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Donderdag 10 maart 2016

Kort nieuws

Gemeentehuis Laarbeek
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
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)
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
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Inzameling oud papier per kern
Donk op dinsdag
Lieshout en Mariahout op woensdag
Beek op donderdag
Aarle-Rixtel op vrijdag

Ophaaldata buitengebied
maart
do

vr

za

zo

ma

di

wo

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

re s t a f v a l

pmd

fe e s t d a g

g ro f g ro e n

Inzameling oud papier per kern
Lieshout en Mariahout op woensdag
Aarle-Rixtel op vrijdag
Beek en Donk op zaterdag

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Bijzondere bijstand voor jongeren tot 21 jaar
• Regels voor uitlaten honden en opruimen van hondenpoep
• Oproep: oprichting 4-5 mei comité
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Gemeente actueel
Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van
burgemeester en wethouders of van de gemeenteraad in de uitzending van Radio
Kontakt praten over actuele onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek.
Op vrijdag 11 maart komt wethouder Frans Van Zeeland aan het woord.
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Doe mee aan de Landelijke Opschoondag op 19 maart!
LAARBEEK - Het voorjaar is in aantocht! We gaan weer de natuur in om te
wandelen en te fietsen. Valt het u ook op dat er op de mooiste plekken rommel
langs de weg ligt? Onze natuur kan wel een opschoonbeurt gebruiken!
Wat is er fijner dan het nieuwe buitenseizoen te starten zonder zwerfvuil? De
landelijke Opschoondag is een initiatief van ‘Nederland Schoon’ waar Laarbeek
zich graag bij aansluit. Wij zoeken vrijwilligers die een zaterdagochtend zwerfafval
gaan verzamelen. Gezellig samen aan de slag in de frisse buitenlucht om onze
eigen omgeving weer mooi schoon te maken!
Op 19 maart ruimen vrijwilligers zwerfvuil op langs paden en wegen in Laarbeek.
U doet toch ook mee! De gemeente zorgt voor handschoenen, vuilniszakken en de
afvoer van het verzamelde afval. We starten met koffie en thee vanaf drie plaatsen:
• Scouting Beek en Donk, IJsweg 1 in Beek en Donk
• Scouting Lieshout, Herendijk 7 in Lieshout
• IVN in Aarle-Rixtel, Beekseweg ongenummerd in Aarle-Rixtel (volg bordjes IVN)
Na afloop is er voor iedereen soep en een broodje. Daarom willen we weten
hoeveel mensen er komen, meld u dus aan!
Programma
9.15 uur verzamelen en koffie/thee
9.30 uur vertrek
11.30 uur soep en broodjes op verzamelplek
Wie pakt de handschoen op?
Wilt u ook graag meedoen? Graag aanmelden door een e-mail met naam en
startplaats te sturen naar Lydia.bongenaar@laarbeek.nl.

Uitnodiging aan lokale hoveniers voor aanleg groen
De gemeente Laarbeek gaat markante plekken en dorpsentrees de komende
jaren verfraaien. Bestaand groen (heesters of gras) wordt daarbij omgevormd
naar aantrekkelijkere, kleurige beplanting. Eind 2015 is hiermee een begin
gemaakt door een aantal groenvakken te voorzien van vaste planten. Daarbij
is gewerkt volgens het zogenaamde Greentocolour concept. Bij dit concept zijn
het ontwerp, assortiment, grondbewerking, maaien en bemesting nauw op elkaar
afgestemd. Hierdoor wordt garantie gegeven op succes en blijven de beheer- en
onderhoudskosten relatief laag. Voor dit concept is gekozen omdat het aansluit bij
onze uitgangspunten: goede uitstraling, verhoging van de biodiversiteit, duurzaam
én lage beheerkosten. De eerste groenvakken zijn aangelegd door een vaste
dealer van het Greentocolour concept, een hoveniersbedrijf uit Venlo waarmee we
eerder goede ervaringen hebben opgedaan. Op aangeven van lokale ondernemers
willen wij nu ook graag lokale hoveniers inschakelen om groenvakken aan te
leggen volgens het Greentocolour concept. We hopen van harte dat u de uitdaging
aangaat.
Heeft u belangstelling?
In het voorjaar van 2016 is een tweede tranche van verfraaiing van markante
plekken en dorpsentrees voorzien. Wij stellen lokale hoveniersbedrijven graag in de
gelegenheid om hun belangstelling voor de uitvoering van deze projecten kenbaar
te maken. Dit kan door vóór 20 maart 2016 een e-mail met uw bedrijfsgegevens te
sturen naar gemeente@laarbeek.nl, onder vermelding van inrichting groen. Uit de
bedrijven die belangstelling hebben, wordt een aantal bedrijven geselecteerd die
worden uitgenodigd in te schrijven (onderhandse aanbesteding op uitnodiging). Met
de uitnodiging wordt een informatiepakket meegestuurd waarin de Greentocolour
voorwaarden zijn opgenomen. Het gaat dan om zowel de aanlegwerkzaamheden
als het onderhoud gedurende de eerste drie jaar. Meer informatie over het
Greentocolour concept vindt u op www.greentocolour.com/hetconcept.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 10 maart 2016.

Cliëntondersteuning:
ondersteuning bij het regelen van passende hulp of zorg
Als u vragen of problemen heeft op het gebied van welzijn, (mantel)zorg, werk
& inkomen en wonen, dan kunt u terecht bij het Team Zorg en Welzijn in uw
dorp. Betreft het een specifieke jeugdvraag, dan kunt u terecht bij het Centrum
Jeugd en Gezin. Heeft u een gesprek met één van bovenstaande instanties,
dan is het belangrijk iemand mee te nemen die u kan helpen bij het stellen van
de juiste vragen en het luisteren naar de antwoorden. Twee weten en horen
immers meer dan één. Dat mag een familielid of kennis zijn. Kent u niemand
die met u mee kan gaan, dan kunt u via ViERBINDEN een beroep doen op een
onafhankelijke cliëntondersteuner.
Waarom een cliëntondersteuner?
Veel mensen vinden het lastig om precies uit te leggen waar zij tegenaan lopen
of weten niet waar zij met hun probleem kunnen aankloppen. Ook vinden ze het
vaak lastig om alle informatie en indrukken uit een gesprek goed te onthouden en
te begrijpen. Daardoor wordt soms niet de hele situatie doorzien en is het voor de
hulpinstantie ook moeilijker om de juiste hulp te organiseren. Een cliëntondersteuner
kan u helpen in het proces van uw hulpaanvraag en het vinden van passende hulp
of zorg. Dit is in eerste instantie fijn voor u als cliënt, maar ook degenen die de hulp
of zorg toewijzen zijn erbij gebaat dat de cliënt goed en snel op weg geholpen is.
Wat doet een cliëntondersteuner?
Een cliëntondersteuner is iemand die u bijstaat tijdens de procedure van uw
aanvraag tot hulp. Hij of zij verheldert uw vraag, ondersteunt u met informatie en
advies en gaat bijvoorbeeld mee naar een gesprek met iemand van de gemeente.
De cliëntondersteuner kan ook voor u in overleg treden met instanties. Dit alles
kortdurend met als doel om een zo passend mogelijke oplossing voor uw hulpvraag
te vinden.
Waar vind ik een cliëntondersteuner?
In feite mag iedereen die u bijstaat in uw zoektocht naar de juist hulp of zorg zich
cliëntondersteuner noemen. Een cliëntondersteuner kan iemand uit uw nabije
omgeving zijn. Denk aan een familielid, buur, of goede kennis. De meeste mensen
worden immers het liefst bijgestaan door een vertrouwd iemand. Als u niemand in uw
omgeving kent of juist liever wordt bijgestaan door iemand met een frisse blik, dan
kunt u een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner via ViERBINDEN.
De gemeente heeft de wettelijke taak om onafhankelijke cliëntondersteuning te
organiseren en heeft ViERBINDEN de opdracht gegeven om de toegang tot de
onafhankelijke cliëntondersteuning te coördineren.
Wie zijn cliëntondersteuners via ViERBINDEN?
Er zijn vrijwillige en beroepsmatige cliëntondersteuners. De één is niet per definitie
beter dan de ander. Het gaat om de juiste match. U kunt erop rekenen dat alle
cliëntondersteuners in uw belang handelen, deskundig zijn en vertrouwelijk met uw
situatie omgaan.
ViERBINDEN is op maandag van 9.00 tot 11.00 uur en op woensdag van 16.00
tot 17.00 uur bereikbaar voor vragen naar/over onafhankelijke cliëntondersteuning.
U kunt bellen via het centrale nummer 0492 328 800. Uiteraard kunnen vragen
buiten deze tijden via e-mail voorgelegd worden via stichting@vierbinden.nl. Een
medewerker van ViERBINDEN zorgt er dan voor dat u gekoppeld wordt aan een
onafhankelijke cliëntondersteuner.

Raadsvergadering 10 maart geannuleerd
LAARBEEK - Voor de raadsvergadering van 10 maart aanstaande stonden slechts
drie onderwerpen op de conceptagenda (waarvan twee hamerstukken). Voor alle
drie de onderwerpen geldt dat het geen bezwaar is wanneer deze in de volgende
raadsvergadering worden behandeld (21 april 2016). Daarom is besloten dat de
geplande raadsvergadering niet doorgaat.
De formele raadsvergadering gaat dus niet door, maar er is wel een raadsbijeenkomst
op 10 maart waarin de gemeenteraad zich door het college van B&W laat bijpraten
over de stand van zaken van de Peelsamenwerking. Deze bijeenkomst start om
19.30 uur in de raadszaal in het gemeentehuis Laarbeek.

Hulp nodig bij het invullen van uw belastingaangifte?
Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingpapieren? De Stadswinkel van
de gemeente Helmond houdt samen met de Belastingdienst speciale spreekuren
voor inwoners van Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Deurne, Asten en Someren.
De spreekuren zijn op afspraak.
Aanmelden via belastingtelefoon
Wilt u zich aanmelden? Bel dan de belastingtelefoon 0800 0543. Heeft u al een
afspraak ingepland in Eindhoven? Dan kunt u die alsnog omzetten naar Helmond.

www.laarbeek.nl
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Bent u het niet eens met de
Bezwaarschriften
WOZ-waarde
van uw pand?

Werkzaamheden Schoolstraat vertraagd door regenval

Ontheffingen sluitingsuren

BEEK EN DONK - In de Schoolstraat in Beek en Donk is een gescheiden riool
aangelegd. Aansluitend hierop zou gewerkt worden aan de leidingen voor het gas
en water. Door hevige regenval in de afgelopen weken hebben de werkzaamheden
helaas vertraging opgelopen.

De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten twee ontheffingen te
verlenen voor het verruimen van de openingstijden op grond van in artikel 2:29,
lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Laarbeek 2013
(APV) aan:
• Sporthal D’n Ekker, de heer H. van Gend, Muzenlaan 2a in Beek en Donk voor
het organiseren van een badmintonactiviteit (nachttoernooi) ter gelegenheid van
het 55-jarig bestaan van badmintonvereniging Mixed uit Beek en Donk in de
nacht van vrijdag 27 mei op 28 mei 2016 (verzonden 7 maart 2016),
• OJA Jongerencentrum, Schoolstraat 2 in Aarle-Rixtel (verzonden 7 maart 2016).
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’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Voortgang
De werkzaamheden vanaf de Verlengde Raagtenstraat tot aan de Kapelstraat, de
aanleg van het gescheiden riool en de huisaansluitingen op dit riool, zijn al wel
volgens planning afgerond. Vanwege de hoge grondwaterstand hebben Brabant
Water en Endinet (gas) nu echter besloten hun werkzaamheden aan de gas- en
waterleidingen later dit voorjaar uit te voeren. Daarom is de aannemer in overleg
met de gemeente gestart met het aanbrengen van de bestrating. Dit verloopt
echter door de te hoge grondwaterstand ook moeizaam.
We doen wat we kunnen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Zodra
het mogelijk is, worden de werkzaamheden herpakt. Als er meer bekend is over de
planning, leest u dit op deze gemeentepagina.

Toezicht en handhaving kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
Op 29 februari 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van
Laarbeek het Regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk Brabant-Zuidoost vastgesteld.
Vanwege wijzigingen in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
en een aantal uitvoeringsbesluiten is het beleidskader aangepast. Door het beleid
regionaal vast te stellen wordt een zo uniform mogelijke werkwijze in de regio
Brabant Zuidoost bereikt.
Conform de wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen is het college
van burgemeester en wethouders verantwoordelijk voor het toezicht op en de
handhaving van de kwaliteit in de kinderopvang en bij peuterspeelzalen. GGD
Brabant-Zuidoost voert het toezicht uit in opdracht van het college.

Vaststelling Beleidsregels planologische kruimelgevallen
gemeente Laarbeek
Het college van burgemeester en wethouders maakt ter voldoening aan het
bepaalde in artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht bekend op 29 februari
2016 besloten te hebben tot de vaststelling van de ‘Beleidsregels planologische
kruimelgevallen gemeente Laarbeek’. Deze beleidsregels zijn gebaseerd op
artikel 2.12 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 4 van
Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Deze beleidsregels geven het college
van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om voor ruimtelijke activiteiten,
zowel voor wat betreft bouwen als gebruik, af te wijken van de planregels van
de geldende bestemmingsplannen. De beleidsregels treden in werking op vrijdag
11 maart 2016 en liggen vanaf vrijdag 11 maart 2016 gedurende zes weken
ter inzage bij de informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Daarnaast zijn
de beleidsregels ook digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website (www.
laarbeek.nl) onder het kopje ‘actueel, verordeningen en regels’.

Verlenging Standplaatsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend een
verlenging van de vergunning te hebben verleend aan:
• Pham Thi Nu voor het innemen van een standplaats op het Heuvelplein in Beek
en Donk op zaterdag met een verkoopwagen voor de verkoop van Vietnamese
snacks (verzonden op 3 maart 2016).
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.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met een ruilbeurs is er een parkeerverbod ingesteld aan beide zijden
van het Ginderdoor in Mariahout. Deze maatregel geldt op zondag 20 maart
2016 van 7.00 tot 14.00 uur.
• In verband met een motorweekend zal op de Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel
een tweezijdig parkeerbord worden ingesteld en wel op het gedeelte tussen de
kom Aarle-Rixtel en de toegangsweg tot de geitenfokkerij, Lieshoutseweg 76 in
Aarle-Rixtel. Verder geldt er een maximumsnelheid van 30 resp. 60 km. per uur.
Deze maatregelen gelden van vrijdag 18 maart 2016, 18.00 uur tot zondag 20
maart 2016, 23.30 uur.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 10 maart 2016.

Verleende evenementenvergunningen
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend een vergunning te
hebben verleend aan:
• Albert Heijn Boeren Lentefeesten voor het organiseren van een open dag op 28
maart 2016 van 11.00 tot 16.00 uur bij een varkensveehouderij, Kloosterdreef 5
in Aarle-Rixtel (verzonden op 2 maart 2016),
• Buurtvereniging Plan West voor het houden van een flessenactie in de kern
Lieshout op zaterdag 2 april 2016 van 10.00 tot 17.00 uur (verzonden op 2 maart
2016),
• Gilde Sint Leonardus Laarbeek voor het organiseren van de Donckse Wijing op
zondag 29 mei 2016 van 8.00 tot 14.00 uur bij de Leonarduskapel op de hoek
van de Kapelstraat en Lage Heesweg in Beek en Donk (verzonden op 3 maart
2016),
• Stichting Kwizut voor het organiseren van een prijsuitreiking en feestavond op
zaterdag 14 januari 2017 van 19.00 tot 2.00 in de hal van het sportcomplex en in
een tent die op het bijbehorende terrein wordt geplaatst aan de Muzenlaan 2a in
Beek en Donk van 19.00 tot 1.00 uur (verzonden op 3 maart 2016),
• Stichting Fat BMX Promotions voor het houden van een mini fat jam op de
Sugarhills aan de Valkendijk in Aarle-Rixtel op zaterdag 2 april 2016 van 10.00
tot 20.00 uur (verzonden op 7 maart 2016),
• Karper Koppelwedstijd voor het organiseren van karper koppelwedstrijden in de
Zuid-Willemsvaart vanaf sluis 5 tot de instroming in het Wilhelminakanaal en het
Wilhelminakanaal vanaf de instroming in de Zuid-Willemsvaart tot sluis 5 in het
Wilhelminakanaal op vrijdag 10 juni 2016 van 18.00 uur tot en met zondag 12
juni 2016, 12.00 uur en op vrijdag 29 juli 2016 van 18.00 uur tot en met zondag
31 juli2016, 10.00 uur (verzonden op 7 maart 2016),
• Laarbeekse Wandeltochten voor het organiseren van de Laarbeekse
wandeltochten op zaterdag 4 juni en zondag 5 juni 2016 telkens van 7.00 tot
17.00 uur (verzonden op 8 maart 2016).
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.

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 tenmiste 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 Voorzieningenrechter 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.

Vergunningen Drank- en Horecawet
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend de volgende
vergunningen te hebben verleend op grond van artikel 35 van de Drank en
Horecawet tot het verstrekken van alcoholhoudende drank aan:
• Stichting Kwizut, pa Prins Hendrikstraat 10 in Beek tijdens het organiseren van
een feestavond (bekendmaking winnaar Kwizut 6e editie) in Beek en Donk op
zaterdag 14 januari 2017 van 19.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend. Het
evenement wordt georganiseerd in sport- en evenementenhal D’n Ekker en in
een bijgesloten feesttent aan de Muzenlaan 2a in Beek en Donk (verzonden 7
maart 2016),
• Atfies Marketing & Event Coaching, De heer R. de Jong, Heesweg 17 in Beek
en Donk tijdens het organiseren van een pop up restaurant in de periode van
12 tot en met 22 mei 2016, alle dagen van 12.00 tot 23.00 uur gehouden in een
tent in een weiland bij de Janmiekeshoeve, De Hei 15 in Mariahout (verzonden
7 maart 2016).
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’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Bent u het niet eens met de
WOZ-waarde van uw pand?
Als u denkt dat de waarde
aangepast moet worden, neem
dan vooral eerst contact op
met de gemeente Laarbeek,
dit kan via telefoonnummer
0492 469 700. De gemeente
wil net als u graag dat de
WOZ-waarde klopt. U kunt
tot en met maandag 14
maart
bezwaar
maken.
Meer informatie vindt u op
www.laarbeek.nl.

Lantaarnpaal kapot?
Bel 0492 469 700 of meld het op www.laarbeek.nl

www.laarbeek.nl
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Aangevraagde omgevingsvergunningen

Een huwelijk of geregistreerd partnerschap is een speciale gebeurtenis, een van de belangrijkste momenten
in iemands leven. Aan een dergelijke verbintenis moet veel zorg en aandacht worden besteed.
Vind je het een eer om een belangrijke bijdrage te leveren aan die mooiste dag uit het leven van twee
mensen die voor elkaar kiezen? Heb je een gezonde dosis mensenkennis, ga je graag in gesprek om
mensen beter te leren kennen en kun je jezelf inleven in hun belevingswereld? Denk je de kwaliteiten te
bezitten om huwelijken te voltrekken? Dan hebben wij een mooie vacature voor je!

Diverse meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat meldingen op grond van
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn ingediend door:
• Melkveebedrijf Van Vijfeijken, Schaapsdijk 6 in Mariahout;
• Van Gennip Cultuur B.V., Peeldijk ongenummerd (sectie F nummer 2079) in Aarle-Rixtel.
Op deze meldingen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.
De melding kunt u tijdens openingsuren inzien bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis
Laarbeek. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de heer W. van Hout van deze afdeling,
telefoon 0492 469 867.

De gemeente Laarbeek is op zoek naar een:

Aanvragen omgevingsvergunning

Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
(Trouwambtenaar)
Wat vragen we van je
We vragen veel van je. Juist omdat we zoveel waarde hechten aan de kwaliteit van de dienstverlening
tijdens dit belangrijke moment voor aanstaande bruidsparen en geregistreerde partners.
• Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden en kan plezierig en vlot spreken in het
openbaar.
• Je bent representatief en hebt gevoel voor stijl.
• Discretie en integriteit staan bij jou hoog in het vaandel.
• Je bent onbevooroordeeld naar ieder paar dat je voor je hebt.
• Je kunt je inleven in de belevingswereld van aanstaande paren.
• Je beschikt over een goede, algemene ontwikkeling.
• Je hebt een goede kennis van de moderne talen.
• Je bent creatief en kunt improviseren wanneer er bijvoorbeeld onverwachte situaties ontstaan tijdens
de ceremonie.
• Je woont in de gemeente Laarbeek.
Wat kunnen we je bieden
De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek en wordt daarna beëdigd door de rechtbank.
Per huwelijk of partnerschapsregistratie ontvang je een vaste vergoeding van € 120,- bruto.
Huwelijken vinden altijd in Laarbeek plaats.
Belangstelling
Het je interesse? Stuur dan je gemotiveerde reactie met CV naar: werving@laarbeek.nl
Voor inlichtingen kun je bellen naar Inge Keeman via telefoonnummer 0492 469 700.
Je kunt tot en met 1 april 2016 reageren op deze vacature.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen om een
omgevingsvergunning zijn ontvangen:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie		Ingediend
Sonseweg, Lieshout		
02-03-2016
Eksterlaan 6, Lieshout		
01-03-2016
Helmondseweg 12a, Aarle-Rixtel		
07-03-2016
Aangevraagde sloopmelding
Locatie		Ingediend
Opstal 8, Aarle-Rixtel		
02-03-2016
Opstal 8, Aarle-Rixtel		
04-03-2016
golfplaten

Werkomschrijving
kappen van 42 populieren
vergroten van een woning
oprichten van een B&B

Werkomschrijving
slopen opstallen
slopen schuur met

asbest

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

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie		
Werkomschrijving		 Activiteit
Verzonden
Veerstraat/Middenweg, Beek en Donk twee ondergrondse		
bouwen asluiters 02-03-2016
Broek 24, Mariahout		
plaatsen raam en twee dakramen bouwen
02-03-2016
Schaapsdijk 6, Mariahout		
realiseren kleinschalige camping bouwen
03-03-2016
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.
Voor het inzien van verleende vergunningen kunt u een afspraak maken via www.laarbeek.nl of via het
centrale telefoonnummer. Bovendien kunt u - bij voorkeur ’s ochtends - telefonisch informatie inwinnen bij
het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 10 maart 2016.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende ontwerpbeschikkingen zijn
genomen:
Locatie
Inzagetermijn
Werkomschrijving
Sonseweg 13, Lieshout
8-3 t/m 19-4-2016
uitbreiden rundveestal bouw loods
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.

Afgehandelde sloopmeldingen
Locatie
Lijsterlaan 19, Beek en Donk
Opstal 8, Aarle-Rixtel

Werkomschrijving
verwijderen van asbest
slopen opstallen

Activiteit
slopen
slopen

www.laarbeek.nl

