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Donderdag 3 maart 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)

Kort nieuws

Regels voor uitlaten honden en opruimen van hondenpoep

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Doe mee aan de Opschoondag op zaterdag 19 maart
• Samen gaan we voor groen!
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

LAARBEEK – De gemeente Laarbeek kent, in tegenstelling tot de meeste
gemeenten, geen hondenbelasting. Om dit zo te kunnen houden én overlast door
honden te voorkomen, heeft de gemeente Laarbeek twee regels vastgelegd voor
hondenbezitters:
• binnen de bebouwde kom moeten honden aan de lijn (met uitzondering van
losloopterreinen);
• binnen de bebouwde kom moet hondenpoep direct worden opgeruimd. Deze
opruimplicht geldt niet op aangewezen uitlaatstroken en losloopterreinen. Deze
uitlaatplekken worden regelmatig gereinigd.

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 4 maart komen raadsleden van het CDA en FFB aan het woord.
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Raadsvergadering 10 maart geannuleerd

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

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.

Milieustraat Laarbeek

Oproep: oprichting 4-5 mei comité

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

LAARBEEK - Voelt u zich betrokken bij Dodenherdenking en/of Bevrijdingsdag en
lijkt het u leuk om aan de organisatie daarvan in Laarbeek een bijdrage te leveren?
Dan komen we graag in contact met u.
In de gemeente Laarbeek bestaat geen 4-5 mei comité die de jaarlijkse
ceremonie, zoals die nu in Beek en Donk plaatsvindt, organiseert. Dat gebeurt
nu onder aanvoering van de gemeente, maar dat zou ook prima door een 4 mei
comité kunnen. Datzelfde comité zou ook kunnen meedenken over een 5 mei
viering. Daarom zijn we op zoek naar inwoners die bij de organisatie van de 4
mei herdenking en/of 5 mei viering een rol willen spelen. Misschien al voor de
herdenking in 2016, maar zeker voor die van 2017 en volgende jaren. Heeft u
interesse, meld u dan aan via gemeente@laarbeek.nl of bel met Anton-Pieter
Verheggen op 0492 469 700.

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

Bijzondere bijstand
LAARBEEK - Wilt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand in verband
met kosten die u in 2015 heeft gemaakt? Dien dan voor uiterlijk 1 april a.s. een
aanvraag in. Dit kunt u doen via www.peel6-1.nl of via telefoonnummer 14 0492.

Bijzondere bijstand voor jongeren tot 21 jaar
LAARBEEK - Ben je 18, 19 of 20 jaar en kun je onvoldoende beroep doen op
je ouders voor de noodzakelijke kosten van bestaan, dan kun je in bepaalde
gevallen in aanmerking komen voor (aanvullende) bijzondere bijstand. Zo kun je
zelf gewone dagelijkse kosten betalen.
Voor welke uitgaven je een bijdrage kunt ontvangen staat te lezen in de
‘beleidsregels bijzondere bijstand 18 t/m 20-jarigen’. Deze staan op www.laarbeek.
nl en op www.peel6-1.nl. Je kunt ook bellen naar 14 0492 voor meer informatie.
Officiële bekendmaking Beleidsregels Bijzondere bijstand 18 t/m 20-jarigen
wel/niet in inrichting
LAARBEEK - Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering
van 29 februari 2016 besloten in te stemmen met de beleidsregels Bijzondere
bijstand 18 t/m 20-jarigen niet in inrichting (B079) en Bijzondere bijstand 18 t/m
20 jarigen in inrichting (B080) inclusief overgangsrecht. De beleidsregels treden
op 4 maart 2016 in werking. De beleidsregels bijzondere bijstand 18 tot en met 20
jarigen Wet werk en bijstand (B079 en B080) zijn per die datum ingetrokken.

Referendum 6 april
Op woensdag 6 april 2016 is er een referendum over de wet tot goedkeuring van
de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne.
De tekst van de goedkeuringswet en die van de associatieovereenkomst zijn vanaf
woensdag 9 maart gedurende vier weken gratis verkrijgbaar in het gemeentehuis
van Laarbeek. U kunt deze ook raadplegen op www.verkiezingen2016.nl.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 3 maart 2016.

Opgeruimd staat netjes!
De meeste hondenbezitters ruimen gelukkig netjes de uitwerpselen van hun hond
op, maar helaas doet niet iedereen dit. De gemeente krijgt de laatste tijd veel
klachten over hondenpoep op straat en in het openbaar groen. Het opruimen van
hondenpoep is verplicht. Zo voorkomt u boze buren en ook een boete, die de politie
en de milieupolitie kunnen uitschrijven. Het opruimen kan met een zakje, dat u in
de grijze container of in de gemeentelijke afvalbakken kunt doen. De gemeente
heeft op aangeven van de dorpsraden 29 nieuwe afvalbakken geplaatst, om het
opruimen van de hondenpoep makkelijker te maken.
Verwijderen van hondenuitlaatstroken/losloopterreinen
De circa 45 hondenuitlaatplekken in de gemeente zijn onder de loep genomen.
Sommige plekken worden goed gebruikt. Daarbij worden eventueel afvalbakken
geplaatst. Er zijn ook locaties waar nauwelijks gebruik van wordt gemaakt. Het
wekelijks reinigen van die voorzieningen kost dan ook meer dan het oplevert.
De gemeente heeft daarom in samenspraak met de dorpsraden besloten om de
volgende hondenuitlaatvoorzieningen te laten vervallen:
• Hondenlosloopterrein evenwijdig aan de Baverdestraat 73 in Lieshout;
• Hondenuitlaatstrook langs Schutsstraat 32 richting de molen in Lieshout;
• Hondenlosloopterrein aan de Otterweg in Beek en Donk;
• Hondenlosloopterrein aan de Irisstraat in Beek en Donk;
• Hondenlosloopterrein aan de Lijsterlaan in Aarle-Rixtel;
• Hondenuitlaatstrook vanaf de Bosscheweg tot het verbindingspaadje bij de
Tempelier in Aarle-Rixtel;
• Hondenuitlaatstrook aan de Nieuwe Erven/Ahorn in Mariahout.
Bovendien zullen op termijn alle hondenverbodsborden uit de openbare ruimte
verdwijnen. Doordat de opruim- en aanlijnplicht overal binnen de bebouwde kom
geldt, zijn deze borden op specifieke plaatsen overbodig. Dit zou impliceren dat het
op andere plekken wel is toegestaan.
Opmerkingen of vragen
Heeft u nog vragen, opmerkingen, of misschien klachten? Dan kunt u hiervoor
terecht bij het Meldpunt openbare ruimte. U kunt uw melding doorgeven via het
formulier op de website www.laarbeek.nl, of u kunt van maandag tot en met vrijdag
tussen 9.00 uur en 12.30 uur bellen naar het Klantcontactcentrum 0492 469 700.

Evenementenvergunning
Ontwerp-evenementenvergunning WiSH Outdoor 2016 (1,2 en 3 juli 2016)
Door de burgemeester van Laarbeek wordt de ontwerp-evenementenvergunning
WiSH Outdoor 2016 aangeboden voor inspraak. Op de voorbereiding en
vaststelling van de evenementenvergunning WiSH Outdoor 2016 is afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. Dit betekent dat
een belanghebbende gedurende zes weken zienswijzen naar voren kan brengen
over het ontwerpbesluit dat ter inzage ligt in het gemeentehuis Laarbeek. De
inzagetermijn is van vrijdag 4 maart 2016 tot en met donderdag 14 april 2016. De
volgende documenten liggen ter inzage:
• Aanvraag evenementenvergunning d.d. 27 augustus 2015,
• Veiligheidsplan WiSH Outdoor 2016, versie 10 januari 2016,
• Ontwerpvergunning.
Indienen zienswijzen
Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen in de periode van vrijdag 4 maart
tot en met donderdag 14 april 2016. Dit kan schriftelijk of mondeling.
Beroep tegen vergunning
Wij maken u erop attent dat een beroep tegen de uiteindelijke beschikking
alleen kan worden ingediend als u belanghebbende bent en ook een zienswijze
ingebracht heeft tegen de ontwerpbeschikking.
Contact
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Henry Gruijters of de
heer Joris Rops. Beiden bereikbaar via het telefoonnummer 0492 469 700 of via
e-mail henry.gruijters@laarbeek.nl of joris.rops@laarbeek.nl.

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

Aanvragen omgevingsvergunning

Wet omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen:

Diverse ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning, uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, in het kader van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voornemens te zijn vergunning te
verlenen aan:
• Maatschap van der Aa - Dekkers voor het veranderen van de bestaande
inrichting of de werking daarvan, gelegen 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, gelegen aan Herendijk 4 in Lieshout.

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Ingediend
Donkersvoortsestraat 6, Beek en Donk 22-02-2016
Rooijseweg 19, Mariahout
22-02-2016
Parklaan 2, Beek en Donk
23-02-2016
		
Middenakkerdreef 6, Beek en Donk
25-02-2016
Nieuwe Hees, Beek en Donk
26-02-2016

Werkomschrijving
beperkte milieutoets
renoveren van een woning
vervangen parcours
Outdoor Laarbeek
bouwen van een woning
kappen van 43 bomen

Aangevraagde sloopmelding
Locatie
Ingediend Werkomschrijving
Broek 21, Mariahout
24-02-2016 slopen van een stal
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.

De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf vrijdag 4 maart
2016 tot vrijdag 15 april 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.
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.

Ontheffing sluitingsuren

Wet milieubeheer

Ontheffing eenmalig Asdonkseweg 6 Aarle-Rixtel
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een ontheffing 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 (APV)
aan Landgoed D’n Heikant, Asdonkseweg 6 in Aarle-Rixtel. Deze ontheffing geldt
tijdens besloten feestavond op zaterdag 5 maart 2016 van 22.00 tot 1.00 uur de
dag daarop volgend voor 120 gasten (verzonden 25 februari 2016).

Diverse melding 8.41 Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat meldingen op
grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn ingediend door:
• M.P. van Zutphen, Rooijseweg 31 in Mariahout;
• Tuinbouwbedrijf Kouwenberg, Gemertseweg 26 in Beek en Donk.
Op deze meldingen is het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Ontheffing sluitingsuren geheel 2016 Dorpsstraat 17B Lieshout
De burgemeester van Laarbeek heeft op 29 februari 2016 besloten om voor 2016
een ontheffing te verlenen voor het verruimen van de sluitingstijden op grond van
in artikel 2:29, lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente
Laarbeek 2013 (APV) aan Porto Marina, Dorpsstraat 17B in Lieshout (verzonden
29 februari 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 diegene die de
ontheffing heeft afgegeven (college of burgemeester). Zie hiervoor de rubriek
‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Bestemmingsplannen
Vastgesteld uitwerkingsplan De Nieuwe Hees
Het college van burgemeester en wethouders maakt ingevolge artikel 3.9a van de
Wet ruimtelijke ordening bekend, dat zij op 23 februari 2016 het uitwerkingsplan
De Nieuwe Hees heeft vastgesteld. Dit uitwerkingsplan voorziet in de realisering
van een woongebied voor maximaal 28 aaneengebouwd/twee-onder-eenkapwoningen en zes vrijstaande woningen. Het betreft hier het gebied waar
voorheen basisschool De Raagten stond. Het plan is een uitwerking van het
bestemmingsplan Voorzieningencluster Donk, vastgesteld 22 september 2011.
Omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd, is er geen exploitatieplan
opgesteld.
Het vastgestelde uitwerkingsplan De Nieuwe Hees en bijbehorende stukken liggen
van vrijdag 4 maart 2016 tot vrijdag 15 april 2016 voor iedereen ter inzage bij de
informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek. Het uitwerkingsplan is ook digitaal
te raadplegen via de gemeentelijke website (www.laarbeek.nl > wonen en leven
> ruimtelijke plannen) of de landelijke website voor ruimtelijke plannen (www.
ruimtelijkeplannen.nl > IDN nummer: NL.IMRO.1659.BPUBDnieuweHees-VG01).
Gedurende de inzagetermijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage. Ook kan een verzoek worden ingediend tot het treffen van een
voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State. Het beroep/verzoek om voorlopige voorziening kan worden
ingesteld door degene die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpuitwerkingsplan
bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar heeft gemaakt en een
belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 3 maart 2016.

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.

U kunt de meldingen 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.

Verleende vergunningen
De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• het Commanderij College Laarbeek voor het houden een rondrit van leerlingen
van het Commanderijcollege van 19.00 tot 21.00 uur ter gelegenheid van het
galabal op 25 mei 2016 (verzonden op 25 februari 2016),
• Stichting Brabants Dialectenfestival voor het organiseren van het Brabants
Dialectenfestival in het centrum van Lieshout op zondag 12 juni 2016 van 12.00
tot 19.00 uur (verzonden op 25 februari 2016).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te
hebben verleend aan:
• Scouting Lieshout - Mariahout voor het organiseren van een loterij in de blokhut
aan de Herendijk 7 in Lieshout op zaterdag 18 juni 2016 (verzonden op 24
februari 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.

Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie
Werkomschrijving		
Activiteit Verzonden
Wilhelminalaan 16, plaatsen van een windmolen bouwen
26-02-2016
Aarle-Rixtel
Wilhelminalaan 2-4, realiseren zorgsnoepwinkel planologie 26-02-2016
Aarle-Rixtel
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.

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 WOZwaarde klopt en we helpen u
graag als de waarde niet klopt.
Meer informatie vindt u op
www.laarbeek.nl.

www.laarbeek.nl

