Gemeentenieuws
Dit zijn de officiële publicaties van de
gemeente Laarbeek van 10 april 2015

Gemeentehuis Laarbeek
Postbus 190
5740 AD Beek en Donk
T 0492 469 700
F 0492 469 701
E gemeente@laarbeek.nl
I www.laarbeek.nl
Bezoekadres
Koppelstraat 37, Beek en Donk
Openingstijden loketten
Maandag t/m vrijdag:
9.00 - 12.30 uur (alle afdelingen)
Woensdag:
14.00 - 17.00 uur (alléén burgerzaken)
18.00 - 19.30 uur (alléén burgerzaken
en het omgevingsloket)
Bij burgerzaken, het Wmo- en het
omgevingsloket kunt u alleen terecht
op afspraak, met uitzondering van
aangiften geboorte en overlijden.
Daarvoor kunt u binnen de lokettijden zonder afspraak terecht. Diverse
producten kunt u ook digitaal regelen
via www.laarbeek.nl.
Telefonische bereikbaarheid
Maandag t/m donderdag van 9.00 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur.
Op vrijdag zijn we bereikbaar van 9.00
tot 12.30 uur.
Meldpunt openbare ruimte
Meldingen over de openbare ruimte
kunt u doorgeven via www.laarbeek.
nl, of op de tijden dat we telefonisch
bereikbaar zijn via telefoonnummer
0492 469 700.

Milieustraat Laarbeek
Stater 2, Lieshout
telefoonnummer 0499 422 775
Openingstijden
Woensdag t/m vrijdag: 13.00 - 17.00 uur
Zaterdag: 9.00 - 16.00 uur

Gemeente actueel
Iedere vrijdag tussen 17.00 en 18.00
uur komt een college- of raadslid in de
uitzending van Radio Kontakt praten
over actuele onderwerpen binnen de
gemeente Laarbeek.
Op vrijdag 17 april komen twee raadsleden van Fractie Frans Biemans en De
Werkgroep aan het woord.
Luister naar Gemeente actueel: dan
weet u wat er speelt in uw gemeente!

Bezwaarschriften
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.

Spreekuur wethouders

Verleende vergunningen

Loop vooral eens binnen bij het wethouderspreekuur dat iedere maandag in een
van de dorpshuizen plaatsvindt. De wethouders willen u graag ontmoeten en van
u horen wat er zoal bij u en in uw kern leeft.

De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
- Supportersclub de Lieshoutse Wielrenners voor het houden van de ‘60e Grote
Bavaria-Ronde van Lieshout’ op zondag
17 mei 2015 van 12.00 tot 18.00 uur (verzonden 2 april 2015),
- Oranjecomité Mariahout voor het organiseren van diverse activiteiten met brandweer Bavaria in verband met Koningsdag op het Oranjeplein in Mariahout op
maandag 27 april 2015 van 10.00 tot
17.00 uur (verzonden 7 april 2015).

Op maandag 13 april 2015 houdt wethouder Briels van 16.00 tot 17.00 uur inloopspreekuur in het Ontmoetingscentrum
Beek en Donk. U bent – ook zonder afspraak – van harte welkom.

Extra maandagavonden open
LAARBEEK - In aanloop naar de meivakantie zijn de loketten van burgerzaken twee
maandagavonden extra geopend. De laatste van die twee is op maandag 13 april.
U kunt via www.laarbeek.nl zelf u afspraak
inplannen.

Raadsvergadering 23 april
U bent van harte welkom bij de vergadering van de gemeenteraad op donderdag
23 april 2015 om 19.30 uur in het gemeentehuis aan de Koppelstraat te Beek en
Donk.
Agenda
1.	Opening en mededelingen en aanwijzing stemmingsvolgorde.
2. Vaststelling agenda.
3. Spreekrecht.
4. Vragenhalfuurtje.
5.	Vaststelling van de besluitenlijst van
de openbare vergadering van 19 maart
2015.
6. Ingekomen stukken.
7.	Voorstel tot vaststelling van het Beleidsplan Fietsverkeer 2015.
8.	Ontwerpbegroting 2016 ODZOB en
meerjarenraming 2017-2019.
9.	Voorstel tot vaststelling van het Bestemmingsplan Nieuwenhof 2014.
10.	Voorstel tot aanpassing van de grondprijzen van bouwgrond.
11.	Voorstel tot vaststelling van de wijzigingen van de begroting 2015.
12. Sluiting.

Afvalwijzer
Dinsdag 14 april
Oud papier binnengebied Donk
Woensdag 15 april
Restafval buitengebied van Laarbeek
Oud papier binnengebied Lieshout en Mariahout
Donderdag 16 april
Oud papier binnengebied Beek
Vrijdag 17 april
Restafval en GFT binnengebied van Laarbeek
Oud papier binnengebied Aarle-Rixtel
Vanaf 7.30 uur wordt er afval opgehaald;
zet uw containers dus op tijd buiten! Wanneer u oud papier bundelt, is het gemakkelijker op te halen. Zet het vóór 8.00 uur
‘s morgens aan de straat, anders loopt u
de kans dat de inzamelaar al is geweest.
Meer informatie over afval en afvalverwijdering vindt u op de afvalkalender in de
gemeentegids. Heeft u een melding over
niet opgehaald huisvuil, dan kunt u uw
melding doorgeven aan het Milieu Informatie Centrum. Het MIC is op werkdagen
van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar op het
gratis telefoonnummer 0800 0230 344.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek.

Kort nieuws

De burgemeester maakt bekend een gewijzigde vergunning te hebben verleend
aan:
- Oranjecomité Aarle-Rixtel. De wijziging
betreft verlening van de eerder verleende
vergunning tot 21.30 uur in verband met
muziekoptredens bij Open Jongerencentrum Aarle-Rixtel (verzonden 2 april
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.

Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
- Verenigingen en vrijwilligers ruimen
20 kuub zwerfvuil in Laarbeek!
- Extra maandagavonden open
- Start afvalproef Voorbeemd
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met de wielerjeugdvijfdaagse
is de Floreffestraat, Hertog Janstraat, Hertog Hendriklaan en Coolhof in Lieshout
afgesloten voor alle verkeer behalve voetgangers. Deze maatregel zal gelden van
maandag 20 tot en met vrijdag 24 april
2015 telkens van 18.00 tot 21.30 uur.
In verband met Koningsdagactiviteiten, is
het Oranjeplein in Mariahout afgesloten
voor alle verkeer behalve voetgangers.
Deze maatregel geldt op maandag 27 april
2015 van 7.00 tot 18.00 uur.

Aanvragen omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning zijn ontvangen:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Kern
Ingediend d.d.
Spechtlaan 2b
Lieshout
27-03-2015
Janssensstraat 90
Aarle-Rixtel
27-03-2015
Ahorn 10
Mariahout
30-03-2015
Broekkantsestraat 7-9
Beek en Donk 30-03-2015
Terlingenplein 54
Aarle-Rixtel
31-03-2015
Bosscheweg
Beek en Donk 31-03-2015
Adriaan Boutlaan
Lieshout
31-03-2015
Burg. Mostermanslaan 28 Lieshout
01-04-2015
Moreeshof
Lieshout
31-04-2015
			

Werkomschrijving
veranderen woning
vergroten van een woning
plaatsen tijdelijke woonunit
bouwen varkensstal en luchtwasser
realiseren hondentrimsalon/plaatsen reclame
kappen van twee populieren
kappen van vier essen
bouwen van een hondenhok /-ren
kappen van bomen en houtopstand t.b.v.
nieuwbouwproject

Aangevraagde sloopmelding
Locatie
Kern
Mgr. Verhagenstraat 20
Beek en Donk

Werkomschrijving
verwijderen van asbest

Ingediend d.d.
27-03-2015

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.

Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie
Kern
Werkomschrijving
Middenakkerdreef 16-18 Beek en Donk
bouwen van een tweekapper
Kouwenberg 37
Aarle-Rixtel
handelen in strijd RO

Activiteit
bouwen
planologie

Verzonden
01-04-2015
01-04-2015

Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Locatie
Kern
Werkomschrijving
Heieindseweg 3
Mariahout
plaatsen tijdelijke woonunit
Het Laar 3
Aarle-Rixtel
splitsen van een boerderij

Activiteit
planologie
bouwen

Verzonden
01-04-2015
02-04-2015

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.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met deze besluiten kunnen hiertegen geen bezwaarschrift indienen. Wel is het mogelijk om binnen zes weken na de dag waarop het
besluit is verzonden, een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de rechtbank. Het
beroepschrift richt u aan de Rechtbank Oost–Brabant, sector bestuursrecht, Postbus
90125, 5200 MA in ‘s-Hertogenbosch. Het moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep. Bovendien bestaat
de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter
van de Rechtbank Oost-Brabant (zie bovenstaande regel)
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.

