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Donderdag 16 april 2020

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
Wij zijn alleen open op afspraak.
Telefonish bereikbaar tijdens
deze openingstijden:
Maandag t/m donderdag van
9.00 tot 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
Als gevolg van het coronavirus
kunt u voor onze producten
voorlopig geen afspraken
maken, tenzij het echt
noodzakelijk is. Heeft u vragen
of een spoedgeval, neem dan
telefonisch contact op met ons
Klant Contact Centrum (0492
469 700). Wij zoeken graag 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
Let op de aangepaste richtlijnen.
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.

Kort nieuws

Aangevraagde omgevingsvergunningen

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op
www.laarbeek.nl.
• Milieustraat Laarbeek sinds woensdag 8 april weer open
• Wat vindt u van de speelplekken in Laarbeek?
• Tot 1 juni geen nieuwe aanslagbiljetten, aanmaningen en dwangbevelen
Volg ons op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter:
@laarbeeknieuws.

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

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 17 april komen raadsleden van PNL en PvdA aan het woord.
Luister naar Omroep Kontakt: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Algemene Plaatselijke Verordening
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend toestemming
te hebben verleend voor de aanleg van een uitweg op grond van artikel
2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening aan De Wieken 82 in
Beek en Donk. De toestemming is op 10 april 2020 verleend. Eerder
was de aanvraag geweigerd. Omdat er in de straat gelijke gevallen zijn
waarbij een zelfde soort uitweg wel is aangelegd is hier ook alsnog
toestemming verleend voor de aanleg van de uitweg.
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit,
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.

Verleende evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend de volgende
vergunningen te hebben verleend.
• het organiseren van cine-summer (vertonen van een film in de open
lucht) op het grasveld gelegen hoek Dorpsstraat/Wilhelminalaan
(plaatselijk bekend als ’t Heuveltje) in Aarle-Rixtel op 20 augustus
2020 van 21.30 – 24.00 uur (verzonden op 8 april 2020).
• het organiseren van een jubileumfeest ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van buurtvereniging de Vijver op het Sijsjesplein in Beek en
Donk op 18 september 2020 van 18.00 – 2.00 uur, op 19 september
van 12.00 – 2.00 uur en op 20 september 2020 van 11.00 – 20.00 uur
(verzonden op 8 april 2020).
• het organiseren van Dorpskoningtrofee op het terrein van het
Gildepaviljoen, Havenweg 6a in Aarle-Rixtel op 22 augustus 2020 van
13.00 – 21.00 uur (verzonden op 8 april 2020).
• het organiseren van het Oktoberfest op het grasveld hoek Dorpsstraat/
Wilhelminalaan (plaatselijk bekend als ’t Heuveltje) in Aarle-Rixtel op
1, 2 en 3 oktober 2020. Op donderdag 1 oktober vindt de Soundcheck
plaats van 19.00 – 24.00 uur en het Oktoberfest wordt gehouden op 2
en 3 oktober 2020 van 18.00 – 2.00 uur (verzonden op 9 april 2020).
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.
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Locatie
Ingediend op
Werkomschrijving
Bakelseweg 17, Aarle-Rixtel
08-04-2020
bouwen bijgebouw
Blokskampsedreef 38,
03-04-2020
bouwen woning
Beek en Donk
Blokskampsedreef 38,
04-04-2020
plaatsen tijdelijke
Beek en Donk		
woonunit
De Hazelaar 2, Beek en Donk
06-04-2020
bouwen schutting
Kampenweg 4, Beek en Donk
07-04-2020
verbouwen woning
		
met stal
Keukenbeemd ong,
01-04-2020
bouwen kantoor
Beek en Donk		
met bedrijfshal
Vonderweg 4, Beek en Donk
08-04-2020
wijzigen verleende
		vergunning
		
uitbreiden fabriek
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 reguliere procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de
volgende omgevingsvergunningen zijn verleend.
Locatie
Dorpsstraat 92,
Lieshout
Fazantlaan 2,
Lieshout

Werkomschrijving
splitsen perceel

Activiteit
aanleggen

Verzonden op
14-04-2020

plaatsen tijdelijke
woonunit

bouwen

14-04-2020

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.

Afvalinzameling
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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

