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Donderdag 31 januari 2019

Gemeentehuis Laarbeek

Kort nieuws

Verleende standplaatsvergunning

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.
• Houtsnippers op te halen
• Hout stoken
• Duurzaamheidsleningen beëindigd
Volg ons op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning
te hebben verleend aan:
Easy Food Masters voor het innemen van een standplaats als bedoeld in artikel
5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek op
het Kerkplein in Aarle-Rixtel op vrijdagmiddag en op het Heuvelplein in Beek
en Donk op woensdagmiddag met een verkoopwagen voor de verkoop van
kebab (verzonden op 29 januari 2019).

Laarbeek actueel

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.

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. Zie hiervoor de rubriek
‘Bezwaarschriften’ in het colofon.

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.

Vrijdag 1 februari is wethouder Tonny Meulensteen aan het woord.
Luister naar Laarbeek actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Vaststellen diverse beleidsregels
Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van
3 september 2018 een aantal beleidsregels vastgesteld. Het gaat hierbij
om de Beleidsregel Beheersing van de Nederlandse taal Laarbeek 2018, de
Beleidsregels Middelentoets Laarbeek 2018, Beleidsregels commerciële relatie
kostendelersnorm Laarbeek 2018. De Beleidsregels Wet Taaleis 2016, de
Beleidsregels kostendelersnorm 2015 en de beleidsregels zoals opgenomen in
richtlijnen B08, B019, B020, B021, B022, B023, B024, B025, B026, B027, B028,
B147 en B149 B176 en opgenomen in Verzamelbesluit en de Beleidsregels
kostendelersnorm 2015 zijn ingetrokken. De vastgestelde beleidsregels treden
in werking op de eerste dag na publicatie.
Beleidsregel Beheersing van de Nederlandse taal
In de Participatiewet is bepaald dat de bijstandsgerechtigde de Nederlandse
taal dient te beheersen op minimaal taalniveau 1F. Dit komt overeen met het
niveau van groep 8 van het basisonderwijs. Met deze beleidsregels wordt
invulling gegeven aan de wijze waarop het taalniveau wordt getoetst.
Beleidsregels Middelentoets
Voor de vaststelling van het recht op en de hoogte van een uitkering
ingevolge de Participatiewet (Pw) is het van belang om de juiste hoogte van
de eigen middelen van de inwoner vast te stellen. Verspreid over diverse losse
beleidsregels is omschreven op welke wijze rekening wordt gehouden met
inkomens- en vermogensbestanddelen. Met de hier voorgestelde beleidsregels
wordt dit gebundeld en daarmee overzichtelijk gemaakt.
Beleidsregels commerciële relatie kostendelersnorm
Met de invoering van de kostendelersnorm in de Participatiewet is het van
belang geworden om duidelijk aan te geven hoe is om te gaan met inwonende
personen, de huur c.q. kostgeld en de omstandigheden en aard van de
inwoning.

Aangevraagde omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende
aanvraag om een omgevingsvergunning is ontvangen.
Locatie
Ingediend op
Werkomschrijving
Perceel L 1957, Beek en Donk
24-01-2019
aanleggen peilgestuurd
		drainagesysteem
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.

Ingetrokken omgevingsvergunning reguliere procedure
Locatie
Werkomschrijving
Activiteit
Verzonden
Beekerheide 12a, plaatsen tijdelijke
bouwen
23-01-2019
Beek en Donk
unit kinderdagverblijf
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit 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.

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere
procedure
Locatie
Werkomschrijving Activiteit
Kannelustweg ong, bouwen 13
bouwen levensAarle-Rixtel		
loopbestendige
		woningen

College- en burgemeestersbesluit

Verzonden
25-01-2019

Paspoort aanvragen?

Het college van burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester
van de gemeente Laarbeek, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft,
hebben vastgesteld:
• Beleidsregels Wet Bibob voor horeca- en prostitutiebranche c.a. gemeente
Laarbeek 2018 (volgnummer: 2019, 17846)
De beleidsregels zijn op 28 januari 2019 bekendgemaakt op
www.officielebekendmakingen.nl. De besluiten kunt u snel terugvinden op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Vul onder ‘Zoek in: Woord(en) of
zinsdeel’ het volgnummer of de naam van de beleidsregels als zoekterm in.
Laarbeek, 28 januari 2019

Maak een afspraak via www.laarbeek.nl
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Ontheffing Drank- en Horecawet Villa Ananas, 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 de heer T.J.P. Klomp Bueters uit Beek en Donk
tijdens Villa Ananas gehouden op 27 april 2019 (Koningsdag) van 13.00 tot
01.00 uur de dag daarop volgend. Het evenement wordt gehouden op het
terrein van Outdoor Laarbeek aan de Parklaan 2 in Beek en Donkerzonden 28
januari 2019).
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’ in het colofon.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 31 januari 2019
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Inzameling oud papier per kern
Donk op dinsdag
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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Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

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

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerpbeschikking
is genomen:

Locatie
Werkomschrijving
Activiteit
Verzonden op
Beekerheide 4, Beek en Donk
uitbreiden bedrijfspand
bouwen
24-01-2019
IJsweg 7, Beek en Donk
kappen één lindeboom
kappen
24-01-2019
IJsweg 9, Beek en Donk
verplaatsen zeecontainer
bouwen
29-01-2019
Rijbroeksedreef 26 en 28,
bouwen twee-onderbouwen
28-01-2019
Beek en Donk
één-kapwoning
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.

Locatie
Inzagetermijn
Werkomschrijving
Knapersven 38, Mariahout
01-02-2019
omgevingsvergunning bouwen en veranderen
		
inrichting wegens realiseren weegbrug en 		
		
diverse kleine wijzigingen in de veehouderij
Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen bovengenoemd ontwerpbesluit
een zienswijze in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Wanneer geen zienswijze wordt ingediend,
kan later geen beroep worden ingesteld.
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