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Donderdag 3 januari 2019

Gemeentehuis Laarbeek

Kort nieuws

Agenda commissie Algemene Zaken

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.
• Inspraak open voor Provinciaal Inpassingsplan N279
• Afvalinzameling in 2019
• Ophalen kerstbomen op 7 en 8 januari
Volg ons op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Donderdag 10 januari vergadert de raadscommissie Algemene Zaken
om 19.30 uur in het gemeentehuis in Beek en Donk. De vergadering is
openbaar. Op de agenda staat onder meer:

Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Maandag tot en met vrijdag:
9.00 - 12.30 uur (alle afdelingen)
Woensdag:
14.00 - 17.00 uur (alléén Burger
zaken) en van 18.00 - 19.30 uur
(alléén Burgerzaken en Bouwen &
Wonen)

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.

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

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.

Laarbeek actueel

Vrijdag 4 januari komt wethouder Greet Buter aan het woord.
Luister naar Laarbeek actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Agenda commissie Sociaal Domein
Op dinsdag 8 januari vergadert de commissie Sociaal Domein om 19.30 uur
in het gemeentehuis in Beek en Donk. De vergadering is openbaar. Op de
agenda staat onder meer:
•

Behandeling rapport Rekenkamercommissie participatie in het sociaal
domein (incl. presentatie).
• Aanvraag vangnetregeling 2018 (incl. presentatie).
• Toelichting Senzer doelgroep uitkeringsgerechtigden met een loonwaarde
tot 30% (incl. presentatie).
• Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
De complete agenda en de bijbehorende stukken kunt u nalezen op de website
www.laarbeek.nl, Bestuur en Organisatie, Commissies, Vergaderstukken

Agenda commissie Ruimtelijk Domein
Op woensdag 9 januari vergadert de raadscommissie Ruimtelijk Domein om
19.30 uur in het gemeentehuis in Beek en Donk. De vergadering is openbaar.
Op de agenda staat onder meer:
•
•
•
•
•

Krediet actualisatie erfgoedbeleid (incl. presentatie).
Regionaal Operationeel Kader milieu Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.
valuatie (intrekken) open plekken beleid en bebouwing hoekpercelen.
Kredietaanvraag werkbudget 2019 Bereikbaarheidsagenda.
Nota van Zienswijzen Provinciaal Inpassingsplan N279 Veghel-Asten
(PIP).
• Stand van zaken bouwplannen.
• Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant.
• Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
De complete agenda en de bijbehorende stukken kunt u nalezen op de website
www.laarbeek.nl, Bestuur en Organisatie, Commissies, Vergaderstukken

Veel vraag naar duurzaamheidslening!
De gemeente Laarbeek vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen
energiezuinig worden.
Sinds begin april 2018 kunnen woningeigenaren en Verenigingen van
Eigenaren (VVE’s) een aanvraag indienen voor een duurzaamheidslening.
Er blijkt veel animo te zijn voor deze lening. Een groot aantal mensen heeft
met de duurzaamheidslening hun woning al energiezuinig gemaakt door
onder andere de aanleg van zonnepanelen, raamisolatie of plaatsing van een
warmtepomp.
Het bedrag dat de raad beschikbaar heeft gesteld voor de
duurzaamheidslening is inmiddels bijna vergeven. Als u nog gebruik wilt
maken van een duurzaamheidslening, moet u snel zijn! Op www.laarbeek.
nl/duurzaamheidslening vindt u het aanvraagformulier en de bijbehorende
procedure.
Als er voor u geen duurzaamheidslening meer beschikbaar is, verwijst de
gemeente Laarbeek u graag door naar De Groene Zone. De Groene Zone is
een zonnepanelenproject waarin 12 gemeentes in de regio Zuidoost Brabant
samenwerken om inwoners financieel en administratief te ontzorgen in de
plaatsing van zonnepanelen.

Uittreksel nodig?
Regel het snel via www.laarbeek.nl
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• Presentatie en discussie werkplan circulaire economie.
• Plan van aanpak evaluatie Ondernemersfonds.
• Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
De complete agenda en de bijbehorende stukken kunt u nalezen op
de website www.laarbeek.nl, Bestuur en Organisatie, Commissies,
Vergaderstukken

Afvalinzameling 2019
Afvalverwerker Blink heeft aangegeven dat de huidige digitale afval-app
‘Afvalwijzer’ is gestopt op 31 december 2018. Later komt er een andere
afval-app, ontwikkeld door de Blink. Deze app is nu echter nog deels
in ontwikkeling. Zodra de nieuwe afval-app gereed is, laten we u dit
uiteraard weten.
Blink heeft inmiddels wel een website gelanceerd met alle informatie over
afval: www.mijnblink.nl. Op deze site vindt u een digitale afvalkalender
maar ook een wegwijzer welke producten in welke afvalstroom
thuishoren. Deze site is wel al in de lucht en te raadplegen.
De belangrijkste wijzigingen in de inzameling dit jaar
• Sinds 1 januari 2019 halen we een keer in de vier weken restafval op
(voorheen eens per twee weken)
• Sinds 1 januari 2019 kun je je snoeiafval gratis wegbrengen naar de
milieustraat.
• Vanaf 15 januari wordt het PMD-afval ingezameld op dinsdagen in
plaats van de vrijdag. Voor de goede orde: de eerste inzameling is
nog wel op vrijdag, namelijk op 4 januari.
• Wat we ook doen is restafval duurder maken en groen afval juist
goedkoper. Nog een goede reden om afval te scheiden en restafval
te verminderen. Als je afval goed scheidt en daardoor minder
restafval produceert, betaal je minder.
En nog even dit:
Op 5 januari 2019 is er voor het binnengebied ‘Donk’ een extra
ophaaldag voor het oud papier.
De kerstbomen worden opgehaald op 7 en 8 januari.

Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat
een melding op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend
door:
• Leenders Exploitatie B.V., Beekerheide 4 in Beek en Donk.
• T. de Groot Holding B.V., Scherpenbeemd 3 in Beek en Donk.
Hierop is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.
De meldingen 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 J. Aarts
van deze afdeling, telefoon 0492 469 700.
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Inzameling oud papier per kern
Donk op dinsdag (vervangende ophaaldag)
Lieshout en Mariahout op woensdag
Beek op donderdag
Aarle-Rixtel op vrijdag
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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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Schoolwoningen Aarle-Rixtel te koop bij inschrijving

Otterweg Beek en Donk afgesloten

De vier schoolwoningen aan de Jan van Rixtelstraat in Aarle-Rixtel gaan de verkoop in.
Geïnteresseerden kunnen zaterdag 12 januari de woningen bezichtigen en vervolgens een bod
uitbrengen.

Vanaf woensdag 9 januari tot vermoedelijk vrijdag 25 januari is de Otterweg in Beek en Donk
afgesloten tussen de Nachtegaallaan en parkeerplaats bij het Ontmoetingscentrum. De parkeerplaats
blijft gewoon bereikbaar. Aannemer Remmits werkt in die periode aan een put.
De omleiding is langs de andere kant van de vijver: Reigerlaan – Burg. V.d. Weijdenlaan – Nachtegaallaan.

Deze zeer fraaie woningen deden eerst dienst als gebouwen voor de openbare basisschool De
Driekhoek. Nu dit niet meer nodig is kunnen ze gebruikt gaan worden als woning. De woningen
zullen per openbare inschrijving worden verkocht.
Het gaat om vier, aaneengeschakelde, woningen. Deze woningen worden in eerste instantie
ongesplitst aangeboden, dat wil zeggen: in de huidige staat zonder scheidingswanden. Het al dan
niet splitsen maakt onderdeel uit van de gunningscriteria. In de gunningscriteria wordt naast de
koopprijs ook extra waarde toegekend aan de volgende factoren:
• de herkomst van de beoogde bewoners (inwoners Laarbeek of economische binding)
• of er sprake is van een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) voor de aankoop en
• afwerking of verkaveling van de woningen.
• vernieuwde woonvormen die tevens een bijdrage leveren bij duurzaamheid en
• levensloopbestendigheid.
• de splitsing van de woningen door potentiële verkopers.
Belangstellen zijn welkom om de woningen te komen bekijken op zaterdag 12 januari 2019 van
10.00 tot 13.00 uur.
Een bod kan worden uitgebracht in de periode van 12 januari tot 1 februari 2019.
De gunningscriteria alsmede de verkoopvoorwaarden zijn beschikbaar tijdens de kijkdag maar
kunnen op verzoek ook vooraf worden opgevraagd bij het gemeentehuis van Laarbeek bij de heer
J. van den Berg, telefoonnummer 0492 469 700.

Verleende omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en
omgevingsvergunningen zijn verleend.
Locatie
Aarleseweg 6, Lieshout
Polbeemd 7, Beek en Donk

wethouders

maakt

Werkomschrijving
het vervangen van een waterleiding
het uitbreiden van het bestaande
crossdock en de nieuwbouw van
een magazijn
Everbest 64, Beek en Donk
het verhogen van een brandmuur
Kouwenberg 3a, Aarle-Rixtel Het wijzigen van de gevel
Kouwenberg 5, Aarle-Rixtel Het wijzigen van de gevel

bekend,

dat

de

volgende

Activiteit
bouwen
bouwen

Verzonden op
18-12-2018
18-12-2018

bouwen
bouwen
bouwen

21-12-2018
21-12-2018
21-12-2018

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.

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie
Doctor Timmerslaan 65,
Beek en Donk
Donkervoortsestraat 6,
Beek en Donk

Havenweg 15a, Aarle-Rixtel
Perceel C3177, Aarle-Rixtel

Werkomschrijving
het verbouwen van
een woning
het constructief wijzigen
van een stal ten behoeve
van een mantelzorgwoning
en het plaatsen van een
prefab-kelder
bouwen van een
SlowDown-gebouw
het kappen van 51 bomen

Activiteit
bouwen

Verzonden op
18-12-2018

bouwen
bouwen

20-12-2018
20-12-2018

kappen

20-12-2018

Aangevraagde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen
omgevingsvergunningen zijn ontvangen:
Locatie
Ingediend op
Dorpsstraat 74, Aarle-Rixtel
16-12-2018
Koppelstraat 64, Beek en Donk
17-12-2018
		
De Wolfsputten 8, Aarle-Rixtel
18-12-2018
		
IJsweg 7, Beek en Donk
20-12-2018
Lekerstraat 41, Beek en Donk
20-12-2018
N615, Lieshout
20-12-2018
Helmondseweg ong, Aarle-Rixtel 21-12-2018
		
Jan van Rixtelstraat, Aarle-Rixtel 21-12-2018
Opstal 6d, Aarle-Rixtel
21-12-2018
Karstraat 7, Beek en Donk
22-12-2018

werkomschrijving
het tijdelijk wonen in een bijgebouw
het verbouwen van een winkel tot ijssalon
en wijzigen indeling woning
het huisvesten van arbeidsmigranten in een 		
bestaand gebouw
het kappen van een boom
het oprichten van een loods
het rooien van 28 populieren
het oprichten van een praktijk
voor fysiotherapie
het bouwen van 10 woningen
het bouwen van een woning
het renoveren van een boerderij

In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen ingediende aanvraag om
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.
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