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Kort nieuws

Oproep aan sportclubs: zet je sport in de kijker!

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Voorbereidingen groenwedstrijd Entente Florale in volle gang!
• Waterleidingen Heindertweg en Schoolstraat Aarle-Rixtel vervangen
• Werkzaamheden Lage Heesweg
• Laarbeek laagste woonlasten van alle Peelgemeenten
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Laarbeek heeft veel te bieden op het gebied van sport en beweging. Vorig jaar is
een eerste gezamenlijke sportkennismakingsdag georganiseerd, in en rondom de
sporthallen. Door het enthousiasme van bezoekers en de circa dertig deelnemers
komt er een vervolg. Dit jaar vindt Laarbeek Sportief plaats op zondag 11
september van 10.00 tot 13.00 uur. Alle sportaanbieders zijn welkom om hieraan
mee te doen. Dat kan in de vorm van een demonstratie, iets interactiefs of het
geven van informatie. Het idee is dat inwoners van Laarbeek aan het begin van
het seizoen, kennis kunnen maken met het sportaanbod in Laarbeek. Laarbeek
Sportief richt zich niet alleen op de jeugd, maar op alle leeftijden, van jong tot oud.

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

Gemeente actueel

Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Maandag t/m woensdag:
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)

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.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m woensdag:
9.00 - 12.30 uur
Maandag t/m woensdag:
13.00 - 17.00 uur
Woensdag:
18.00 - 19.30 uur

De komende weken zijn er meerdere feestdagen waarop het gemeentehuis en de
milieustraat gesloten zijn. We zetten die dagen even voor u op een rijtje.

Milieustraat Laarbeek
Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775
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Gemeentehuis en milieustraat gesloten

Het gemeentehuis Laarbeek is gesloten op:
• donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag / Hemelvaart)
• vrijdag 6 mei
• maandag 16 mei (Pinksteren)
De milieustraat is gesloten op:
• donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag / Hemelvaart)
De andere dagen is de milieustraat regulier geopend.

4 mei Dodenherdenking

Openingstijden:
Woensdag en vrijdag:
13.00 - 17.00 uur
Donderdag: gesloten
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

ma

Op vrijdag 29 april komt wethouder Van Zeeland aan het woord.
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!
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Inzameling oud papier per kern
Donk op dinsdag
Lieshout en Mariahout op woensdag
Beek op donderdag
Aarle-Rixtel op vrijdag

Woensdag 4 mei is er een Dodenherdenking in de Michaelkerk in Beek en Donk.
Deze herdenking is voor iedereen toegankelijk en het gemeentebestuur nodigt
iedereen dan ook uit om hierbij aanwezig te zijn.
Het programma bestaat uit twee delen. Om 18.30 uur start er een bijeenkomst in
de Michaelkerk in Beek en Donk. Daar zorgen het jeugdorkest van harmonie O&U
uit Beek en Donk en het koor Euphonia uit Aarle-Rixtel voor stemmige muzikale
ondersteuning. Onder andere de Laarbeekse Veteranenvereniging en Amnesty
International dragen op hun eigen wijze bij een de bijeenkomst.
Na aﬂoop is er een stille tocht van de Michaelkerk naar het herdenkingsmonument
naast het gemeentehuis. Deze tocht is onder begeleiding door de gildes Sint
Leonardus en Sint Antonius en harmonie O&U.
Vanaf 19.45 uur is er de herdenking bij het monument naast het gemeentehuis.
Onder andere waarnemend burgemeester Willems houdt een toespraak. Er worden
kransen gelegd namens het gemeentebestuur en de Laarbeekse veteranen.
Amnesty legt bloemen en ook het publiek is in de gelegenheid om bloemen te
leggen.
U bent van harte welkom.

Ophaaldata buitengebied

ma
25

APRIL

di
26

wo
27

do

28

vr

29

za

zo

30

MEI
ma

di

wo

do

vr

za

zo
1

2

3

4

5

6

re s t a f v a l

pmd

fe e s t d a g

g ro f g ro e n

7

8

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

Doet uw vereniging ook mee?
Alle sportverenigingen en overige sportaanbieders die bij de gemeente bekend
zijn, hebben een brief en e-mail gekregen. Organisaties die niet benaderd zijn en
ook graag mee willen doen, kunnen contact opnemen met Jaccy van den Enden,
e-mail jvdenden@vierbinden.nl en telefoon 06 5012 0096 of met Ilse van Ham
via e-mail ilse.v.ham@laarbeek.nl of telefoonnummer 06 5364 8781. Verenigingen
kunnen zich aanmelden tot en met vrijdag 6 mei.

Levering rijbewijzen komende week
De Rijksdienst voor het Wegverkeer levert op 5 mei geen rijbewijzen uit aan de
gemeente. Bovendien is het gemeentehuis op 6 mei ook gesloten. Spoedaanvragen
die aangevraagd zijn in de ochtend worden gewoonlijk de volgende werkdag
geleverd. Dit geldt dus niet voor rijbewijzen die woensdag 4 mei zijn aangevraagd.
Spoedrijbewijzen die woensdag voor 12.30 uur in het gemeentehuis aangevraagd
zijn, worden pas op maandag 9 mei geleverd.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 29 april 2016.

Agenda’s raadscommissies
Volgende week zijn er weer drie commissievergaderingen. De vergaderingen van
deze raadscommissies starten om 19.30 uur in het gemeentehuis Laarbeek. U
bent daarbij van harte welkom. De agenda’s vindt u hieronder.
Agenda raadcommissie Sociaal Domein donderdag 10 mei 2016
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 29 maart 2016.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Jaarverslag 2015 Helmond - De Peel, gemeente Laarbeek.
6. Rapportage Zorg en Ondersteuning 2015.
7. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.
Agenda raadcommissie Ruimtelijk Domein donderdag 11 mei 2016
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 30 maart 2016.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Stand van zaken bouwplannen.
6. Voorstel tot wijzigen van de komgrens Lieshout.
7. Vestigen ‘alleenrecht’ schoonmaak van de gemeentelijke gebouwen.
8. Stand van zaken bereikbaarheid Zuidoost Brabant.
9. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.
Agenda raadcommissie Algemene Zaken donderdag 12 mei 2016
1. Opening.
2. Vaststelling van de agenda.
3. Vaststelling van de besluitenlijst van de vergadering van 31 maart 2016.
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Voorstel tot ontslag en benoeming van een lid van de commissie Sociaal Domein.
6. Kadernota en zienswijze ontwerpbegroting VRBZO 2017.
7. Jaarrekening 2015 en Begroting 2016 en meerjarenraming
Gemeenschappelijke Regeling Blink.
8. Zienswijze op begrotingswijziging 2016 en conceptprogrammabegroting
2017 GGD.
9. Zienswijze conceptbegroting 2017 MRE.
10. Voorstel in te stemmen met 1e begrotingswijziging 2016, begroting 2017
en jaarrekening 2015 Peel 6.1.
11. Stand van zaken intergemeentelijke / regionale samenwerking.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

www.laarbeek.nl
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Verordening Inburgering Laarbeek 2015
De gemeenteraad heeft tijdens zijn vergadering op 21 april 2016 besloten om in te
stemmen met de Verordening Inburgering Laarbeek 2015. Reden voor een nieuwe
verordening is dat de juridische grondslag voor deze verordening is veranderd met
de komst van de Participatiewet. Wat inhoud betreft is de verordening hetzelfde als
de vorige verordening. Het zijn slechts regeltechnische wijzigingen. De verordening
heeft alleen betrekking op personen die voor 1 januari 2013 inburgeringsplichtig
waren.

Beleidsregel alleenstaande ouderkop Laarbeek 2016
Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens zijn vergadering van
18 april 2016 besloten de beleidsregel compensatie alleenstaande ouderkop
Laarbeek 2016 vast te stellen.
De bijstandsnorm voor een alleenstaande ouder is vanaf 1 januari 2015 gelijk
aan die van een alleenstaande. Dat betekent een inkomensachteruitgang. Ter
compensatie van het inkomensverlies, kan de alleenstaande ouder vanaf die datum
een extra toeslag in het kindgebonden budget aanvragen bij de Belastingdienst.
Voor sommige alleenstaande ouders geldt echter dat ze niet in aanmerking komen
voor een Alo-kop. Met deze beleidsregel kan het college in bepaalde gevallen, ter
compensatie, een hogere norm toekennen. Voor meer informatie kunt u terecht bij
Peel 6.1 Zorg en Ondersteuning, bereikbaar via telefoonnummer 14 0492.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met een vlooienmarkt op het KPJ-terrein, geldt aan beide zijden
van de Heereindsestraat en Pater Becanusstraat een parkeerverbod. Deze
maatregel geldt op zondag 8 mei 2016 van 8.00 tot 16.30 uur.
• In verband met de Dorpsfeesten is een gedeelte van de Lijsterstraat tussen
de Bosscheweg en de Merelstraat in Aarle-Rixtel afgesloten voor alle verkeer
behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op 6, 7 en 8 mei 2016.
• In verband met de jaarmarkt is de Dorpsstraat, de Kouwenberg en een
gedeelte van Kerkstraat, een gedeelte van de Klokstraat en een gedeelte
van de Mariastraat in Aarle-Rixtel afgesloten voor alle verkeer behalve voor
voetgangers.
• Ook geldt er een parkeerverbod aan weerszijden van de Bosscheweg,
Janssenstraat, Molenstraat, Goossensstraat, Termeerstraat, Haffmansstraat en
een gedeelte van de Lieshoutseweg. Deze maatregelen gelden op donderdag 5
mei 2016 van 5.00 tot 21.00 uur.
• In verband met een stille tocht op 4 mei 2016 is de Koppelstraat, tussen de
Slotstraat en het Raadshuisplein afgesloten voor alle verkeer behalve voor
voetgangers. Deze maatregel geldt op woensdag 4 mei 2016 van 19.00 tot
20.30 uur.

Vaststelling wijziging Verordening gemeentelijke
rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek 2015

Bezwaarschriften

De gemeenten Gemert-Bakel en Laarbeek hebben een gezamenlijke
rekenkamercommissie ingesteld. Deze rekenkamercommissie doet, namens
de gemeenteraden onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en
rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Effecten als maatschappelijk belang
en de financiële vertaling komen echter ook aan bod.
De commissie levert een bijdrage aan de kwaliteit van het lokale bestuur, aan
de transparantie van het gemeentelijk handelen en aan de versterking van de
publieke verantwoording daarover.

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.

In zijn vergadering van 21 april 2016 heeft de gemeenteraad van Laarbeek de
Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Gemert-Bakel en Laarbeek
2015, die op 10 december 2015 was vastgesteld, gewijzigd. Met de wijziging wordt
de vergoeding voor de leden van de rekenkamercommissie geregeld.
De gewijzigde verordening treedt op 1 mei 2016 in werking en kan gelezen worden
op de site van de gemeente (www.laarbeek.nl). Voor nadere inlichtingen kunt u
contact opnemen met de griffie van de gemeente Laarbeek via telefoonnummer
0492 469 700.

Verleende vergunningen
De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Buurtvereniging De Regt voor het houden van een rommelmarkt op het
Molenveld in Beek en Donk op zondag 22 mei 2016 van 10.00 tot 16.00 uur
(verzonden op 20 april 2016),
• BZET De Bosduvels voor het organiseren van een fietsspektakel in Mariahout
op zondag 5 juni 2016 van 7.30 tot 15.00 uur (verzonden op 21 april 2016),
• Ok-moi voor het organiseren van een zeepkistenrace in de Dorpsstraat in
Lieshout op 26 juni 2016 van 12.00 tot 18.00 uur (verzonden op 26 april 2016),
• Buurtvereniging Bernadettebuurt voor het organiseren van de jaarlijkse
vlooienmarkt op het buitenterrein van het Openluchttheater gelegen aan
de Mariastraat in Mariahout op zondag 15 mei 2016 van 9.30 tot 13.30 uur
(verzonden op 26 april 2016),
• Sold Out voor het organiseren van een muziekevenement in muziekcentrum Het
Anker, Pater Vogelsstraat 39 in Beek en Donk op zaterdag 10 december 2016
van 20.30 tot 1.30 uur, (verzonden op 26 april 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.

Wet omgevingsvergunning

Wet milieubeheer
Melding 8.41 Wet milieubeheer Van B restaurant Dorpsstraat 25 Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend dat
een melding op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer is ingediend door
Van B restaurant, Dorpsstraat 25 in Aarle-Rixtel. Hierop 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.

Aanvragen omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Ingediend Werkomschrijving
Koperwiek 8, Mariahout
11-04-2016 plaatsen van een overkapping
Beekerheide 20, Beek en Donk 18-04-2016 uitbreiden van een bedrijfshal
Kamillestraat 3, Beek en Donk 20-04-2016 plaatsen van een erker
Deense Hoek 22, Lieshout
21-04-2016 plaatsen dakkapel, wijzigen overstek
Groes, Beek en Donk 2
02-04-2016 bouwen van een woning
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.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 29 april 2016.

Twee definitieve omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de vergunning te verlenen aan:
• Maatschap Van der Aa- Dekkers, voor het veranderen van de bestaande
inrichting of de werking daarvan, aan Knapersven 38 in Mariahout;
• Mts. M.A.J.J. en A.M.R.W. van Rooi voor het veranderen van de bestaande
inrichting of de werking daarvan, aan Herendijk 4 in Lieshout.
De beschikking en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 29 april tot vrijdag
10 juni 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 469 700.
De definitieve beschikkingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de
ontwerpbeschikkingen.
Tegen deze besluiten kan door een belanghebbende, die ook een zienswijze
heeft ingediend, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd
beroepschrift worden ingesteld bij de Rechtbank Den Bosch, Postbus 90125, 5200
MA Den Bosch.

Gat in de weg?
Bel 0492 469 700 of meld het
op www.laarbeek.nl

Laarbeekvoorelkaar.nl
Als u wat tijd over heeft
voor een ander

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en
adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroepschrift. Het beroepschrift
kunt u toesturen aan de rechtbank in ’s-Hertogenbosch (postbus 90125, 5200
MA ’s-Hertogenbosch). Het indienen van een beroepschrift houdt niet in dat de
vergunde activiteit wordt stopgezet.
Indien er sprake is van spoed, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u
een beroepschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in
’s-Hertogenbosch (postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch) verzoeken een
voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het beroepschrift
te worden gevoegd. Nadere inlichtingen kunt u verkrijgen bij het loket Bouwen
en Wonen.

www.laarbeek.nl
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Uitschrijving personen

Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laarbeek maakt
bekend dat na uitvoerig onderzoek blijkt dat de volgende persoon niet meer woont
op het adres waar die in de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven:

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende
ontwerpbeschikkingen zijn genomen:

Naam			Geboortedatum		Geboorteplaats
M.J. Skalski		
17 mei 1992		
Tarnowskie Góry
Reden
Uitschrijving vindt plaats met als reden ‘verblijfplaats onbekend’, volgens artikel
2.20 lid 3 van de wet BRP. Dit betekent dat deze persoon daardoor formeel niet
meer in Nederland woont.
Contact
Staat uw naam hier vermeld? Neem dan binnen zes weken na publicatie van dit
artikel, contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek via
telefoonnummer 0492 469 700 of per e-mail gemeente@laarbeek.nl.
Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag van publicatie tegen
de uitschrijving bezwaar maken. Het bezwaarschrift richt u aan burgemeester
en wethouders van Laarbeek, Postbus 190 5740 AD Beek en Donk. U kunt de
voorzieningen rechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te
treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk
is. Dit richt u aan de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Hertogenbosch,
sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Voor de
behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Locatie
Kern
Inzagetermijn
Werkomschrijving
Kapelstraat 29 Beek en Donk 25-4 t/m 6-6 2016 verbouwen van een koetshuis
Iedereen heeft de mogelijkheid om gedurende de inzagetermijn tegen
bovengenoemde ontwerpbesluiten een zienswijze in te dienen bij de gemeente
Laarbeek. Wanneer geen zienswijze wordt ingediend, kan later geen beroep
worden ingesteld.

Afgehandelde sloopmeldingen
Locatie
De Els 15 en 19 t/m 31, De Vlier 1 t/m 35,
Beukenlaan 2, 2a en 54 t/m 80
en Beukenlaan 73 t/m 99, Beek en Donk
Brabantlaan 26 t/m 44, 45, 49, Aarle-Rixtel

Gaat u verhuizen?
Geef het vanuit thuis door op
www.laarbeek.nl

Werkomschrijving
verwijderen van asbest

Activiteit
slopen

verwijderen van asbest

slopen

Uittreksel nodig?
Regel het snel via
www.laarbeek.nl

