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Gemeentehuis Laarbeek

Kort nieuws

Tijdelijke verkeersmaatregelen

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.
• Praat mee over jouw woonbehoeften! Woningcorporatie en gemeente
vragen Laarbeekse jongeren om advies
• Samenscholingsverbod Hamelijnckhof Beek en Donk
Volg ons op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

• In verband met de Bavaria-veldrit van Lieshout geldt er een parkeerverbod
in ’t Hof in Lieshout. Deze maatregel geldt op zondag 18 november 2018
van 10.00 tot 18.00 uur.
• In verband met de aankomst en rijtoer van Sinterklaas in Beek en Donk is de
Pater de Leeuwstraat afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze
maatregel geldt op zaterdag 17 november 2018 van 13.00 tot 15.00 uur.

Laarbeek actueel

Besluit milieueffectrapportage Sonseweg 13 Lieshout

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)

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.

Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt als bevoegd
gezag, gelet op artikel 7.17, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend.

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
om voorlopige
9 700 of
meld
hetverzoek
op www.laarbeek.nl
voorziening is grifﬁerecht
verschuldigd.

n de weg?

aarnpaal kapot?

9 700 of meld het op www.laarbeek.nl

Vrijdag 9 november is wethouder Buter aan het woord.
Luister naar Laarbeek actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Herdenking Laarbeekse Veteranen op 10 november
De Gemeente Laarbeek herdenkt samen met de Vereniging de Laarbeekse
Veteranen jaarlijks de in Nederlands Indië gesneuvelde en later overleden
Veteranen. Het gaat om inwoners uit Laarbeek die wereldwijd door Nederland zijn
ingezet voor Vrede en Veiligheid tijdens oorlogs- of vredesmissies.
De openbare herdenking is in het gemeentehuis Laarbeek op zaterdag 10 november
van 12.00 tot 13.00 uur (binnenlopen vanaf 11.30 uur). U bent van harte welkom.

Vergaderingen raadscommissies
U bent van harte welkom bij de vergaderingen van de commissies van de
gemeenteraad. De vergaderingen starten ieder om 19.30 in het gemeentehuis
Laarbeek.
Op dinsdag 13 november 2018 vergadert de raadscommissie Sociaal Domein.
Op de agenda staat onder meer:
• Aanvraag vangnetregeling 2018.
• Voorstel tot vaststelling van de 2e Tussenrapportage 2018.
• Voorstel tot vaststelling van de Verordening Jeugdhulp Laarbeek 2019.
• Voorstel tot vaststelling van de Verordening Alleenrecht Collectieve
Ziektekostenverzekering Laarbeek.
• Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
De raadscommissie Ruimtelijk Domein vergadert op woensdag 14 november 2018.
Op de agenda staat onder meer:
• Presentatie toelichting Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht.
• Brief Zorg om het Dorp inzake fietspaden D’n Erpse Pad en Sonseweg.
• Voorstel tot vaststelling van het gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023.
• Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Havenweg 15, Aarle-Rixtel.
• Voorstel tot vaststelling van de 2e Tussenrapportage 2018.
• Voorstel tot vaststelling van de Afvalstoffenverordening Laarbeek 2018.
• Stand van zaken bouwplannen.
• Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant.
• Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
Donderdag 15 november 2018 is de vergadering van de raadscommissie
Algemene Zaken.
Op de agenda staat onder meer:
• Stimuleringslening Duurzame Warmte Nieuwbouw
• Zienswijze op de derde begrotingswijziging 2018 en eerste begrotingswijziging
2019 Peelgemeenten.
• Voorstel tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan Laarbeek 2019-2022.
• Voorstel tot vaststelling van de Legesverordening 2019.
• Voorstel tot vaststelling van de Verordening Afvalstoffenheffing 2019.
• Voorstel tot vaststelling van de Belastingverordeningen 2019.
• Voorstel tot vaststelling van de 2e Tussenrapportage 2018.
• Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
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Op 20 augustus 2018 heeft de heer Van den Hurk, namens Van den Hurk VOF,
Sonseweg 13, 5737 RH Lieshout medegedeeld dat hij voornemens is zijn bestaande
inrichting te veranderen voor het houden van 309 melk- en kalfkoeien, 278
stuks vrouwelijk jongvee en 2 fokstieren. Deze activiteit is onderworpen aan een
milieueffectrapportage beoordeling op basis van het Besluit milieueffectrapportage
juncto artikel 7.2. eerste lid onder b van de Wet milieubeheer.
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek heeft besloten
dat door Van den Hurk VOF geen milieueffectrapport behoeft te worden
opgesteld. Hierdoor kan een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor
de activiteit inrichting zonder opschortende voorwaarden worden ingediend
en in behandeling worden genomen. Naar de mening van burgemeester
en wethouders van Laarbeek leidt de voorgenomen activiteit, gezien de
omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu.
De beschikking betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op
de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Conform artikel 6.3 van de
Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep
mogelijk tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden
besluit rechtsreeks in zijn belang treft.
Het besluit, de aanmeldnotitie en de bijbehorende stukken liggen van 9
november 2018 tot en met 21 december 2018, op afspraak, ter inzage in het
gemeentehuis Laarbeek.
Voor vragen en of opmerkingen over de ter inzage liggende stukken kunt u
contact opnemen met de heer J.M.J.P. Aarts van de Omgevingsdienst ZuidoostBrabant, telefoon 088 369 0413. Aan deze procedure is het kenmerk met nr.
HZ_ADV-2018-6629 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te
vermelden.

Verleende evenementenvergunningen
• De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan
Stichting evenementen Aarle-Rixtel voor het plaatsen van een tent en het vieren
van carnaval in de tent op het plein ’t Heuveltje, gelegen tussen de Dorpsstraat,
Wilhelminalaan en Goossensstraat, in Aarle-Rixtel op 1 en 2 maart 2019 van
11.00 tot 2.00 uur en op 3, 4, 5 en 6 maart 2019 van 11.00 tot 1.00 uur
(verzonden op 31 oktober 2018).
• Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te
hebben verleend aan Biljartvereniging ‘De Klos’ voor het wekelijks organiseren van
een kienspel in café ‘Van Lieshout’, Dorpsstraat 58 in Lieshout in de periode van
1 januari 2019 tot en met 31 december 2019 (verzonden op 31 oktober 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. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’
elders op de gemeentenieuwspagina’s.
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Klachten afvalinzameling
Like
op metaal en
Heeft u klachten over het inzamelen van
PMDons
(plastic,
drankkartons), groenafval of restafval? Dan
kunt
u
rechtstreeks
contact
facebook.com/Gemeente
opnemen met BLINK, via telefoonnummer 0800 0492, of e-mail:
Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl
info@blinkafval.nl.
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www.laarbeek.nl
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Aangevraagde omgevingsvergunningen

Like ons op
facebook.com/GemeenteLaarbeek

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning zijn ontvangen.
Locatie				
Ingediend op
Werkomschrijving
Aarleseweg 6, Lieshout		
23-10-2018
vervangen waterleiding
De Hoeve kavel 120, Beek en Donk
25-10-2018
bouwen woning
Den Hoek 21, Beek en Donk		
18-10-2018
plaatsen tijdelijke woonunit
Donkersvoortsestraat 6, Beek en Donk 31-10-2018
uitbreiden woning
Hopveld kavel 2, Lieshout		
26-10-2018
bouwen woning
Karstraat 2, Beek en Donk		
24-10-2018
wijzigen situering woning
Lagedijk 7, Beek en Donk		
29-10-2018
bouwen loods
Mariastraat 21, Aarle-Rixtel		
25-10-2018
uitbreiden woning
Molenweg 37, Beek en Donk		
25-10-2018
bouwen woning
In dit stadium kunnen nog geen bezwaren worden ingediend tegen de ingediende aanvragen om
omgevingsvergunning. Het betreft slechts een wettelijke bekendmaking. Bezwaren kunnen worden
ingediend nadat over de plannen is beslist.

Like ons op
facebook.com/GemeenteLaarbeek

Volg ons via Twitter op
Heeft u plannen om te@Laarbeeknieuws
(ver)bouwen? Informeer eerst bij het team Omgevingsvergunning in het
gemeentehuis Laarbeek.
Volg ons via Twitter op
@Laarbeeknieuws
Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 8 november 2018

Klachten plastic en restafval?
Bel 0800-0230344 of meld het op www.laarbeek.nl

Klachten plastic en restafval?
Bel 0800-0230344 of meld het op www.laarbeek.nl

Dier kwijt of gevonden?
Bel de Dierenambulance Helmond, 0492 513 971

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning reguliere procedure
Locatie			
Werkomschrijving			
Polbeemd 7, Beek en Donk uitbreiden bestaande crossdock
			en nieuwbouw magazijn

Activiteit
bouwen

Verzonden
01-11-2018

Verleende omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de volgende omgevingsvergunningen
zijn verleend.
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
Locatie			
Werkomschrijving		
Activiteit
Verzonden op
Bernadettestraat 40, Mariahout
bouwen bijgebouw		
bouwen
31-10-2018
Brakenstraat 3, Beek en Donk
plaatsen prefab kelder
bouwen
30-10-2018
Gruithof 3 en 5, Lieshout
bouwen twee-onder-een- bouwen
02-11-2018
			
kapwoning
Karel Doormanstraat 5, Beek en Donk bouwen woning		
bouwen
01-11-2018
Karstraat 2, Beek en Donk		
wijzigen situering woning
bouwen
05-11-2018
Oranjelaan 42b, Beek en Donk
aanleggen uitrit		
bouwen
30-10-2018
Veghelsedijk 5, Mariahout		
verbouwen woonhuis
bouwen
29-10-2018
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’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

www.laarbeek.nl

