BEKENDMAKINGEN

Hieronder vindt u een samenvatting van onze bekendmakingen
WEEK 10| 2020
Contact

Bezoekadres
Mgr. Bekkersplein 2
5076 AV Haaren
Postadres
Postbus 44
5076 Zg Haaren
Telefoon
0411 62 72 82
E-mail
gemeente@haaren.nl
Website
www.haaren.nl
Afspraak
We werken op afspraak.
U maakt een afspraak via
de website of telefonisch
Ma t/m do 08.30 - 17.00
Vr 08.30 t/m 12.00
Loket Wegwijs
Telefonisch bereikbaar
0411 65 59 90
Ma t/m vr 08.30 - 12.30
Op afspraak, maandagen woensdagochtend
tussen 09.00 en 12.00.
Maak een afspraak via
0411 65 59 90.
Afval
Voor klachten over
inzameling, omwisselen
of aanvragen afvalcontainers belt u de Afvalstoffendienst 073 615 65 06.
Milieustraat
woensdag 13.30 - 16.30
zaterdag 09.00 - 15.00

E-mailservice

Wij publiceren onze
volledige en rechtsgeldige bekendmakingen en
kennisgevingen online
op de website www.overheid.nl. Hier staan ook per
publicatie de
mogelijkheden voor
bezwaar en beroep.
Iedere week de bekendmakingen in je mailbox
ontvangen? Meld je
dan aan op www.
overheid.nl/attenderingsservice voor de
e-mailservice.

Omgevingsvergunningen

Ter inzage
- Industrieweg 2b Helvoirt, ontwerpbeschikking ter
inzage van 5 maart tot en met 15 april 2020
Aangevraagd
- Witvensedijk 5 Esch, bouwen van een bijgebouw
- Haarenseweg 21 Esch, kappen van een boom
- Lindelaan 23 Helvoirt, vervangen van kozijnen en
aanpassingen aan de gevel
- Vogelenzang 8 Haaren, bouwen
Verleend
- De Ruiting 4a Esch, tijdelijk huisvesten van één
huishouden
- Udenhoutseweg 1 Helvoirt, verbouwen en uitbreiden van een bijgebouw

- Kerkstraat 22 Helvoirt, realiseren van een aanbouw tegen woning
- Groenstraat 5 Haaren, plaatsen van een carport
- Duinoordseweg 8 Helvoirt, bouwen van een
houten speeltoestel met waterspuiters
- Lindelaan/Udenhoutseweg, Helvoirtsestraat en
Den Hoek Helvoirt, voor het veroorzaken van
geluidshinder als gevolg van werkzaamheden aan
het spoor van 30 mei 2020 00.01 uur t/m 2 juni
2020 07.00 uur.
- Winkelsestraat 23d Biezenmortel, gebruik geluidsinstallatie op 30 mei 2020 van 20.00 tot 01.00 uur

Bulletin per e-mail ontvangen
Ontvangt u dit bulletin liever wekelijks per e-mail?
Stuur dan een e-mail naar communicatie@haaren. nl

