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Donderdag 30 april 2020

Kort nieuws

Vergadering raadscommissie

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.
• Zoek contact bij huiselijk geweld en kindermishandeling
• Inwoners van Laarbeek laten juist nu zien voor elkaar te zorgen
• Wegen afgesloten wegens coronavirus voor voetgangers en (brom)
fietsers
• Dieren besmet met covid-19 virus
• Twaalf Koninklijke onderscheidingen in Laarbeek
Volg ons op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter:
@laarbeeknieuws.

U bent van harte welkom bij de vergadering van de commissie Algemene
Zaken van de gemeenteraad. De vergadering wordt gehouden op
donderdag 7 mei in het gemeentehuis Laarbeek en begint om 19.30 uur.

Openingstijden gemeentehuis:
Maandag, dinsdag en donderdag
van 9.00 tot 17.00 uur
Woensdag van 9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

Politiek bij Omroep Kontakt

Gemeentehuis Laarbeek

Wij zijn telefonisch bereikbaar
tijdens deze openingstijden.
Bij de loketten van burgerzaken
of bouwen en wonen kunt u
alleen op afspraak terecht.
Als gevolg van het coronavirus
kunt u voor onze producten
beperkt een afspraak
maken. 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

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.

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 1 mei is wethouder Tonny Meulensteen aan het woord.
Luister naar Omroep Kontakt: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Afwijkende openingstijden gemeentehuis
Vanwege de volgende feest- en vrije dagen is het gemeentehuis op deze
data gesloten.
• Maandag 4 mei, brugdag
• Dinsdag 5 mei, Bevrijdingsdag
• Donderdag 21 mei, Hemelvaart
• Vrijdag 22 mei, brugdag
De Milieustraat is op donderdag 21 mei gesloten i.v.m. Hemelvaart.
Als gevolg van het coronavirus kunt u voor onze producten beperkt een
afspraak maken. Heeft u vragen of een spoedgeval, neem dan telefonisch
contact op met ons Klant Contact Centrum (0492 469 700).

Samen staan we stil op 4 mei
Het coronavirus bepaalt ons hele leven op dit moment en dat heeft ook
gevolgen voor de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei. De richtlijnen van
het RIVM laten de jaarlijkse publieksbijeenkomst niet toe. We vinden het
belangrijk om, zeker in deze moeilijke tijd, toch samen met u stil te staan bij
alle mensen die hun leven gaven voor onze vrijheid.
Landelijk is opgeroepen om op 4 mei twee minuten stilte in acht te nemen in
uw eigen huiskamer. In Laarbeek sluiten we hier graag bij aan. De gemeente
heeft samen met de werkgroep ‘Herdenk en vier in Laarbeek’ een aangepast
programma opgesteld, dat wordt voorafgegaan door herdenkingsonderdelen
van de werkgroep ‘4 mei herdenking Lieshout’. We houden ons aan de
richtlijnen van het RIVM en u kunt veilig aan de dodenherdenking deelnemen.
Hoe kunt u actief meedoen met de dodenherdenking:
• Hang op 4 mei de Nederlandse vlag aan uw huis half stok (tot
zonsondergang);
• Tussen 14.00-18.00 uur kunt u alleen of met uw gezin een bloem leggen
bij het monument bij het gemeentehuis. Als er groepsvorming ontstaat,
vragen we u even te wachten of op een ander moment terug te komen;
• Om 19.15 uur kunt u thuis een kaars aansteken en Omroep Kontakt
TV aanzetten voor het speciale herdenkingsprogramma. Speelt u
trompet en beheerst u de Taptoe laat dat dan horen om 19.58 uur in uw
raamopening;
• Om 20.00 uur kunt u 2 minuten stil staan in uw huiskamer om alle
gevallenen te herdenken en daarna kunt u het Wilhelmus meezingen.
Programma dodenherdenking
• 19.15 uur TV-uitzending Omroep Kontakt: de aangepaste en vooraf
opgenomen 4-mei herdenking van Lieshout. Met medewerking van
Tineke van Hout-vd Eerenbeemt, Gilde Sint Servatius, Opleidingsorkest
Harmonie Sint Caecilia en kinderen van groep 8 van De Sprankel. De
betrokkenen zijn niet fysiek bij elkaar.
• 19.50 uur TV-uitzending Omroep Kontakt: gemeentelijke herdenking met
speech door burgemeester Frank van der Meijden (vooraf opgenomen).
• 19.58 uur start live TV-uitzending Omroep Kontakt bij het monument bij
het gemeentehuis.
Let op er is geen publiek toegestaan bij het monument!
• 19.58 uur Taptoe geblazen door Nick Heesakkers
• 20.00 uur 2 minuten stilte
• 20.02 uur Wilhelmus geblazen door Nick Heesakkers
• 20.05 uur Kransleggingen: gemeente Laarbeek; Vereniging de Laarbeekse
Veteranen; werkgroep Herdenk en Vier in Laarbeek; Christelijke kerken;
Sinti; Jeugdgemeenteraad; Amnestygroep Laarbeek; Stichting Veteranen
Brabant Zuid Oost
• 20.15 uur einde live TV-uitzending
Kijk ook op www.herdenkenvierinlaarbeek.nl

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 30 april 2020

Op de agenda staat onder meer:
• Zienswijze op de concept begroting 2021 GGD Brabant Zuidoost.
• Zienswijze op de concept begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven.
• Zienswijze op de concept begroting 2021 Omgevingsdienst Zuidoost
Brabant.
• Zienswijze op de concept begroting 2021 Veiligheidsregio Brabant
Zuidoost.
• Zienswijze op de concept begroting 2021 Blink.
• Zienswijze op de concept begroting 2021 Gemeenschappelijke
Regeling Peelgemeenten.
• Zienswijze op de concept begroting 2021 Belastingsamenwerking
Oost-Brabant.
• Zienswijze op de concept begroting 2021 Senzer.
• Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig
Tijdelijk geldt dat ‘gewone’ rijbewijzen die verlopen in de periode vanaf 16
maart, geldig blijven tot 1 juni 2020. Mogelijkheden om het rijbewijs te
verlengen zijn beperkt vanwege de coronamaatregelen van het kabinet.
Daarom is voor deze tijdelijke oplossing gekozen. In Laarbeek is het in
overleg wel mogelijk om een rijbewijs aan te vragen indien dat echt nodig is.
Chauffeurs blijven tot 1 juni verzekerd en krijgen geen boete.
Let er wel op dat deze tijdelijke regeling alleen geldt voor het rijden binnen
Nederland. En het geldt niet voor álle rijbewijzen.
Het geldt wel voor rijbewijzen:
• die elke 10 of (vanwege leeftijd of lichte medische beperking) 5 jaar
worden verlengd
• van beroepschauffeurs (maar voor hen maken wij graag een afspraak
voor een nieuwe rijbewijs)
• van inwoners van de EU die in Nederland verblijven met een rijbewijs
van een EU-lidstaat
Het geldt niet voor rijbewijzen:
• die een kortere geldigheidsduur hebben dan 5 jaar.
Een verlopen rijbewijs geldt overigens niet als legitimatiebewijs. Er is één
uitzondering: voor zorgafname mag wel een verlopen rijbewijs (en ook
paspoort of identiteitskaart) gebruikt worden.
Een verdere verlenging van de geldigheid na 1 juni 2020 is afhankelijk van
de dan geldende COVID-19 maatregelen.

Kapvergunning
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge de
Bomenverordening van de gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen
voor het kappen van hieronder genoemde bomen.
De kap van 15 bomen, staande op het Tiendpad in Lieshout. Deze bomen
worden gekapt vanwege de aanpassing van de groenstructuur langs dit pad.
Ter compensatie van deze kap zullen 10 nieuwe bomen gepland worden.
Bovengenoemd besluit is verzonden op 22-04-2020
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. Zie hiervoor de
rubriek ‘Bezwaarschriften’ in het colofon.
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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

