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Vaststellen besluitenlijst
d.d. Collegevergadering
15 juni 2021

De besluitenlijst wordt in
overeenstemming met het concept
vastgesteld.

114052021

Mogelijkheden
Dorpsstraat Aarle-Rixtel

Het college besluit in principe
medewerking te verlenen aan het
verzoek om detailhandel toe te staan
aan de Dorpsstraat te Aarle-Rixtel.
Deze medewerking is voorwaardelijk.
Een uitwerking van de aanvraag, de
verdere ruimtelijke onderbouwing met
inachtneming van de monumentale
status, haalbaarheid en behoefte aan
detailhandel is nodig.

Er is een principe verzoek ontvangen inzake
detailhandel aan de Dorpstraat te Aarle-Rixtel.

150112021

Vragen ex artikel 37
Reglement van Orde
fractie PNL over
Zorgboerderijen in
Laarbeek

Besloten wordt om in te stemmen met
de bijgevoegde antwoordbrief en deze
(met bijlagen) via de griffie aan de
raadsleden te laten versturen.

Door de fractie van PNL zijn vragen gesteld
m.b.t. de zorgboerderijen in Laarbeek. In de
bijgevoegde conceptbrief zijn de vragen
beantwoord.

Antwoordbrief aan
raad
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B&W
164762021

Onderwerp
Omgevingsvisie
buitengebied Laarbeek

Com/raad
Cie. RD
22-9-2021
Raad
14-102021

Beslissing
•

•

•

Het college stemt in met de inhoud
van de ontwerp-omgevingsvisie,
met inachtneming van de in het
advies genoemde aanpassingen;
Legt het ontwerp conform de
Algemene Wet bestuursrecht voor
een periode van acht weken voor
een ieder ter visie;
En stelt de inwoners, de omliggende
gemeenten, de provincie NoordBrabant en de eerder betrokken
instanties in kennis van de ontwerpvisie en de ter inzageligging.

Toelichting op besluit
De Omgevingswet schrijft voor dat de
gemeenteraad vóór 31 december 2024 een
omgevingsvisie voor het gehele grondgebied
moet hebben vastgesteld. De gemeenteraad van
Laarbeek heeft in 2018 voorrang gegeven aan
een visie op het buitengebied. De nu
voorliggende ontwerp-visie zal voor een ieder ter
visie worden gelegd met de mogelijkheid om een
zienswijze kenbaar te maken. Tevens wordt het
ontwerp verzonden naar de omliggende
gemeenten en de provincie Noord-Brabant.

245882021

Verkeersbesluit
ontheffing transporteur

Instemmen met het verzoek van H. de
Laat transport BV uit Heeswijk-Dinther
voor een ontheffing op grond van
artikel 87 van het Reglement
Verkeersregels en verkeerstekens
1990, voor 5 vrachtwagens, op het
verbod voor vrachtverkeer in de
Bernadettestraat, Knapersven en de
Ketelkampweg in Mariahout.

Vorig jaar is een besluit genomen tot het
instellen van een verbod voor vrachtverkeer in
een deel van Mariahout ten westen van de
Mariastraat. In dit verbod zijn een deel van de
Bernadettestraat, Knapersven en de
Ketelkampweg niet opgenomen. Voorgesteld
wordt om deze wegen mee te nemen in de
geslotenverklaring voor vrachtverkeer en om H.
de Laat transport een ontheffing te verlenen
van dit verbod.

246522021

Reclamebeleid
gemeente Laarbeek
2021

1. Het ‘Reclamebeleid 2003’ wordt
ingetrokken;

Het reclamebeleid is bedoeld om het aangezicht
van de openbare ruimte enerzijds te
beschermen en anderzijds op een verantwoorde
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2. De beleidsregels ‘Reclame in de
wijze te reguleren. We willen wildgroei van
openbare ruimte gemeente
reclame tegengaan en streven naar een
Laarbeek 2021’ worden vastgesteld. optimale ruimtelijke kwaliteit.

235662020

173802021

Realiseren 2 Ruimte
voor Ruimtewoningen
Heereindsestraat Beek
en Donk

Eenmalige subsidie
sportmiddag

Cie. RD
21-7-2021
Raad
9-9-2021

1. Het college legt het
ontwerpbestemmingsplan (na
voorafgaande behandeling in de
commissie Ruimtelijk Domein) ter
vaststelling voor aan de
gemeenteraad.
2. Het college besluit tot het
vaststellen van een hogere
geluidswaarde voor de te bouwen
woningen van 51 dB.

Dit bestemmingsplan voorziet in het
planologisch vastleggen van 2 ruimte voor
ruimtewoningen aan de Heereindsestraat te
Beek en Donk. Het bestemmingsplan heeft als
ontwerp ter inzage gelegen. Tegen het plan
zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan kan
thans door de gemeenteraad worden
vastgesteld.

Het college van B&W besluit:
1. Een subsidie van € 500,- te
verstrekken ten behoeve van de
sportmiddag voor
basisschoolkinderen uit Mariahout.
2. De subsidie direct vast te stellen
zodat hier geen verantwoording
meer over afgelegd hoeft te
worden.
3. Akkoord te gaan met de
bijgesloten beschikking.

De werkgroep “Kermis Mariahout” van Zorg om
het Dorp organiseert in samenwerking met
Laarbeek Actief een sportmiddag voor de
basisschoolkinderen uit Mariahout. Ter
vervanging van de kermis worden op zaterdag
19 juni van 14.00 uur tot 18.00 uur op het
Oranjeplein in Mariahout diverse spellen
geplaatst in het thema van de kermis.
Er wordt een subsidie verleend van € 500,-
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Onderwerp
Overleg DB MRE 21
juni as.
Vergaderstukken AB
Blink 30 juni 2021
Vergaderstukken
schriftelijke ALV
Vereniging Brabantse
Gemeenten (reactie
voor 30-6)
Vergaderstukken DB
GGZ 23 juni 2021
Vergaderstukken AB
ODZOB 1 juli 2021
Verzoek deelname aan
Radio Kontakt
Tourprogramma

Com/raad

Beslissing
Burgemeester neemt deel aan dit
(online) overleg.
Wethouder Briels neemt deel aan dit
overleg.
College neemt stukken voor
kennisgeving aan.

Wethouder Briels neemt deel aan dit
overleg.
Wethouder Meulensteen neemt deel
aan dit overleg
Burgemeester van der Meijden neemt
vooralsnog deel via de reserve lijst.
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Toelichting op besluit

