
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, maandag- 
en woensdagochtend 
tussen 09.00 en 12.00. 
Maak een afspraak via 
0411 65 59 90.

Afval
Voor klachten over 
inzameling, omwisselen 
of aanvragen afvalcontai-
ners belt u de Afvalstof-
fendienst 073 615 65 06.

Milieustraat
woensdag 13.30 - 16.30
zaterdag 09.00 - 15.00 

Wij publiceren onze 
volledige en rechtsgeldi-
ge bekendmakingen en 
kennisgevingen online 
op de website www.over-
heid.nl. Hier staan ook per 
publicatie de 
mogelijkheden voor 
bezwaar en beroep. 
Iedere week de bekend-
makingen in je mailbox 
ontvangen? Meld je 
dan aan op www.
overheid.nl/attende-
ringsservice voor de 
e-mailservice.

E-mailservice

BEKENDMAKINGEN
Hieronder vindt u een samenvatting van onze bekendmakingen
WEEK 12| 2020

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
- De Dijk 4 Helvoirt, kappen van drie bomen
- Kantstraat 28 Haaren, tijdelijk plaatsen van een 
chalet
- Ruiting 6 Haaren, herbouwen van een loods
Verdaagd
- Achterstraat 80 Helvoirt, plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning
Verleend 
- Schoorstraat 3 Helvoirt, verwijderen van draag-
muur en plaatsen stalen balk
- Koolhofweg 1 Haaren, realiseren van een sleufsilo
- Sterrennacht 30 Helvoirt, plaatsen van een 
dakkapel

Milieu 

Aangevraagd
- Sportlaantje 1a Haaren, Kindervakantieweek 
17 t/m 21 augustus 2020
- Kasteellaan 2 Haaren, Filmvertoning Nemelaer 
van 28 t/m 30 augustus 2020
Verleend
- Margrietweg 1 Helvoirt, verlening van drank- en 
horeca- en exploitatievergunning voor 
ondersteunende horeca voor camping
- Oisterwijksedreef 12 Haaren, verlening van 
drank- en horeca- en exploitatievergunning voor 
horecabedrijf

Evenementen & Horeca

Bulletin per e-mail ontvangen
Ontvangt u dit bulletin liever wekelijks per e-mail? 

Stuur dan een e-mail naar communicatie@haaren. nl 

- Nieuwkuikseweg 26 Helvoirt, veranderen van 
een paarden/rundvee/ en schapenhouderij

Bestemmingsplannen

Vastgesteld uitwerkingsplan Gildepad-Haaren 
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op grond van artikel 3.6 en 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) de volgende stukken voor iedereen ter inzage liggen:

Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan “Gildepad-Haaren” met identificatienummer NL.IMRO.0788.UP18HRNGilde-
pad-VA01van de gemeente Haaren met de daarbij behorende stukken.

Het uitwerkingsplan heeft betrekking op een tweetal onbebouwde locaties aan het Gildepad te Haaren. Op grond van 
het bestemmingsplan Kom Haaren is aan beide locaties de bestemming ‘Wonen-Uit te werken’ toegekend. Via het 
uitwerkingsplan wordt de juridische basis gelegd om de bouw van een drietal woningen mogelijk te maken.

Inzien stukken 
Het gewijzigd vastgestelde uitwerkingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van dinsdag 17 maart 2020 
gedurende zes weken (tot en met maandag 27 april 2020) ter inzage. De stukken zijn tijdens de openingstijden in te zien 
aan de balie van de Gemeentewinkel. Om deze documenten in te zien moet u vooraf een afspraak maken. Hiervoor kunt 
u bellen naar (0411) 62 72 82. Het plan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en onze website 
www.haaren.nl. Hier klikt u onder het kopje “Verhuizen en (ver)bouwen” op “Bestemmingsplannen” zo komt u bij het 
uitwerkingsplan. Indien u het plan raadpleegt via www.ruimtelijkeplannen.nl, kunt u zowel op het adres zoeken als op 
het planidentificatienummer. Het planidentificatienummer voor dit plan is NL.IMRO.0788.UP18HRNGildepad-VA01.

Beroep 
Tegen het besluit kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn vangt aan op woensdag 18 maart 2020 en eindigt op dinsdag 28 april 
2020. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beroep kan worden aangetekend door :
• Degenen die eerder een zienswijze indienden;
• Een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een zienswijze over het 

ontwerp-uitwerkingsplan bij het college in te dienen;
• Iedere belanghebbende, voor zover het beroep is gericht tegen de door het college in het uitwerkingsplan aange-

brachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-uitwerkingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen.

Het besluit en daarmee het uitwerkingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen 
deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.



BEKENDMAKINGEN 
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Bestemmingsplannen
Bestemmingsplan Udenhoutseweg 12, Helvoirt gewijzigd vastgesteld
Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend 
dat de gemeenteraad van Haaren in zijn vergadering van 5 maart 2020 het bestemmingsplan ‘Udenhoutseweg 12, 
Helvoirt’ gewijzigd heeft vastgesteld. 
Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de geldende bestemming ‘Agrarisch’ met bouwvlak naar een woon-
bestemming. Daarbij wordt de bestemming van de bedrijfswoning gewijzigd naar een reguliere burgerwoning en 
wordt op de locatie van het voormalige  agrarische bedrijf de oude agrarische gebouwen gesloopt en wordt er ruimte 
geboden voor een bijgebouw ter grootte van 500m2.

Inzien stukken
Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan, het besluit tot vaststelling en de bijbehorende stukken liggen met ingang 
van dinsdag 17 maart 2020 gedurende zes weken (tot en met maandag 27 april 2020) ter inzage. Het plan is te raad-
plegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en onze website www.haaren.nl. Hier klikt u onder het kopje “Wonen en (ver)
bouwen” op “Bestemmingsplannen” en zo komt u bij het bestemmingsplan. Indien u het plan raadpleegt via 
www.ruimtelijkeplannen.nl, kunt u zowel op het adres zoeken als op het planidentificatienummer. 
Het planidentificatienummer voor dit plan is NL.IMRO.0788.BG19UDENHTSWEG12-VA01. Ten slotte zijn de stukken 
tijdens de openingstijden in te zien aan de balie van de gemeentewinkel. Om deze documenten in te zien moet u vooraf 
een afspraak maken. Hiervoor kunt u bellen naar (0411) 62 72 82.

Beroep
Gedurende de beroepstermijn (woensdag 18 maart 2020 tot en met dinsdag 28 april 2020) kunnen belanghebbenden 
beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad tot de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Beroep kan worden ingesteld door:
a. een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een zienswijze over het 

ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad in te dienen;
b. iedere belanghebbende, voor zover het beroep is gericht tegen de door de gemeenteraad in het bestemmingsplan 

aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen.

Het besluit van de gemeenteraad tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop 
van de beroepstermijn van zes weken. Bovengenoemden kunnen indien zij beroep instellen tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval 
treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Gijzelsestraat 16, Biezenmortel’
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op grond van artikel 3.6 en 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) de volgende stukken voor iedereen ter inzage liggen:
1. Het vastgestelde wijzigingsplan “Gijzelsestraat 16, Biezenmortel” met identificatienummer NL.IMRO.0788.WP20BZM-

GIJZELSTR16-VA01 van de gemeente Haaren;
2. De daarbij behorende stukken.
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de locatie aan de Gijzelsestraat 16 te Biezenmortel. Op deze locatie is een agra-
risch bedrijf in de vorm van een varkenshouderij aanwezig. De eigenaar van de woning heeft het voornemen om de be-
staande agrarische bebouwing te slopen, de agrarische bedrijfsbestemming en de bestaande bedrijfswoning te wijzigen 
in een woonbestemming.

Inzien stukken 
Het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van dinsdag 17 maart 2020 
gedurende zes weken (tot en met maandag 27 april 2020) ter inzage. De stukken zijn tijdens de openingstijden in te 
zien aan de balie van de Gemeentewinkel. Om deze documenten in te zien moet u vooraf een afspraak maken. Hier-
voor kunt u bellen naar 0411- 62 72 82. Het plan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en onze website 
www.haaren.nl. Hier klikt u onder het kopje “Verhuizen en (ver)bouwen” op “Bestemmingsplannen” zo komt u bij het 
wijzigingsplan. Indien u het plan raadpleegt via www.ruimtelijkeplannen.nl, kunt u zowel op het adres zoeken als op het 
planidentificatienummer. Het planidentificatienummer voor dit plan is NL.IMRO.0788.WP20BZMGIJZELSTR16-VA01.

Beroep 
Belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij binnen de daarvoor geldende termijn geen 
zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar hebben gemaakt, kunnen tijdens de termijn van ter inzage ligging 
beroep instellen.
Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het besluit en daarmee het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen 
deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist.


