Gemeentenieuws
Dit zijn de officiële publicaties van de
gemeente Laarbeek van 20 feb. 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 27 februari komt wethouder Buter 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
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.
Op maandag 23 februari 2015houdt wethouder Buter van 16.00 tot 17.00 uur inloopspreekuur in het Ontmoetingscentrum Beek en Donk. U bent - ook zonder
afspraak - van harte welkom.

Hulp nodig bij uw
belastingaangifte?
Voor 1 mei dient u bij de Belastingdienst
aangifte te doen over uw inkomstenbelasting van 2014. Heeft u hierbij hulp nodig?
Dan kunt u terecht in de Stadswinkel van
de gemeente Helmond aan het Frans Joseph van Thielpark 1 in Helmond. Daar zitten medewerkers van de Belastingdienst
klaar om u te helpen. U kunt terecht vanaf
maandag 9 maart tot en met half mei (afhankelijk van de vraag). De hulp is gratis.
Maak wel eerst even een afspraak via de
Belastingtelefoon 0800 0543 (ook gratis).
U maakt de afspraak dus rechtstreeks bij
de Belastingdienst. Om in aanmerking te
komen voor hulp bij uw belastingaangifte
gelden de volgende voorwaarden:
- De gratis service is beschikbaar voor inwoners van de Peelregio
- U dient zorgtoeslag te ontvangen
- U kunt terecht op maandag, dinsdag en
donderdag
- De formulieren worden ingevuld door medewerkers van de Belastingdienst
- Aanmelden kan vanaf nu tot eind april via
telefoonnummer 0800 0543 (gratis), dit
nummer is bereikbaar van maandag tot
en met donderdag van 8.00 tot 20.00 uur
en op vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.
U ontvangt van de Belastingdienst een
bevestiging van uw afspraak. Daarin staat
precies wat u mee dient te nemen naar de
afspraak (jaaropgaves, DigiD-inlogcode,
enz.). Neemt u ook de afspraakbevestiging mee naar uw afspraak.

Bijeenkomst harmonisatie
bijzondere bijstand
LAARBEEK - Op 24 februari vindt in het gemeentehuis Laarbeek, aansluitend aan de
vergadering van de commissie Sociaal Domein, een opiniërende bijeenkomst plaats
over de harmonisatie van de bijzondere
bijstand. Het is een openbare bijeenkomst
dus u bent van harte welkom als toehoorder. We verwachten dat de bijeenkomst
rond 20.00 uur begint.
Aanleiding voor de bijeenkomst is dat de
gemeente Laarbeek, net als Someren en
Asten, een Peelgemeente is waarvan de
regelingen nog niet zijn geharmoniseerd.
Nu de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 met
ingang van 1 januari 2015 ook de regelingen is gaan uitvoeren voor de gemeente
Laarbeek is gekeken in welke mate de harmonisatie kan worden doorgevoerd voor
alle gemeenten in de Peelregio. Om te
beoordelen of de commissies en gemeenteraden van Asten, Someren en Laarbeek
de regelingen willen aanpassen, worden
in de betreffende gemeenten opiniërende
bijeenkomsten georganiseerd.

samenwerking met de gemeente Laarbeek
en de politie Gemert-Laarbeek zamelen
deze vrijwilligers zwerfvuil in langs wegen,
in bossen, kanalen, sloten, in bermen en
parken. De oogst in voorgaande jaren was
niet mis!
De actie is niet alleen bedoeld om de
gemeente Laarbeek schoon te krijgen.
Natuurlijk is het ook een oproep om aandacht te vragen voor het gemak waarmee
mensen zwerfafval achterlaten.
Doet uw vereniging ook al mee?
We merken dat het ongeveer dezelfde
mensen zijn die ieder jaar opnieuw de
handen uit de mouwen steken. Natuurlijk
zijn we erg blij dat deze mensen en verenigingen meedoen maar doet u ook al mee?
En uw vereniging? Laat u niet kennen en
zorg dat u erbij bent.
We nodigen alle verenigingen en inwoners
van Laarbeek uit om aan deze dag bij te
dragen. Immers een goed leefklimaat begint bij uzelf en in uw buurt! Bovendien
is het nog gezellig ook. Help daarom mee
met de zwerfvuildag op zaterdag 28 maart.
Vanuit de startplaatsen wordt voor koffie,
een broodje en een kop soep gezorgd. De
politie Gemert-Laarbeek houdt die ochtend extra toezicht op de verkeersveiligheid, met name op de plekken waar kinderen aan het opruimen zijn.
Startplaatsen
De plaatsen waar vanaf 9.00 uur gestart
wordt zijn het scoutinggebouw aan de
IJsweg in Beek en Donk en bij het nieuwe
scoutinggebouw aan de Herendijk in Lieshout. De inzameling in Aarle-Rixtel start
bij het IVN-gebouwtje aan de Beekseweg
in Aarle-Rixtel.
Opgeven
Natuurlijk doet u ook mee aan de Zwerfvuildag Laarbeek 2015! U kunt zich telefonisch of per e-mail opgeven bij de heer Jan
Sprengers, telefoon 469 870 of e-mail jan.
sprengers@laarbeek.nl.
Stevige bekeuring
De Milieupolitie controleert streng op het
achterlaten van zwerfafval. Indien u betrapt wordt volgt een stevige bekeuring.
Mocht u ooit zien dat er afval wordt achtergelaten, dan kunt u dat melden bij de
Milieupolitie (0900 88 44).

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.

Afvalwijzer

Doe mee aan de zwerfvuildag op
zaterdag 28 maart

Dinsdag 24 februari
Oud papier binnengebied Donk

LAARBEEK - De gemeente Laarbeek doet
ook dit jaar weer mee aan de Landelijke
Opschoondag. In Laarbeek noemen we
dat de Zwerfvuildag 2015. Gelukkig willen
veel inwoners van Laarbeek zich deze dag
in het jaar actief inzetten voor een schoner milieu door zwerfvuil in te zamelen. In

Woensdag 25 februari
Restafval buitengebied van Laarbeek
Oud papier binnengebied Lieshout en Mariahout

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek.

Donderdag 26 februari
Oud papier binnengebied Beek

Kort nieuws
Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
- Verkiezingen voor Provinciale Staten
en waterschap
- Reclamebelasting geeft boost aan Piet
van Thielplein-Koppelstraat
- Vrijwilligersverzekering
- 40 dagen lang ‘IkPas’
Volg ons ook op facebook.com/
GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.

Vrijdag 27 februari
Restafval 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.

Uitvoeringsbesluit vervanging
bouwvergunningen gemeente
Laarbeek tot en met 1989
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat in de vergadering
van 10 februari 2015 het `Uitvoeringsbesluit vervanging bouwvergunningen
gemeente Laarbeek tot en met 1989’ is
vastgesteld. In dit Besluit wordt geregeld
dat de bouwvergunningen tot en met
1989 worden vervangen door het maken
van een digitale reproductie. Dit gebeurt
volgens de uitgangspunten, criteria en
procedures opgenomen in het ‘Handboek
digitale vervanging bouwvergunningen tot
en met 1989 gemeente Laarbeek ’ van 26
januari 2015.
Het Uitvoeringsbesluit en de daarbij behorende documenten liggen van maandag 23
februari tot en met maandag 6 april 2015
ter inzage in het gemeentehuis Laarbeek.
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemd besluit binnen zes weken na deze bekendmaking
een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek
`Bezwaarschriften’ elders op de gemeentepagina’s.

Ontheffing sluitingsuren
De burgemeester van Laarbeek heeft besloten om voor 2015 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
Café Thuis, Heuvelplein 6 in Beek en Donk
(verzonden 12 februari 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.

Kapvergunningen
Rectificatie
In de publicatie van 30 januari 2015 stond
abusievelijk vermeld dat er een kapvergunning was verstrekt voor een strook ach-

ter de Melter in Lieshout. Dit moest echter
de Wolwever in Lieshout zijn. De vergunning is als volgt verleend:
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten ingevolge artikel
2 lid 1 van de Bomenverordening van de

gemeente Laarbeek, vergunning te verlenen voor het kappen van de volgende
bomen: twaalf berken, elf eiken en een
beuk aan de rand van de groenstrook
achter De Wolwever, langs de Provinciale Weg, in Lieshout. De aanvraag is ingediend omdat de bomen verwijderd wor-

Aanvragen omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning zijn ontvangen:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Kern
Molenstraat 18
Aarle-Rixtel
Burg. v.d. Weidenlaan 13 Beek en Donk
Heieindseweg 3
Mariahout

Ingediend d.d.
09-02-2015
11-02-2015
12-02-2015

Werkomschrijving
veranderen van een woning (aanbouw)
plaatsen van een condensor op het dak
plaatsen tijdelijke noodwoning

Aangevraagde sloopmelding
Locatie
Kern
Beemdkant 6
Lieshout

Ingediend d.d.
12-02-2015

Werkomschrijving
slopen van dakconstructie

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.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek.

Activiteit		
bouwen		

Verzonden
11-02-2015

voldoende groen over in de achterliggende groenstrook om het groene karakter
van de zone te behouden. Omdat fysieke
herplant ter plekke niet mogelijk is, wordt
een financiële herplantplicht opgelegd ter
compensatie van deze kap.

Plan De Fontein;
Lieshout
bouwen van 24 woningen		
bouwen
12-02-2015
(Nieuwstraat 22 t/m 32: 6 woningen, De Klumper 54 t/m 60: 4 woningen, Den Effer 2 t/m 16: 8 woningen, Den
Dissel 1 t/m 11: 6 Woningen)
Muzenlaan 75
Beek en Donk
ombouw garage tot speelkamer
bouwen
12-02-2015
Middenakkerdreef 2
Beek en Donk
bouwen van een huis met garage
bouwen
13-02-2015

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.

Afgehandelde sloopmeldingen
Locatie
Meerven 29a

Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie
Kern
Werkomschrijving
Auwerstraat 2a
Beek en Donk
splitsen van een woning

den om de aanwezige sloot te verbreden
en verdiepen. Dit ter verbetering van de
waterhuishouding in het gebied van de
Beemdkant. De vergunning is verleend
omdat de belangen voor verbetering van
de waterhuishouding groter zijn dan het
behoud van de bomen. Bovendien blijft er

Kern
Mariahout

Werkomschrijving
slopen bijgebouw (hok)

Activiteit
slopen

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.

