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Donderdag 18 februari 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

Openingstijden:
Woensdag tot en met vrijdag:
13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur
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Gemeente actueel
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 18 februari komt wethouder Buter aan het woord.
Luister naar Gemeente actueel: dan weet u wat er speelt in uw gemeente!

Houtsnippers af te halen
LAARBEEK - De buitendienst van de gemeente Laarbeek heeft snoeihout
versnipperd. Kunt u deze zuivere houtsnippers gebruiken? U kunt ze dan 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.

Oproep: oprichting 4-5 mei comité

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775

ma

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Samen gaan we voor groen!
• Juni Watermaand; wij dagen u uit!
• Vrijstelling afvalstoffenheffing mogelijk
• Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw pand?
• Wij stellen graag aan u voor: de Teams Zorg en Welzijn!
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.
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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 - 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.

Heeft u financiële problemen? Dan hoeft u dit niet alleen op te lossen
LAARBEEK - Als u in de financiële problemen zit, dan zijn er mogelijkheden om u te
helpen. U kunt zich melden bij Vierbinden, de LEV-groep of Zorg en Ondersteuning
van Peel 6.1. Bij een van die partijen wordt bepaald of zij u verder kunnen helpen,
of dat u wordt doorverwezen naar een van de andere twee partijen. In elk geval
helpen zij u om zelf weer overzicht te krijgen van uw financiën, helpen u bij het
invullen van formulieren en kijken of er tot een oplossing gekomen kan worden bij
schuldeisers.
Voor meer informatie: Afdeling Zorg en ondersteuning: 14 0492, Vierbinden: 0492
328 800, LEV-groep: 0492 598 989.

Ophaaldata buitengebied

Referendum 6 april 2016

februari

Op woensdag 6 april 2016 vindt er in Nederland een raadgevend referendum
plaats. U kunt zich op deze dag uitspreken over de goedkeuring van de
associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Oekraïne. Kunt u niet zelf
uw stem uitbrengen of bent u op 6 april niet in de gemeente Laarbeek, dan bestaan
er de volgende mogelijkheden tot het uitbrengen van een stem.
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Inzameling oud papier per kern
Lieshout en Mariahout op woensdag
Aarle-Rixtel op vrijdag
Beek en Donk op zaterdag

Stemmen bij volmacht
Het is kiezers toegestaan om bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende
bepalingen.
A. Machtiging door schriftelijke aanvraag
• Bij de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften
om bij volmacht te mogen stemmen.
• Het verzoek moet uiterlijk op vrijdag 1 april 2016 door de kiezer bij de gemeente
Laarbeek worden ingediend.
• Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden moet op de
maandag 22 februari 2016 als kiezer zijn geregistreerd.
• Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 18 februari 2016.

met een kiezerspas aan de stemming deel te nemen.
• Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.
• Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de
stemming deel te nemen.
B. Machtiging door overdracht van de stempas
• De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiesgerechtigde
is geregistreerd machtigen om voor hem/haar te stemmen.
• De kiezer tekent het daarvoor bestemde gedeelte op de stempas of kiezerspas
en laat de kaart door de gemachtigde mede ondertekenen.
• De kiezer draagt de in een volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas
over aan de gemachtigde.
• Ook moet de kiezer een kopie van een identiteitsbewijs aan de gemachtigde
meegeven. Deze kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het
stembureau laten zien.
• Het overdragen van de in een volmachtbewijs omgezette stempas kan tot en
met de dag van de stemming
• In tegenstelling tot de schriftelijk aangevraagde volmacht kan de volmacht die
is verleend door overdracht van de stempas wel door de volmachtgever worden
ingetrokken. Dit is mogelijk tot het moment van uitbrengen van de stem door
de gemachtigde.
Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem
moet u tegelijk met uw eigen stem uitbrengen.
Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas
Als u op de verkiezingsdag niet in de gemeente Laarbeek bent, is het mogelijk om
met een zogenaamde kiezerspas uw stem uit te brengen in een andere gemeente
binnen Nederland. Daarbij gelden de volgende voorwaarden.
A. Schriftelijke aanvraag
• Voor deze wijze van stemmen zijn kosteloos aanvraagformulieren verkrijgbaar
bij de pijler Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis Laarbeek.
• Het aanvraagformulier en de stempas (indien reeds ontvangen) moeten uiterlijk
op vrijdag 1 april 2016 door de kiezer worden ingediend bij de gemeente
Laarbeek.
• Het verzoekschrift wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toegestaan
om bij volmacht of per brief aan de stemming deel te nemen.
• Bij inwilliging van het verzoek wordt de stempas omgezet in een kiezerspas.
B. Mondelinge aanvraag
• Na ontvangst van de stempas dient de kiezer uiterlijk op dinsdag 5 april 2016,
12.00 uur, deze te overleggen bij de pijler Burgers en Bedrijven.
• Het verzoek wordt niet ingewilligd wanneer het de verzoeker is toegestaan om
bij volmacht aan de stemming te mogen deelnemen.
• Bij inwilliging wordt de overgelegde stempas omgezet in een kiezerspas.
Voor nadere informatie over de komende verkiezing kunt u terecht bij de pijler
Burgers en Bedrijven van de gemeente Laarbeek telefoon 0492 469 700.

Uitschrijving personen
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:
Naam		Geboortedatum		Geboorteplaats
R. Boukallit
8 oktober 1974		
Ain Hamra
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 hierbij? Neem dan binnen zes weken na publicatie van dit
artikel, contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Laarbeek via
telefoonnummer 0492-469700 of per e-mail gemeente@laarbeek.nl.
Bezwaar
Een belanghebbende kan t/m 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.
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Bent u het niet eens met de
Bezwaarschriften
WOZ-waarde
van uw pand?

Wet milieubeheer

Verleende vergunningen

Kennisgeving stookontheffingen Wet milieubeheer
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, gelet op artikel
3:19 van de Algemene wet bestuursrecht en gelet op de notitie verbranden van
snoeihout in het buitengebied, het voornemen te hebben positief te beschikken op
het verzoek om ontheffing van het stookverbod op grond van artikel 10.63, lid 2 van
de Wet milieubeheer van:

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Harley Davidson Club voor het houden van een motorbeurs c.q. motorweekend
op:
• vrijdag 18 maart 2016 van 20.00 tot 24.00 uur;
• zaterdag 19 maart 2016 van 10.00 uur tot 20 maart 1.00 uur;
• zondag 20 maart 2016 van 10.00 uur 23.00 uur in de hal/loods aan de
Lieshoutseweg 74 in Aarle-Rixtel (verzonden op 15 februari 2016),
• Oranjecomité Lieshout voor het organiseren van Koningsdagactiviteiten in
het centrum van Lieshout op woensdag 27 april 2016 van 10.00 tot 22.00 uur
(verzonden op 16 februari 2016).

Nr.
Naam
Stooklocatie / Kadastraal Plaats
Z-16026893 St. Servatiusgilde Beemdkant 30 Lieshout
sectie I, nr 38 + 39
De beschikking en bijbehorende stukken liggen van vrijdag 19 februari 2016 tot en
met vrijdag 1 april 2016 ter inzage op het gemeentehuis Laarbeek. Indien gewenst
kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit binnen
zes weken na de dag van publicatie van de vergunning een bezwaarschrift in
te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’
elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Aanvragen omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende
aanvragen om een omgevingsvergunning zijn ontvangen:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Ingediend
Pater Vogelsstraat 76, Beek en Donk 01-02-2016
Kapelstraat 29, Beek en Donk
02-02-2016
Heieindseweg 1, Mariahout
03-02-2016
			

Werkomschrijving
bouwen van een woning
verbouwen van een koetshuis
vergroten woning/plaatsen
overkapping

Aangevraagde sloopmelding
Locatie
Ingediend Werkomschrijving
Pater Vogelsstraat 76, Beek en Donk 01-02-2016 slopen van een 		
			
bouwwerk
Servaasstraat 54, Lieshout
03-02-2016 slopen van een aanbouw
Ptr. Eustachiusstraat 17, Aarle-Rixtel 09-02-2016 verwijderen van 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 ook bij het team
Omgevingsvergunning in het gemeentehuis Laarbeek.

Ontwerpbeschikkingen uitgebreide procedure
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende
ontwerpbeschikkingen zijn genomen:
Locatie
Inzagetermijn
Werkomschrijving
Dorpsstraat 7, Aarle-Rixtel 12-02 t/m 25-04-2016 brandveilig gebruik zorghuis
Parklaan 3, Beek en Donk 12-02 t/m 25-04-2016 brandveilig gebruik
				parkpaviljoen
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.
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Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te
hebben verleend aan:
• Hati Ibu voor het innemen van een standplaats voor de verkoop van Indische
gerechten op de weekmarkt in Beek en Donk met ingang van 13 januari 2016
(verzonden op 11 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.

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.

Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie		
Werkomschrijving
Activiteit
Verzonden
Ahorn 15, Mariahout		
bouwen van een
bouwen
02-02-2016
		woning
Lage Dijk 5, Beek en Donk
bouwen van een
bouwen
02-02-2016
hooiberg
Vonderweg 15, Beek en Donk vergroten
bouwen
11-02-2016
bedrijfsruimte
Otterweg 4, Beek en Donk
plaatsen dakkapel
bouwen
11-02-2016
Prof. Dondersweg 8,
vergroten
bouwen
11-02-2016
Beek en Donk
bedrijfsruimte
Middenweg 4, Beek en Donk plaatsen van een
bouwen
11-02-2016
schuilhut
Groes 26, Beek en Donk
plaatsen tijdelijke
bouwen
11-02-2016
woonunit
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.

Identiteitskaart nodig?
Maak een afspraak via www.laarbeek.nl

Gaat u verhuizen?

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.

Geef het vanuit thuis door op www.laarbeek.nl

www.laarbeek.nl

