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Donderdag 14 april 2016

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

Kort nieuws

Wet omgevingsvergunning

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Kop Piet van Thielplein tijdelijk anders ingericht
• Uitslagen Referendum 2016
• Laarbeek laagste woonlasten van alle Peelgemeenten.
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning De Stater 32 Lieshout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens te zijn vergunning
te verlenen aan Kanters Special Products B.V., voor het veranderen van de
bestaande inrichting of de werking daarvan, gelegen aan De Stater 32 in Lieshout.

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 15 april komen raadsleden van de PNL en het CDA aan het woord.
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Werkzaamheden aan Ruitjensakker Lieshout
Van 18 tot en met 22 april voert aannemer Vereijken werkzaamheden uit aan het
straatwerk bij de aansluiting van de Ruitjensakker op de Dorpsstraat in Lieshout.
Het straatwerk wordt verlaagd, zodat bij hevige regenval het regenwater naar de
nabijgelegen sloot stroomt als het riool vol staat.
Verkeersmaatregelen
Van 18 tot 22 april wordt de aansluiting van de Ruitjensakker op de Dorpsstraat
afgesloten. Verkeer (uitgezonderd voetgangers) naar de Crommenacker en de
Ruitjensakker wordt omgeleid via de Baverdestraat.
Daarnaast zal een weghelft van de Dorpsstraat aan het begin van deze week
tijdelijk worden afgezet. Verkeer kan hier wel langs rijden.
Meer informatie
Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de heer Lathouwers,
toezichthouder van de gemeente, telefoonnummer 0492 469 700, of e-mail
peter.lathouwers@laarbeek.nl.

Heeft u een milieuklacht over een bedrijf?
Het kan gebeuren dat u hinder of overlast ondervindt van een bedrijf in Laarbeek.
Bijvoorbeeld geuroverlast of hinder van licht, geluid, roet of stof. Als dit het
geval is, kunt u contact opnemen met de Provinciale Milieuklachtencentrale via
telefoonnummer 073 68 12 821. Dit nummer is 24 uur per dag en 7 dagen per week
bereikbaar. Online een melding of klacht doorgeven kan ook.
U kunt ook naar het nummer bellen bij geluidsoverlast van horeca of evenementen.
Dit geldt ook voor (een vermoeden van) water-, lucht- of bodemverontreiniging
of afvalopslag. Het maakt niet uit om welk bedrijf, horecazaak of evenement in
Laarbeek het gaat.
Online meldingsformulier
U kunt uw klacht of melding ook doorgeven via het online meldingsformulier op de
website van de provincie Noord-Brabant. Ga hiervoor naar www.brabant.nl en voer
in de zoekmachine op deze website de zoekterm Milieuklachtencentrale in.
ODZOB
Zodra de provincie een klacht of melding ontvangt via de Milieuklachtencentrale,
krijgt de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) opdracht om de klacht
verder in behandeling te nemen. De ODZOB controleert dan of het bedrijf zich
aan de milieuregels houdt. Ook bekijkt de ODZOB of het probleem snel opgelost
kan worden.

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 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.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 14 april 2016.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 15 april tot
vrijdag 27 mei 2016 ter inzage bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis
Laarbeek. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden
gegeven. Bovendien kunt u telefonisch informatie inwinnen bij de heer W. van Hout
van deze afdeling onder nummer 0492 469 867.
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling
hun zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan
burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740 AD Beek en
Donk. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden gebracht bij de afdeling
Burgers en Bedrijven. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische
afspraak met de heer W. van Hout. Als u zienswijzen inbrengt, kunt u verzoeken
om uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Ingediend Werkomschrijving
Beekerheide 12a, Beek en Donk 05-04-2015 brandveiliggebruik kinderdagverblijf
Rijbroeksedreef 1,3, Beek en Donk 05-04-2016 bouwen tweekapper
Loopweg 2, Beek en Donk
05-04-2016 kappen van een dennenboom
Burg. vd Weidenlaan 44,
06-04-2016 kappen van een amandelboom
Beek en Donk
Aarleseweg 6, Lieshout
08-04-2016 strijdig gebruik en bouwen
Dorpsstraat 43, Aarle-Rixtel
10-04-2016 kappen van een eikenboom
Aangevraagde sloopmelding
Locatie
Ingediend Werkomschrijving
Postelstraat 3, Lieshout
05-04-2016 verwijderen van asbest
De Els 15 en 19 t/m 31(o), De Vlier 1 t/m 35 (o), Beukenlaan 2, 2a, 54 t/m 80 (e),
Beukenlaan 73 t/m 99 (o), Beek en Donk
05-04-2016 verwijderen van asbest
Brabantlaan 26 t/m 44, 45, 49,
05-04-2016 verwijderen van asbest
Aarle-Rixtel
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.

Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie
Werkomschrijving
Activiteit
Verzonden
Middenakkerdreef 6, bouwen van een woning
bouwen
08-02-2016
Beek en Donk
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.
Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie
Werkomschrijving
Activiteit
Verzonden
Dorpsstraat 7,
brandveilig gebruik zorghuis brandveiliggebruik 06-04-2016
Aarle-Rixtel
Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen hiertegen geen
bezwaarschrift indienen. U kunt wel binnen 6 weken na de dag waarop het
besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank.
Het beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht,
Postbus 90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en
tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van
het beroep. Bovendien bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te
vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant.
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.

www.laarbeek.nl

