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krant

MooiLaarbeek

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
Openingstijden loketten:
alleen op afspraak
Maandag t/m donderdag:
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 donderdag:
9.00 – 12.30 uur
Maandag tot en met donderdag:
13.00 – 17.00 uur
Woensdag:
18.00 - 19.00 uur

Kort nieuws
Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
• Documentaire over de Zuid-Willemsvaart bij Omroep Brabant
• Vuurwerkregels
• Gevonden dieren per 1 januari naar Dierenambulance Helmond
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

LAARBEEK - Op vrijdag 1 januari 2016 is het gemeentehuis Laarbeek gesloten.
Maandagochtend 4 januari is het gemeentehuis iets later geopend dan gewoonlijk:
vanaf 10.30 uur kunt u hier terecht. Voor 10.30 uur zijn we niet bereikbaar.
Openingstijden Milieustraat
De milieustraat aan De Stater in Lieshout is op vrijdag 1 januari gesloten. Op donderdag
31 december is de milieustraat iets eerder gesloten, namelijk om 15.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie gemeente Laarbeek
Op maandagvond 4 januari 2016 vindt de nieuwjaarsreceptie van de gemeente
Laarbeek plaats. Deze wordt gehouden van 19.00 tot 20.30 uur in de hal van het
gemeentehuis. U bent van harte welkom.

Openingstijden:
Woensdag: 13.00 - 17.00 uur
Donderdag: 13.00 - 15.00 uur
Vrijdag en zaterdag gesloten
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woensdag: plastic inzameling
buitengebied
vrijdag: plastic inzameling
binnengebied

Binnen bebouwde kom
• Aarle-Rixtel: elke vrijdag
• Beek: elke donderdag
• Donk: elke dinsdag
• Lieshout/Mariahout: elke woensdag

Regelmatig verleent het college toestemming om op vooraf bepaalde plaatsen
driehoeksborden te plaatsen, bijvoorbeeld ter aankondiging van een plaatselijk
evenement.
Voor een betere zichtbaarheid en een groter bereik door de reclameborden die de
organisatie veel gebruikt, heeft college op 15 december 2015 besloten enkele van de
locaties waar driehoeksborden geplaatst mogen worden te wijzigen. De nieuwe lijst
met locaties staat op de website van de gemeente www.laarbeek.nl.

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

Naam			Geboortedatum		Geboorteplaats
M.M.H. Gevers		25-03-1978		Lieshout
M.A.H.J. Zwaaneveldt
02-01-2005		
Helmond
A.A.M.H. Zwaaneveldt
11-07-2009		
Helmond
N.A.J. Zwaaneveldt		29-05-2013		Helmond		
P.J.A. van den Hove		
20-07-1981		
Helmond		

vrijdag: inzameling binnengebied
groene én grijze container

Buiten bebouwde kom
• Aarle-Rixtel:
2e vrijdag van de maand
• Beek: 1e zaterdag van de maand
• Donk: 1e zaterdag van de maand
• Lieshout/Mariahout:
1e woensdag van de maand

Besluiten die algemeen verbindende voorschriften inhouden worden opgenomen
in het Gemeenteblad Laarbeek. Dit zijn voorschriften die op iedereen van
toepassing zijn. Deze worden regelmatig aangepast en opnieuw vastgesteld door
de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders. Het college van
burgemeester en wethouders heeft tijdens zijn vergadering op 22 december 2015 het
volgende besloten en in het Gemeenteblad Laarbeek opgenomen:
• Instemmen met het intrekken en opnieuw vaststellen van de Beleidsregels
Bijzondere Bijstand 2015 (verzamelbesluit). Deze nadere regels treden
met terugwerkende kracht, één dag na de officiële bekendmaking op 31
december 2015, per 1 januari 2015 in werking.
• Vaststellen van de Beleidsregels Parttime ondernemen 2015. Deze nadere
regels treden één dag na de officiële bekendmaking op 31 december 2015,
per 1 januari 2016 in werking.

Het betreft de volgende persoon:

vrijdag: inzameling binnengebied
alléén grijze container

Ophaaldata oud papier

Beleidsregels Bijzondere bijstand en Parttime ondernemen

Nieuwe locaties voor driehoeksborden

woensdag: inzameling buitengebied
alléén grijze container

inzameling kerstbomen

Huisdier aanschaffen?
Overweegt u een huisdier aan te schaffen? Op de website
www.dierenambulancehelmond.nl vindt u verschillende dieren die op zoek zijn
naar een baasje.

De Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2015 (verzamelbesluit) en de Beleidsregels
Parttime ondernemen 2015 zijn openbaar en liggen voor iedereen kosteloos ter
inzage, na afspraak, in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en Donk. Voor meer
informatie over de genoemde beleidsregels kunt u contact opnemen met Peel 6.1 via
telefoonnummer 14 0492. De beleidsregels zijn ook terug te vinden op de website
www.laarbeek.nl en www.peel6-1.nl.

Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775.

januari

het contract met de Dierenambulance is daarom opgenomen dat verwilderde katten,
als zij overlast bezorgen, worden gevangen, gesteriliseerd of gecastreerd en dan
worden teruggeplaatst in hun oorspronkelijke omgeving.

Aangepaste openstelling gemeentehuis en milieustraat

Milieustraat Laarbeek

Ophaaldata afval

Donderdag 31 december 2015

Opvang (zwerf)dieren vanaf 1 januari door Dierenambulance Helmond
Vanaf 1 januari 2016 wordt de opvang van zwerfdieren in Laarbeek verzorgd door
Stichting Dierenambulance Helmond. Vanaf deze datum kunt u bellen naar (0492)
513 971 als u een zwerfdier heeft gevonden. Dit nummer is 24 uur per dag, 7 dagen
in de week bereikbaar.
(Zwerf)dieren
Alle in de gemeente Laarbeek aangetroffen zwerfdieren (gezonde, gewonde, zieke
dieren, dus ook pups en kittens) worden door Stichting Dierenambulance Helmond
opgehaald, geplaatst, geregistreerd en verzorgd in hun opvang.
Als er twijfel bestaat of het om een zwerfdier gaat, wordt eerst geprobeerd de eigenaar
van het gevonden dier te achterhalen. Zodra het dier in de dierenopvang in Helmond
is geplaatst, worden er namelijk kosten bij de eigenaar in rekening gebracht.
Verwilderde katten
Verwilderde katten zijn, als ze ouder zijn dan 4 maanden, moeilijk tam te maken. In

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 31 december 2015.

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.

www.laarbeek.nl
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Verleende vergunningen
De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• basisschool Bernadette voor het houden van een carnavalsoptocht met de
kinderen van de Bernadetteschool in Mariahout op vrijdag 5 februari 2016
van 10.30 – 11.30 uur (verzonden 23 december 2015).
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend een vergunning te
hebben verleend aan:
• buurtvereniging Plan West voor het wekelijks organiseren van een kienspel
in zaal ‘De Koekoek’ in Lieshout in de periode van 1 januari 2016 tot en met
31 december 2016 (verzonden 28 december 2015).
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.
Rectificatie
• In de MooiLaarbeekKrant van 24 december 2015 stond vermeld dat de
burgemeester
voornemens
is
vergunning
te
verlenen
voor
de
carnavalsoptocht in Beek en Donk op zondag 15 februari 2015 van 14.45
tot ± 17.00 uur. De datum is verkeerd vermeld. Dit moet zijn: zondag 7
februari 2016 van 14.45 – 17.00 uur.
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Donderdag 31 december 2015

Verleende omgevingsvergunningen

Bezwaarschriften

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie
Kern
Werkomschrijving Activiteit
Korenmijt 12
Beek en Donk huisvesting
planologie
		arbeidsmigranten
Albert Botslaan 18-20 Lieshout
plaatsen van 2
bouwen
		dakkapellen

Verzonden
22-12-2015
23-12-2015

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.
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning
in het gemeentehuis Laarbeek. U kunt hiervoor een afspraak maken met het
omgevingsloket via gemeente@laarbeek.nl. U kunt ook telefonisch een afspraak
maken via het centrale telefoonnummer 0492 469 700.
Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer
Omgevingsvergunning in het gemeentehuis Laarbeek.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 31 december 2015.
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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.

team

www.laarbeek.nl

