Gemeentenieuws
Dit zijn de officiële publicaties van de
gemeente Laarbeek van 29 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
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 vrijdag van 9.00 tot
12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 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 lid van het college van
burgemeester en wethouders in de
uitzending van Radio Kontakt praten
over actuele onderwerpen binnen de
gemeente Laarbeek.
Op vrijdag 5 juni komt burgemeester
Ronnes 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.

Spreekuur wethouders

Raadsvergadering 4 juni vervalt

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.

LAARBEEK – De raadsvergaderingen van
28 mei en 4 juni zijn samengevoegd tot
één raadsvergadering die op 28 mei 2015
is gehouden. Dit betekent dat de raadsvergadering van 4 juni komt te vervallen.

Op maandag 1 juni 2015 houdt wethouder Briels van 16.00 tot 17.00 uur inloopspreekuur in het Dorpshuis Lieshout. U
bent – ook zonder afspraak – van harte
welkom.

Gemeentehuis extra avonden
open
Op maandag 29 juni en maandag 6 juli
heeft burgerzaken extra avondopenstellingen van 18.00 tot 19.30 uur. U kunt voor
deze avonden – net als voor de andere
tijden dat we open zijn – rechtstreeks een
afspraak maken via www.laarbeek.nl.

NL-Alert controlebericht op 1 juni
Op maandag 1 juni zendt de rijksoverheid
rond 12.00 uur een NL-Alert controlebericht
uit. Aan de hand van dit controlebericht
kunnen ook de inwoners van Laarbeek nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om
NL-Alert te ontvangen. U hoeft niet op het
controlebericht te reageren.
Noodsituatie
Voor het alarmeren en informeren van burgers over levens- en gezondheidsbedreigende situaties kan de overheid NL-Alert
inzetten. NL-Alert is inmiddels al bijna 60
keer ingezet bij een daadwerkelijk incident. Een NL-Alert laat u zien wat er aan de
hand is, maar wat u moet doen.
Informatie of vragen
Voor meer informatie of vragen over het
ontvangen van NL-Alert kunt u naar www.
nl-alert.nl. Staat uw vraag en/of antwoord
niet op de website? Neem dan contact op
met ‘Informatie Rijksoverheid’ via www.
rijksoverheid.nl/contact. U kunt ook bellen naar telefoonnummer 1400 op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur (lokaal
tarief).

Verkeersexamen in Laarbeek
LAARBEEK - Op dinsdag 19 en donderdag
21 april 2015 zijn de jaarlijkse verkeersexamens gehouden voor de kinderen uit de
groepen 7 of 8 van alle Laarbeekse basisscholen. Er waren 250 deelnemers.
Voorafgaand aan het praktijkexamen zijn
alle fietsen gecontroleerd en in orde gemaakt.
Vanaf 9.00 uur vertrok er iedere minuut
een leerling om de proef af te leggen.
De ene wat zenuwachtiger dan de andere maar iedereen vol goede moed. De
meeste kinderen hadden de route immers
goed geoefend met hun ouders. Aan de
ontspannen reacties te merken bij binnenkomst waren de meeste kinderen tevreden
over hun prestaties.
Het schriftelijke examen is al gehouden op
donderdag 16 april.

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.
Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek.

Afvalwijzer
Dinsdag 2 juni
Oud papier binnengebied Donk
Woensdag 3 juni
Restafval buitengebied van Laarbeek
Oud papier binnengebied en buitengebied Lieshout en Mariahout
Plastic buitengebied van Laarbeek
Donderdag 4 juni
Oud papier binnengebied Beek
Vrijdag 5 juni
Restafval binnengebied van Laarbeek
Oud papier binnengebied Aarle-Rixtel
Plastic binnengebied van Laarbeek
Zaterdag 6 juni
Oud papier buitengebied Beek en Donk
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.

Verleende vergunningen
De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
- Buurtvereniging S.M.W. voor het organiseren van een vlooienmarkt op 21 juni
2015 van 9.30 tot 15.00 uur aan De Sluiter en De Wolwever in Lieshout (verzonden 20 mei 2015),
- harmonie De Goede Hoop voor het houden van een zomerconcert op dinsdag
14 juli 2015 van 19.00 tot 23.00 uur op
het Kerkplein/Dorpsstraat ter hoogte van
huisnummer 18 in Aarle-Rixtel (verzonden 26 mei 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.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
In verband met een wielerwedstrijd het
reggaefestival zijn de Woutersstraat,
Verlengde Raagtenstraat, gedeelte Lage
Heesweg, en gedeelte Schoolstraat in
Beek en Donk tijdelijk afgesloten voor alle
verkeer, behalve voetgangers. Deze maatregel geldt op zaterdag 6 juni 2015 van
8.30 tot 14.00 uur.

Verkeersbesluiten
Ontwerpbesluit intrekken parkeermogelijkheid grote voertuigen einde Vonderweg Beek en Donk
LAARBEEK - Naar aanleiding van een uitgevoerd parkeeronderzoek naar de bezettingsgraad van de parkeerstrook voor
grote voertuigen op de Vonderweg, nabij
de Schoondonkseweg in Beek en Donk is
gebleken dat deze parkeerstrook zeer weinig wordt gebruikt.

Kort nieuws
Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
- Renovatie speelveld de Ratel
- Wie zijn de wijkagenten in Laarbeek?
- Rijkswaterstaat renoveert Laarbeekse
bruggen
- Vervanging openbare verlichting
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.
Ook voor de uitstraling van het bedrijventerrein Bemmer IV is het een verbetering
als deze parkeerstrook hier verdwijnt.
Daarom is hiervan is het college voornemens om de parkeermogelijkheid voor
grote voertuigen op het einde van de Vonderweg nabij de Schoondonkseweg in te
trekken.
Voordat het college een definitief besluit
neemt kunt u per 1 juni 2015 gedurende
een periode van zes weken het ontwerpbesluit met bijbehorende tekening inzien
in het gemeentehuis Laarbeek. Indien
gewenst kunnen belanghebbenden gedurende deze periode mondeling of schriftelijk hun zienswijze over het ontwerpbesluit
naar voren brengen.

Bestemmingsplannen
Ontwerp-uitwerkingsplan De Beekse Akkers - Isidorusplein
Het college van burgemeester en wethouders van Laarbeek maakt bekend voornemens te zijn om, ingevolge het bepaalde
in artikel 14 van het bestemmingsplan
‘De Beekse Akkers’ en artikel 3.6 van de
Wet ruimtelijke ordening, het bestemmingsplan ‘De Beekse Akkers’ deels uit
te werken om realisering van 47 woningen
mogelijk te maken. Het betreft een locatie
ten zuiden van de Lieshoutseweg en het
beoogde Isidorusplein, ten westen van
de Rijbroeksedreef en ten oosten van de
Middenakkerdreef. Het plan voorziet in de
bouw van 47 vrijstaande, halfvrijstaande
en sociale koop/huur woningen.
Het ontwerpbesluit tot uitwerking van
voornoemd gebied en de bijbehorende
stukken liggen van maandag 1 juni 2015
tot en met maandag 13 juli 2015 ter inzage
bij de informatiebalie in het gemeentehuis
Laarbeek in Beek en Donk. Het ontwerpUitwerkingsplan is ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.
laarbeek.nl) en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden een schriftelijke
of mondelinge zienswijze kenbaar maken
tegen het voornemen om het uitwerkingsplan vast te stellen. Er moet gemotiveerd
aangegeven worden op welke onderdelen
van het Ontwerp-Uitwerkingsplan de reactie betrekking heeft.
Schriftelijke zienswijzen moeten worden
gericht aan burgemeester en wethouders van Laarbeek, Postbus 190, 5740
AD Beek en Donk. Voor het indienen van
een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. van Wetten,
telefoonnummer 0492 469 883. Van de
mondelinge zienswijze wordt een verslag
gemaakt.

Verleende omgevingsvergunningen

- telefonisch informatie inwinnen bij het team Omgevingsvergunning. U kunt daarvoor
ook het centrale telefoonnummer bellen, 0492 469 700.

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Locatie
Kern
Vijver De Beekse Akkers Beek en Donk
Ahorn 10
Mariahout

Werkomschrijving
plaatsen kunstobject
bouwen van een woning

Activiteit
bouwen
bouw/planologie

Verzonden
20-05-2015
22-05-2015

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
Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek.

Afgehandelde sloopmeldingen
Locatie
Akkermuntstraat 2

Kern
Beek en Donk

Werkomschrijving
vervangen asbestgolfplaten

Activiteit
slopen

Heeft u plannen om te (ver)bouwen? Informeer ook bij het team Omgevingsvergunning
in het gemeentehuis Laarbeek.

