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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 t/m 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

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Verpachting landbouwgrond
• Sloop postkantoor Piet van Thielplein van start
• Opvang (zwerf)dieren door Dierenambulance Helmond
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00 uur komt een lid van het college van
burgemeester en wethouders in de uitzending van Radio Kontakt praten over actuele
onderwerpen binnen de gemeente Laarbeek.
Op vrijdag 29 januari komt wethouder Meulensteen aan het woord.
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Aangepaste openingstijden gemeentehuis
LAARBEEK - Tijdens de carnavalsdagen, op maandag 8 en op dinsdag 9 februari, is het
gemeentehuis Laarbeek gesloten. Op maandagochtend is de balie van Burgerzaken
tussen 9.00 en 10.00 uur wel geopend, maar alléén voor de aangifte van geboorte of
overlijden.
Ook andere instanties zijn gesloten
Voor de volledigheid melden we u dat ook het Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel deze
dagen niet bereikbaar is. Net als KCC en het kantoor van Peel 6.1 Zorg en Ondersteuning
die op maandag 8 en dinsdag 9 februari de gehele dag gesloten zijn voor publiek.

Houtsnippers af te halen
LAARBEEK - De buitendienst van de gemeente Laarbeek heeft snoeihout
versnipperd. Kunt u deze zuivere houtsnippers gebruiken? U kunt ze dan gratis
af komen halen bij de gemeentewerf aan De Stater in Lieshout (rechts naast de
Milieustraat). Als u zich daar meldt, kunt u ze gratis meenemen. U moet de snippers
wel zelf verzamelen en vervoeren.
De gemeentewerf is op werkdagen geopend van 8.00 tot 12.00 uur.

Openingstijden:
Woensdag t/m 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

LAARBEEK – Op zaterdagmiddag 6 februari 2016 worden de sleutels van Laarbeek
weer overgedragen tijdens de traditionele sleuteloverdracht. Burgemeester Ronnes
geeft ze voor vier dagen in bruikleen aan de carnavalsprinsen van Ganzegat,
Ganzendonck, Heidurp en Raopersgat. Deze overhandiging wordt dit jaar
gepresenteerd in Muziekcentrum Het Anker in Beek en Donk.
Programma
Vanaf 13.45 uur is de zaal open en vanaf 14.11 uur gaat het programma van
start. Iedereen is hier van harte welkom. Natuurlijk is de officiële sleutelceremonie
een onderdeel van het programma. Daarnaast zijn er ook diverse optredens van
blaaskapellen, dansmariekes en de winnaar van het liedjesfestival. Het programma
duurt tot 16.00 uur.
Wij zien u graag op zaterdag 6 februari 2016 in Muziekcentrum Het Anker.

Wat kunnen u en de gemeente doen aan veiligheid in uw buurt?
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Inzameling oud papier per kern
Lieshout en Mariahout op woensdag
Aarle-Rixtel op vrijdag
Beek en Donk op zaterdag

Deze week 1 of 2 aanslagen gemeentelijke belastingen
LAARBEEK - Op zaterdag 30 januari 2016 ontvangt u van de gemeente een of
twee belastingaanslagen, en een beschikking. Wat u ontvangt is afhankelijk van of
u eigenaar bent, zakelijk huurder of particulier huurder. De aanslagen die verzonden
worden, zijn de aanslag onroerende-zaakbelastingen (OZB) 2016 en de aanslag
riool- en afvalstoffenheffing over het tweede halfjaar van 2015. De WOZ-beschikking
ontvangt u via de aanslag OZB of in een aparte brief.

Gemeente actueel

Milieustraat Laarbeek
Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

Donderdag 28 januari 2016

LAARBEEK - Op donderdag 4 februari is er een thematische raadsbijeenkomst over
veiligheid in de buurt, waarbij onder andere aandacht is voor inbraakpreventie. In
de bijeenkomst wordt gesproken over de mogelijkheden die er zijn voor inwoners en
gemeente om hierin een rol te spelen. De politie is aanwezig met de Buurttent en zij geven
tips over inbraakpreventie. De gemeenteraadsleden krijgen ideeën aangereikt over de
inzet van middelen om de inwoner te wijzen op te nemen maatregelen. Het initiatief om
iets te doen aan de veiligheid in de eigen leefomgeving ligt bij de inwoner zelf.
De bijeenkomst is openbaar en begint om 19.30 uur in het gemeentehuis in Beek en
Donk.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met de carnavalsoptocht in Beek en Donk is het Piet van Thielplein
in Beek en Donk afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers. Deze
maatregel geldt op zondag 7 februari 2016 van 14.00 tot 17.00 uur.
• In verband met de carnavalsoptocht in Mariahout en Lieshout zijn de Provinciale
Weg, Ginderdoor en een gedeelte van de Mariastraat afgesloten voor alle verkeer
behalve voor voetgangers. Deze maatregel geldt op zondag 7 februari 2016 van
11.00 tot 17.00 uur.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 28 januari 2016.

Aanslag onroerende-zaakbelasting
Wie krijgen er een OZB-aanslag?
Iedereen die eigenaar is van een onroerende zaak in Laarbeek, dat kan zijn een
woning, een bedrijfspand, maar ook een pand in aanbouw of een stuk grond.
Ook gebruikers van bedrijfspanden ontvangen een aanslag.
Wie krijgen er een WOZ-beschikking?
De aanslag OZB is voor eigenaren
Waardeontwikkeling
meteen ook de WOZ-beschikking met de
vastgestelde WOZ-waarde voor 2016.
De verkoopprijzen van woningen in
De waarde is vastgesteld met peildatum
de gemeente Laarbeek zijn dit jaar
1 januari 2015 en dient als grondslag
licht gedaald. De WOZ-waarde volgt
voor diverse belastingen.
de verkoopprijzen. Dit betekent dat
Dit jaar ontvangen ook huurders van
ook de WOZ-waarden gemiddeld
woningen voor het eerst een WOZlager zijn dan vorig jaar. Per dorp,
beschikking. Een huurder van een
per wijk en zelfs per soort pand kan
woning hoeft geen belasting te betalen,
de waardeontwikkeling overigens
maar heeft wel een belang bij de waarde.
sterk verschillen.
Daarover leest u hieronder meer.
Op de achterkant van de aanslag/
beschikking vindt u onder andere
informatie over het indienen van een
bezwaarschrift tegen de hoogte van de
WOZ-waarde. Het heeft alleen zin om
een bezwaarschrift in te dienen tegen de
WOZ-waarde als deze waarde per 1 januari 2015 écht te hoog is vastgesteld.
Op de gemeentelijke website www.laarbeek.nl kunnen eigenaren met hun DigiDinlogcode het taxatieverslag van de woning of bedrijfspand downloaden. Op de site
kunt u ook digitaal bezwaar indienen.
Beschikking voor huurders van woningen
Vanaf 1 oktober 2015 heeft de WOZ-waarde een grotere invloed op de maximaal
redelijke huurprijs voor huurwoningen. Daarom is de WOZ-beschikking nu ook
belangrijker voor huurders. Het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel
gaat een groter aantal punten baseren op de WOZ-waarde van de woning. Als
huurder heeft u nu ook de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde
van de woning.
Hoe het systeem precies werkt staat uitgelegd in een circulaire van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Aanslag riool- en afvalstoffenheffing
Twee keer per jaar ontvangt u een aanslag riool- en afvalstoffenheffing. U ontvangt
over enkele dagen de aanslag over de maanden juli tot en met december 2015.
Als u wilt, kunt u deze aanslag via een automatische incasso te betalen in zes
maandelijkse termijnen. Betaalt u al door middel van automatische incasso? Dan
hoeft u niets te doen. Het bedrag per aanslag wordt in zes maandelijkse termijnen
geïncasseerd. Eind juli 2016 ontvangt u de aanslag over de maanden januari tot en
met juni 2016.
Vragen?
Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.laarbeek.nl of contact opnemen
met het Klantcontactcentrum van de gemeente Laarbeek, 0492 469 700.

Wet milieubeheer
Diverse meldingen 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:
• Zorgboerderij Grootenhout B.V., Broek 14 in Mariahout;
• Hippisch Centrum de Son Vallei b.v., Torrenven 3 in Mariahout;
• F.F.J.M. de Groot, Vonderweg-Oost 4 in Beek en Donk.
Op deze meldingen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. De
meldingen 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.

www.laarbeek.nl
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Verleende vergunningen

Wet omgevingsvergunning

Bezwaarschriften

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Sint Servatius Gilde voor het houden van een vlooienmarkt in het gebouw van
Manege De Raam, Provincialeweg 24 in Lieshout op zondag 3 april 2016 van
10.00 tot 17.00 uur (verzonden op 25 januari 2016),
• bewoners wijk Strijp voor het houden van een garagesale in wijk Strijp in AarleRixtel op zaterdag 19 maart 2016 van 9.00 tot 13.00 uur (verzonden op 25 januari
2016),
• Stichting Muziektuinpodium Beek en Donk voor het organiseren van diverse
muziekconcerten op 24 april, 12 juni, 26 juni, 17 juli,28 augustus en 25 september
2016 telkens van 12.30 tot 17.30 uur in de Muziektuin in Beek en Donk (verzonden
op 25 januari 2016),
• Muziekcentrum Het Anker voor het houden van twee vlooienmarkten in
Muziekcentrum Het Anker in Beek en Donk op zondag 28 februari en 3 april 2016
van 10.00 tot 16.00 uur (verzonden op 25 januari 2016),
• Stichting Goede Doelen Laarbeek voor het houden van een gezinsfietstocht op
Tweede Pinksterdag, maandag 16 mei 2016 van 11.00 tot 17.00 uur in Laarbeek
en aangrenzende gemeenten (verzonden op 25 januari 2016),
• Supportersclub de Lieshoutse Wielrenners voor het houden van een
wielerjeugdvijfdaagse in Lieshout van maandag 18 tot en met vrijdag 22 april 2016
telkens van 18.30 tot 21.00 uur (verzonden op 26 januari 2016).

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure Veghelsedijk 15 Mariahout
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens te zijn vergunning te verlenen
aan Zeugenhouderij H. en H. van Berlo V.O.F., voor het plaatsen van een 85%
gecombineerde biologische luchtwasser in plaats van een chemisch 70% luchtwasser
en het veranderen van dieraantallen en -categorie, gelegen aan Veghelsedijk 15 in
Mariahout.

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 tenminste 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.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te
hebben verleend aan:
• Stichting Goede Doelen Laarbeek voor het organiseren van een loterij tijdens de
Fietste Mee-actie op 16 mei 2016 bij de blokhut van de scouting aan de IJsweg in
Beek en Donk (verzonden op 26 januari 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.

Behandelde aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie
Werkomschrijving		
Activiteit Verzonden
Koppelstraat 1, Beek en Donk vergroten van een woning		 bouwen
21-01-2016
Buiten behandeling gestelde omgevingsvergunningen
Locatie
Ingediend
Werkomschrijving
Beekerheide 43, Beek en Donk 21-11-2015
veranderen bedrijfspand tot woning
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.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 29 januari tot
vrijdag 11 maart 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
Klokkengietersstraat 1, Aarle-Rixtel
18-01-2016
brandveilig gebruik
Middenweg 4, Beek en Donk
9-01-2016
plaatsen schuilhut voor herten
Veerstraat/Middenweg, Beek en Donk 20-01-2016 plaatsen twee ondergrondse
		afsluiters
H. van Herenthalslaan 10, Lieshout
25-01-2016
bouwen van een tuinkamer
Wilhelminalaan 2-4, Aarle-Rixtel
25-01-2016 realiseren van een (zorg)
		snoepwinkel
Rectificatie
Schaapsdijk 6, Mariahout
24-12-2015
realiseren van een minicamping
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 ook bij het team
Omgevingsvergunning in het gemeentehuis Laarbeek.

Afgehandelde sloopmelding
Locatie			Werkomschrijving		Activiteit
Tuinderweg 74, Mariahout
verwijderen van asbest
slopen

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 28 januari 2016.
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VACATURE EXTERN LID VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE M/V
De gemeenteraden van Gemert-Bakel (bijna 30.000
inwoners) en Laarbeek (bijna 22.000 inwoners) hebben
besloten een gezamenlijk rekenkamercommissie in te stellen.
Deze onafhankelijke rekenkamercommissie ondersteunt de
gemeenteraden bij zijn controlerende taak door het (laten)
verrichten van onderzoek. Zij voert beleidsevaluaties en
doelmatigheidsonderzoeken uit om daarmee een bijdrage
te leveren aan de doeltreffendheid van het gemeentelijke
beleid en aan de doelmatige en rechtmatige voorbereiding en
uitvoering daarvan. Hiermee is de commissie een instrument
van de gemeenteraden om de controlerende en kader stellende
rol als volksvertegenwoordiging concreet vorm te geven.
De commissie bestaat uit drie externe leden (waaronder de
voorzitter) en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
De gemeenteraden streven nadrukkelijk naar een gemengd
team qua kennis en ervaring, dat een andere/vernieuwende
aanpak voor rekenkameronderzoek voor ogen heeft.
Voor de invulling van de rekenkamercommissie zijn wij
op zoek naar kandidaten met in elk geval de volgende
kenmerken:
• academisch werk- en denkniveau op bestuurlijk, financieel of
juridisch gebied;

• aantoonbaar bestuurlijk en politiek-strategisch inzicht;
• ervaring met het opzetten, uitvoeren en begeleiden van
beleidsonderzoek;
• in staat zijn onderzoeksresultaten te vertalen naar een
politiek-bestuurlijke boodschap;
• een onafhankelijke opstelling, analytische instelling en
communicatief vaardig;
• onafhankelijk van de gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek.
Samen met de andere leden bent u verantwoordelijk voor:
• het maken van het onderzoeksplan van de
rekenkamercommissie;
• een adequate interne organisatie, inclusief
onderzoeksprogrammering, communicatie en coördinatie;
• het eventueel contracteren en begeleiden van
onderzoeksbureaus bij de daadwerkelijke uitvoering van
onderzoeken;
• het formuleren van conclusies en aanbevelingen bij
onderzoeken.
Vergoeding
De vergoeding bedraagt voor de voorzitter € 200,- per maand
en € 175,- per maand voor de overige leden.

Benoeming
De gemeenteraden van Gemert-Bakel en Laarbeek benoemen
de leden van de Rekenkamercommissie, op aanbeveling van
de sollicitatiecommissie. Deze commissie bestaat uit twee
raadsleden van elke gemeente, bijgestaan door een griffier en
één van beide burgemeesters als adviseur. Benoeming volgt
bij aanvang voor een periode van drie, vier en vijf jaar om een
geleidelijke wisseling van de bezetting mogelijk te maken. De
leden kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode
van vier jaar.
Procedure en informatie
U kunt uw brief met uw motivatie en uw cv uiterlijk (19
februari 2015) mailen naar de heer R. van Heijnsbergen,
raadsgriffier Laarbeek, rene.v.heijnsbergen@laarbeek.nl
Gesprekken vinden plaats op donderdag 3 maart 2016 (middag
en avond).
Voor meer informatie over de Rekenkamercommissie kunt
contact opnemen met de heer P. van Boxtel, raadsgriffier
gemeente Gemert-Bakel (0492 378 500) of de heer R. van
Heijnsbergen, raadsgriffier gemeente Laarbeek (0492 469 700).

