Gemeentenieuws
Dit zijn de officiële publicaties van de
gemeente Laarbeek van 1 mei 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
Woensdag 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
Woensdag 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 8 mei komen twee raadsleden van ABL en PNL 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.

Gemeentehuis gesloten
LAARBEEK - Vanwege de feestdagen zijn
er diverse dagen waarop het gemeentehuis en ook de milieustraat gesloten
zijn. Het gemeentehuis is op de volgende dagen gesloten:
- maandag 4 mei
- dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag)
- donderdag 14 mei (Hemelvaart)
- vrijdag 15 mei
- maandag 25 mei (Pinksteren)
Milieustraat
Op donderdag 14 mei is ook de milieustraat gesloten. De andere dagen is
deze regulier geopend.
Spreekuur wethouders
Op maandag 4 mei is er geen spreekuur
van de wethouders.

4 mei Dodenherdenking
LAARBEEK - Maandag 4 mei vindt de jaarlijkse Dodenherdenking Laarbeek plaats. Om
18.30 uur is er allereerst een bijeenkomst
in de Michaelkerk in Beek en Donk. Pastoor
Verbraeken zorgt voor een begroeting. Het
parochiebestuur treedt als gastheer op.
De bijeenkomst wordt muzikaal ondersteund door het Jeugdorkest van harmonie O&U en door het koor Sine Nomine uit
Aarle-Rixtel die een aantal liederen zingen.
Ook Vereniging De Laarbeekse Veteranen
en Amnesty International dragen op bij aan
de bijeenkomst.
Na afloop is er een stille tocht van de
Michaelkerk naar het Herdenkingsmonument voor het gemeentehuis, ondersteund
door het Leonardus- en het Sint Antoniusgilde en de Harmonie O&U.
Vanaf ongeveer 19.45 uur tot 20.15 uur is
er de herdenking voor het gemeentehuis,
waarbij om 20.00 uur twee minuten stilte in
acht wordt genomen. Burgemeester Ronnes
houdt een toespraak. Namens de bewoners
van Laarbeek zal de heer Jos Bekx uit Lieshout een woord tot de aanwezigen spreken
over zijn beleving bij Dodenherdenking. De
Scouting hijst de vlaggen halfstok en de gildes neigen het vaandel.
Na het Wilhelmus, gespeeld door Harmonie O&U en het leggen van kransen heeft
het aanwezige publiek de gelegenheid om
bloemen te leggen bij het Herdenkingsmonument.

Afvalwijzer
Let op: in de wijk de Voorbeemd geldt
tot en met 4 oktober 2015 een ander
inzamelschema. Zie www.laarbeek.nl/
afvalproef.
Omdat inzameling van oud papier op 5
mei vervalt is er op 12 mei een extra inhaalronde oud papier in de Voorbeemd.
Zaterdag 2 mei
Oud papier buitengebied Beek en Donk
Dinsdag 5 mei
Wordt er GEEN oud papier opgehaald in
Donk
Woensdag 6 mei
Restafval buitengebied van Laarbeek
Oud papier binnengebied en buitengebied Lieshout en Mariahout
Plastic buitengebied van Laarbeek
Donderdag 7 mei
Oud papier binnengebied Beek
Vrijdag 8 mei
Restafval en GFT binnengebied van
Laarbeek
Oud papier binnengebied Aarle-Rixtel
Plastic binnengebied van Laarbeek
Vanaf 7.30 uur wordt er afval opgehaald;
zet uw containers dus op tijd buiten! Wan-
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neer 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.

Opvang en ophalen zwerfdieren
door Dierenbescherming
LAARBEEK - Sinds 1 januari 2015 worden
zwerfdieren in Laarbeek opgehaald en
opgevangen door de Dierenbescherming
Brabant Zuid-Oost.
Indien nodig zal hun dierenambulance
rijden voor zwervende huisdieren. Mocht
een eigenaar niet gevonden worden, dan
zorgt de Dierenbescherming voor opvang
van het dier. Die opvang vindt plaats bij
Dierenopvangcentrum De Doornakker in
Eindhoven. Dit asiel bewaart de zwervende dieren twee weken voor de eigenaar.
Na die twee weken wordt een dier bemiddelbaar voor een nieuw baasje.
De meldkamer dierenhulp van de Dierenbescherming is bereikbaar via telefoonnummer 0900 112 00 00. De dierenambulance rijdt 24 uur per dag, zeven dagen per
week.

Drank- en Horecawet
Wijziging Drank- en Horecavergunning
aan Sluys 6 in Beek en Donk
Het college van de gemeente Laarbeek
heeft besloten de vergunning te wijzigen
op grond van artikel 30a, lid 3 van de
Drank- en Horecawet voor Sluys 6, Kapelstraat 3 in Beek en Donk. Verzonden 23
april 2015.
Drank- en Horecavergunning model C
artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek maakt bekend vergunning te hebben
verleend op grond van artikel 35 van de
Drank en Horecawet tot het verstrekken
van alcoholhoudende drank aan Gilde
Sint Margaretha uit Aarle-Rixtel tijdens de
waterspelen op zaterdag 20 juni 2015 van
14.00 tot 18.00 uur en tijdens de dienstenveiling op zondag 21 juni 2015 van 14.00
tot 20.00 uur. Beide evenementen worden
gehouden op het gildeterrein Sint Margaretha aan de Havenweg 6a in Aarle-Rixtel.
Verzonden 23 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, ter
attentie van de burgemeester. Zie hiervoor
de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de
gemeentenieuwspagina’s.

Verkeersbesluit
Verkeersbesluit intrekken voorrangsweg
Lekerstraat en Peeleindseweg in Beek en
Donk
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben de volgende
verkeersmaatregel te treffen:
- het intrekken van de voorrangsweg op de
Lekerstraat en de Peeleindseweg in Beek
en Donk;
Het verkeersbesluit met de bijbehorende
stukken ligt vanaf zaterdag 2 mei 2015 tot
en met vrijdag 12 juni 2015 ter inzage in
het gemeentehuis Laarbeek in Beek en
Donk.

Kort nieuws
Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
- Myriam Meertens, nieuwe gemeentesecretaris
- Koninklijke onderscheidingen en Koningsdag
- Gemeentehuis gesloten
Volg ons ook op facebook.com/
GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.
Contact, beroep en voorlopige
voorziening
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan
kunt u hiertegen een beroepschrift indienen. Voordat u dat doet adviseren wij u
om eerst telefonisch contact op te nemen
met Frans Vlemmix om het genomen besluit door te nemen. Bent u daarmee niet
geholpen? Dan kunt u alsnog een beroepschrift sturen aan: De rechtbank OostBrabant, Sector bestuursrecht, Postbus
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Zorgt u
ervoor dat u het beroepschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending
van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat
de rechtbank uw beroepschrift niet meer
kan behandelen.
Een beroepschrift moet ondertekend zijn
en bevat verder: uw naam en adres, de
datum waarop het beroepschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de
gronden (argumenten) van het beroep.
Wilt u verhinderen dat het besluit op korte
termijn wordt uitgevoerd? Dien dan ook
een verzoek om een voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter. Een
verzoek daartoe richt u aan: De Voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
U kunt uw beroep- en verzoekschrift
ook digitaal indienen via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).
Heeft u vragen over het indienen van een
(digitaal) beroepschrift of een voorlopige
voorziening? Neem dan contact op met
de rechtbank Oost-Brabant, telefoon (073)
620 20 20.

Wet omgevingsvergunning
Ontwerpbeschikking intrekking
omgevingsvergunning uitgebreide
procedure voor Beemdkant 18 in Lieshout
Bij het college van burgemeester en wethouders zijn zienswijzen ingebracht welke
rechtvaardigen om de in procedure gebrachte intrekking voor de inrichting aan
de Beemdkant 18 in Lieshout ongedaan te
maken.
De ontwerpbeschikking en bijbehorende
stukken liggen van zaterdag 2 mei 2015
gedurende 6 weken ter inzage bij de pijler
Burgers en Bedrijven in het gemeentehuis
van Laarbeek in Beek en Donk. Indien gewenst kan een mondelinge toelichting op
de stukken worden gegeven.
Gedurende de inzagetermijn kunnen
schriftelijk of mondeling gemotiveerde
zienswijzen kenbaar gemaakt worden.
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 Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 0492 469
867. Als u zienswijzen inbrengt kunt u verzoeken om uw persoonlijke gegevens niet
bekend te maken.

