikkelen van een website met alle
informatie over afval. Hier kunt u per adres zien wanneer welk afval wordt
opgehaald. Aan deze nieuwe website wordt ook een nieuwe afval app gekoppeld. Deze app vervangt dan de huidige afvalapp. Zodra website en nieuwe
app gereed zijn, maken we dit bekend.

Werkzaamheden Oranjeplein / Mariastraat Mariahout
Er is een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor de
nieuwe inrichting van het Oranjeplein in Mariahout.
In week 2 van het nieuwe jaar wordt er definitief gestart met de herinrichting
van het plein. De werkzaamheden wor-den verricht door aannemer Gebr. Van
den Berk uit Gerwen.
Als eerste wordt het riool vervangen in de Mariastraat. Dit zal - als het weer
meezit - in week 7 klaar zijn. Vervolgens gaat de aannemer riool leggen op
het Oranjeplein aan de oneven kant. Deze werkzaamheden duren ongeveer
tot week 12. Als laatste staat de herinrichting van het binnenplein op het
programma. Dit duurt tot en met week 18.
Werkzaamheden Bernadettestraat
De start van de werkzaamheden aan de Bernadettestraat hangen samen met
die van het Oranjeplein. De verwachting is dat we hier half april 2019 kunnen
starten.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek
De nieuwjaarsreceptie van de gemeente is op woensdag 2 januari 2019 in
het gemeentehuis, van 19.00 tot 21.00 uur. U bent van harte welkom. De
gemeente Laarbeek wenst u fijne kerstdagen en alle goeds in 2019!

Vuilnisbakken tijdelijk afgesloten
Voor sommigen valt het niet op en anderen hebben het al opgemerkt: de
gemeente is gestart met het tijdelijk afsluiten van een aantal afvalbakken met
een stalen deksel. Vreemd zou je kunnen denken, maar we doen dit met een
reden. Ieder jaar sneuvelt er een aantal afvalbakken door vuurwerk. De kosten
van het vervangen van een vernielde afvalbak bedragen al gauw zo’n € 500,en dat willen we zo veel mogelijk voorkomen. De af te sluiten bakken bevinden zich vooral in de parken, op afgelegen plekken, o.a. in het buitengebied
en op plaatsen waar zich regelmatig hangjeugd bevindt.
Wij vragen u om begrip en om uw afval mee te nemen naar huis als er geen
afvalbak beschikbaar is. Direct in het nieuwe jaar worden de afvalbakken weer
in orde gemaakt.
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw begrip.

Vaststelling Verordening alleenrecht Collectieve Aanvullende
Verzekering Laarbeek
De Verordening alleenrecht Collectieve Aanvullende Verzekering Laarbeek
regelt dat de collectieve ziektekostenverzekering voor inwoners met een
inkomen tot 120% van de bijstandsnorm wordt geleverd door een door het
college aan te wijzen marktpartij. De huidige aanbieder, ziektekostenverzekeraar
CZ, is hiervoor aangewezen.
De gemeenteraad heeft tijdens zijn vergadering op 6 december 2018 de
Verordening alleenrecht Collectieve Aanvullende Verzekering vastgesteld. De
verordening treedt op 1 januari 2019 in werking.
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Verleende evenementenvergunning
De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan de
heer T. Klomp Bueters, namens Bavaria N.V., voor het organiseren van een
feest ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van Bavaria op het terrein van
Bavaria, De Stater 1 in Lieshout op vrijdag 29 maart 2019 van 12.00 tot 24.00
uur, op zaterdag 30 maart 2019 van 13.00 tot 1.00 uur en op maandag 1 april
2019 van 13.00 tot 23.00 uur (verzonden op 6 december 2018).
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Donk op dinsdag
Lieshout en Mariahout op woensdag
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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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Verleende ontheffingen Drank- en Horecawet

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Ontheffing Drank- en Horecawet vlooienmarkten Manege D’n Perdenbak Lieshout
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 mevrouw N. van Schaik-Warnaar uit Lieshout tijdens diverse vlooienmarkten in
Manege D’n Perdenbak in Lieshout, gehouden op 24 februari 2019 van 10.00 tot 17.00
uur, 7 april 2019 van 10.00 tot 17.00 uur en 20 oktober 2019 van 10.00 tot 17.00 uur
(verzonden 6 december 2018).

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

Ontheffing Drank- en Horecawet vlooienmarkten De Snuffelmarkt Beek en Donk, 27
april 2019
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 VOF De Snuffelmarkt uit Beek en Donk tijdens het 2 jarig bestaan van VOF
de Snuffelmarkt, gehouden op het Heuvelplein 10c in Beek en Donk op zaterdag 27 april
2019 van 10.00 tot 0.45 de dag daarop volgend (verzonden 6 december 2018).
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten 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.

Gaat u verhuizen?
Geef het vanuit thuis door op www.laarbeek.nl

Locatie
Ingediend op Werkomschrijving
Dorpsstraat 92, Lieshout
03-12-2018
herbouwen houthok en schutting
Brouwersdreef 6, Lieshout
05-12-2018
bouwen woning
Vossenberg 5, Mariahout
05-12-2018
verplaatsen schouwsloot
Brakenstraat 28, Beek en Donk
06-12-2018
plaatsen tijdelijke woonunit
Rijbroeksedreef 26 en 28, Beek en Donk
28-11-2018
bouwen twee-onder-een-kapwoning
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.
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie
Werkomschrijving
Activiteit
Verzonden op
De Hoeve 2, Beek en Donk
bouwen woning
bouwen
06-12-2018
Molenweg 37, Beek en Donk
bouwen woning
bouwen
10-12-2018
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.

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan De Hei 49-51, Mariahout.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt ingevolge
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend. Thans ligt als ontwerp gereed
het bestemmingsplan De Hei 49-51, Mariahout. Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een
afsplitsing van de bedrijfswoning De Hei 49 van het agrarisch bedrijf door het wijzigen naar een
(burger)woonbestemming.
Het ontwerpbestemmingsplan De Hei 49-51, Mariahout met de bijbehorende stukken ligt van
vrijdag 14 december 2018 tot en met donderdag 24 januari 2019 voor iedereen ter inzage
bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek en is tevens digitaal raadpleegbaar 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.BPBGDeHei49en51MH-ON01).
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen 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 zienswijzen 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.

Vastgesteld bestemmingsplan Havenweg 15, 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 6 december 2018 het
bestemmingsplan Havenweg 15, Aarle-Rixtel gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan
voorziet in een herontwikkeling van de locatie Havenweg 15 naar nieuwe functies zoals werken,
bed en breakfast, galerie, workshops en kleinschalige horeca.
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan opgesteld.
Het bestemmingsplan Havenweg 15, Aarle-Rixtel met de bijbehorende stukken ligt van vrijdag
14 december 2018 tot en met donderdag 24 januari 2019 voor iedereen ter inzage bij de
informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. 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.BPARHavenweg15-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.
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KIJK VOOR DE EERSTE HINTS OP DE VOORPAGINA VAN DEZE KRANT
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