Gemeentenieuws
Dit zijn de officiële publicaties van de
gemeente Laarbeek van 9 jan. 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.

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 12 januari 2015 houdt wethouder Buter van 16.00 tot 17.00 uur inloopspreekuur in De Dreef in Aarle-Rixtel.
U bent– ook zonder afspraak – van harte
welkom.

Team Zorg en Welzijn AarleRixtel van start
LAARBEEK - Inwoners van Aarle-Rixtel kunnen vanaf 12 januari met al hun vragen
of problemen op het gebied van welzijn,
(mantel)zorg, werk & inkomen, wonen en
gezinsrelaties terecht bij het Team Zorg en
Welzijn Aarle-Rixtel. Ook als u zich zorgen
maakt over iemand of als u tips en goede
ideeën heeft, die het wonen in Aarle-Rixtel
plezieriger, maken kunt u bij het Team terecht.

belt, dan wordt er gewerkt met een terugbelnotitie. U wordt dan de eerstvolgende
werkdag teruggebeld (niet op vrijdag).
Op dinsdagmorgen en donderdagmorgen
kunt u ook even binnenlopen. Er is dan
iemand van het team werkzaam in Zonnetij op de Heindertweg 87 Aarle-Rixtel voor
een persoonlijk gesprek: wel zo makkelijk.
Als u al ondersteuning heeft vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning of al een
indicatie heeft, dan kunt u ook terecht bij
Peel 6.1 via telefoonnummer 140492. U
hoeft geen kengetal in te toetsen.

Gemeentegids 2015
LAARBEEK – De nieuwe gemeentegids
2015 zal komende week huis-aan-huis verspreid worden. Op donderdag 18 januari
wordt de gids met de MooiLaarbeekKrant
mee rondgebracht. Mocht u de gids volgende week niet ontvangen, dan kunt u
contact opnemen met Akse Media, de producent van de gids, via info@aksemedia.
nl.

Afvalwijzer
Dinsdag 13 januari
Oud papier binnengebied Donk

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.

Woensdag 14 januari
Restafval buitengebied van Laarbeek
Oud papier binnengebied Lieshout en Mariahout
Plastic buitengebied van Laarbeek

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.

Donderdag 15 januari
Oud papier binnengebied Beek

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 16 januari komt wethouder
Meulensteen 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.

Het Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel bestaat uit vier professionals (op de foto van
links naar rechts): Lia Smolders (wijkverpleegkundige), Berrie van den Waardenburg (dorpsondersteuner), Maria Hendriks
(maatschappelijk werker) en Karen Reijnen (Wmo-consulent). Schroom niet om
contact op te nemen met het Team Zorg en
Welzijn: zij helpen u graag.
Beek en Donk, Lieshout, Mariahout
In de overige kernen van de gemeente
Laarbeek kunnen inwoners met hun vragen terecht bij de dorpsondersteuner. Dat
is voor Beek en Donk Henrie Bouwmans
0492 328 803. Voor Lieshout Hanneke
Manders 0492 782 901 en voor Mariahout
Manita Herregraven 0492 782 902 of 06
4853 2893. Inwoners die al ondersteuning
hebben vanuit de Wet maatschappelijke
ondersteuning of al een indicatie hebben,
kunnen ook terecht bij Peel 6.1 via telefoonnummer 140492. U hoeft geen kengetal in te toetsen.
Zelf proberen
Het Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel is
een van de mogelijkheden om inwoners
te helpen bij vragen. Op de website www.
guidolaarbeek.nl staat voor iedereen veel
informatie en advies over onder andere
zorg, huishouden, vervoer, werk en wonen. Of misschien is het mogelijk om hulp
te vinden in de directe omgeving. Steeds
meer inwoners maken ook gebruik van de
website www.laarbeekvoorelkaar.nl. Dit is
een soort marktplaats waar mensen die
iets nodig hebben of iets kunnen doen
voor een ander, terecht kunnen. Komen
inwoners er niet uit met deze hulpmiddelen of is er professionele hulp nodig, dan
staan de dorpsondersteuner en het Team
Zorg en Welzijn klaar.
Bereikbaarheid
Het Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel is van
maandag tot en met donderdag elke ochtend tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch
bereikbaar op (0492) 469 700. U krijgt dan
eerst iemand van de gemeente Laarbeek
aan de telefoon. Als u vraagt naar het
Team Zorg en Welzijn Aarle-Rixtel verbindt
hij/zij u door. Als u op een ander moment

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek.

Vrijdag 16 januari
Restafval 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! 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

Kort nieuws
Uitgebreide artikelen over onderstaande onderwerpen vindt u op www.laarbeek.nl.
- Veilig Thuis
- Strookbeleid Laarbeek
Volg ons ook op facebook.com/GemeenteLaarbeek en Twitter: @laarbeeknieuws.
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.

Vaststelling Groene Kaart
Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 23 december 2014
conform artikel 2 van de Bomenverordening Laarbeek 2015 besloten de Groene
Kaart vast te stellen. De Groene Kaart is
onderdeel van het nieuwe beleid met betrekking tot het beschermen en kappen
van bomen in Laarbeek dat per 1 januari
2015 van kracht is geworden. Alleen voor
het kappen van bomen en groenstructuren
die op de Groene Kaart staan is nog een
kapvergunning nodig. Voor alle overige
bomen geldt niet langer een vergunningplicht. Een uitzondering geldt voor gemeentebomen dikker dan 10 cm. Wanneer
de gemeente voornemens is deze bomen
weg te halen, zal altijd een kapvergunning
worden aangevraagd.
De Groene Kaart ligt van maandag 12 januari tot en met maandag 23 februari 2015
ter inzage bij de informatiebalie van het
gemeentehuis Laarbeek. De Groene Kaart
is ook digitaal raadpleegbaar via de gemeentelije website (www.laarbeek.nl > wonen en leven > openbare ruimte > bomen).
Gedurende de termijn van ter inzageligging kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift bij de gemeente Laarbeek indienen tegen het bovengenoemde besluit.
Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’
elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Aanvragen omgevingsvergunning
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de volgende aanvragen
om een omgevingsvergunning zijn ontvangen:
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie
Kern
Molenweg
Beek en Donk
Ginderdoor 23
Mariahout

Ingediend d.d.
30-12-2014
31-12-2014

Werkomschrijving
bouwen van twee woningen
kappen van een eik

Aangevraagde sloopmelding
Locatie
Kern
Heuvelplein 27
Beek en Donk

Ingediend d.d.
27-12-2014

Werkomschrijving
slopen van een aanbouw

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
Rectificatie
Merensteinplein 12 t/m 30 Beek en Donk

bouwen van 10 woningen

bouwen

15-12-2014

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.

