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Hieronder vindt u een samenvatting van onze bekendmakingen
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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 uw mailbox ontvangen? Meld
u dan aan op www.
overheid.nl/attenderingsservice voor de
e-mailservice.

Omgevingsvergunningen

Ter inzage
- Ruiting 11 Haaren, ontwerpbeschikking ter inzage
van 9 april tot en met 25 mei 2020
- Koolhofweg 1 Haaren, ontwerpbesluit intrekking
omgevingsvergunning ter inzage vanaf
9 april tot en met 25 mei 2020
Aangevraagd
- Langeweg 44a Haaren, plaatsen aanbouw
- Gever 6 Haaren, bouwen bedrijfsruimte
- Oude Baan 1c Haaren, nieuwbouw
levensloopbestendige woning
Verdaagd
- Raamse Akkers 17 Haaren, tijdelijk huisvesten van
arbeidsmigranten
- Raamse Akkers 15 Haaren, tijdelijk huisvesten van
werknemers
Verleend
- Nieuwe Baan perceel E5856 Haaren, plaatsen
betonnen opslagruimten in de vorm van
garageboxen
- Lindelaan 23 Helvoirt, interne verbouwing, vervangen kozijnen, aanpassingen aan de gevel

- Drongelens Kanaal percelen A2201 en A2200
Helvoirt, vervangen van duikersconstructie
Ingetrokken
- Sancta Monica 35 Esch, plaatsen zonnepanelen
- Reitselaan 40 Haaren, bouwen dakkapel
- ‘t Hoog 10 Helvoirt, wijzigen veehouderij

Milieu
Besluit
- Oude Rijksweg 20 Helvoirt, maatwerkvoorschriften inrichting Activiteitenbesluit
Melding
- Industrieweg 1 Helvoirt, veranderen
transportbedrijf

Evenementen en Horeca
Ingetrokken
- Marktplein Esch, Kermis Esch 10 tot 14 april 2020
- Marktplein e.o. Esch, Bierpompfeest 21 mei 2020
Verdaagd
- Capucijnenstraat 44-46 Biezenmortel, wijzigingsaanvraag Drank- en horecavergunning

Milieueffectrapportage
Besluit milieueffectrapportage Winkelsestraat 13, 5074 PA Biezenmortel
Het college van Haaren maakt bekend dat met ingang van dinsdag 7 april 2020 gedurende zes weken voor een ieder
het m.e.r.-beoordelingsbesluit voor het heroprichten en veranderen van de varkenshouderij aan de Winkelsestraat 13,
5074 PA in Biezenmortel, ter inzage ligt (tot en met maandag 18 mei 2020).
m.e.r.-Beoordelingsbesluit
Het project omvat het heroprichten en veranderen van de varkenshouderij aan Winkelsestraat 13 in Biezenmortel. Deze
voormalig bestaande varkenshouderij met 75 kraamzeugen, 267 guste/dragende zeugen, 398 opfokzeugen, 1406
gespeende biggen, 2 beren en 1812 vleesvarkens is vorig jaar door brand nagenoeg geheel verwoest en de restanten
van de stallen zijn geheel gesloopt. Het nieuwe initiatief behelst een gesloten varkenshouderij met 56 kraamzeugen, 260
guste/dragende zeugen, 94 opfokzeugen, 1452 gespeende biggen, 2 beren en 2112 vleesvarkens volgens een nagenoeg geheel nieuw varkenshouderijconcept (wroetvarkensstal). De voorgenomen activiteiten vallen onder categorie 14
van bijlage D van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.). Voor de beoordeling heeft initiatiefnemer op
11 februari 2020 een m.e.r.-aanmeldingsnotitie ingediend.
Op 24 maart 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Haaren besloten dat voor de voorgenomen
activiteit aan de Winkelsestraat 13 in Biezenmortel geen milieueffectrapportage hoeft te worden gemaakt.
Inzien stukken
Voor het inzien van het hiervoor genoemde besluit en de m.e.r.-aanmeldingsnotitie, kunt u van dinsdag 7 april 2020 tot
en met 18 mei 2020 tijdens de openingstijden van het gemeentehuis terecht bij de Gemeentewinkel. Om deze documenten in te zien dient u vooraf een afspraak maken. Hiervoor kunt u bellen naar (0411) 62 72 82.
Bezwaar
Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit m.e.r.-beoordelingsbesluit kenbaar maken in de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de vergunning in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.

Bulletin per e-mail ontvangen
Ontvangt u dit bulletin liever wekelijks per e-mail?
Stuur dan een e-mail naar communicatie@haaren.n
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Bestemmingsplannen
Aanvulling publicatie ontwerpbestemmingsplan “N65 Helvoirt 2020”
Verzoek herbegrenzing Natuurnetwerk Brabant (aanvulling op eerdere publicatie)
In het ontwerpbestemmingsplan vindt een kleine herbegrenzing plaats van het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Voor
een klein deel van het plangebied (circa 0,2 hectare) geldt dat de aanduiding NNB wordt verwijderd. Dit gebied wordt
toegevoegd aan de groenblauwe mantel. Zie hiervoor o.a. paragrafen 4.2.3, 5.6.2 en 6.5.4 van de toelichting, alsmede
de verbeelding van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat op www.ruimtelijkeplannen.nl is gepubliceerd (onder het
volgende planidentificatienummer: NL.IMRO.0788.BPN65Helvoirt-ON01).
De Interim omgevingsverordening van de provincie Noord-Brabant bevat regels ten aanzien van de herbegrenzing en
compensatie van het NNB. Het voornemen is een verzoek in te dienen bij het college van Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Brabant tot herbegrenzing van het NNB. Tegen dit voornemen kunnen evenals tegen het ontwerpbestemmingsplan zienswijzen worden ingediend. De termijn van inzage ligging voor het verzoek van herbegrenzing is 4
weken, dat wil zeggen van zaterdag 4 april 2020 tot en met vrijdag 1 mei 2020. Het indienen van een zienswijze tegen
het ontwerpverzoek kan op eenzelfde wijze als tegen het ontwerpbestemmingsplan (zie verder onder Zienswijze). U
dient daarbij wel aan te geven dat de zienswijze betrekking heeft op het ontwerpverzoek tot herbegrenzing.
Ontwerpbestemmingsplan “N65 Helvoirt 2020”
In de kennisgeving van 20 maart 2020 is abusievelijk vermeld dat zienswijzen gericht moeten worden aan het college
van burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten echter worden gericht aan de gemeenteraad. Hieronder
volgt de aangepaste tekst van de publicatie. Mocht een zienswijze onverhoopt toch aan het college worden gericht,
dan zal deze door het college, op grond van artikel 2:3 Algemene wet bestuursrecht, worden doorgezonden aan de
gemeenteraad.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de volgende
stukken voor iedereen ter inzage liggen:
• Het ontwerpbestemmingsplan “N65 Helvoirt 2020” met
identificatienummer NL.IMRO.0788.BPN65Helvoirt-ON01 van de gemeente Haaren;
• De daarbij behorende stukken.
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk diverse maatregelen uit te voeren op de N65 ter hoogte van Helvoirt.
Het gaat dan met name om:
• Een ongelijkvloerse ligging van de N65 met de Torenstraat-Molenstraat;
• De aanleg van een fietstunnel onder de N65 bij de kruising met de Kreitestraat-Hoge Raam;
• De aanleg van een ecopassage bij het Helvoirts Broek;
• De aanleg van parallelwegen, fietsstraten en fietspaden.
Voornaamste doelen van deze maatregelen zijn verbetering van de leefbaarheid in de omgeving van de N65 en bevordering van de verkeersveiligheid en de doorstroming op de N65.
Inzien stukken
Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van zaterdag 21 maart 2020 gedurende
zes weken (tot en met vrijdag 1 mei) ter inzage. Wilt u het plan analoog inzien dan kunt u hiervoor een afspraak maken
via (0411) 62 72 82. Het gemeentehuis is de komende periode geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Meer informatie is te
vinden op onze website www.haaren.nl/N65 Indien u het plan rechtstreeks raadpleegt via www.ruimtelijkeplannen.nl,
kunt u zoeken op het planidentificatienummer: NL.IMRO.0788.BPN65Helvoirt-ON01
Zienswijze
Tijdens de termijn van ter inzage ligging heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Reconstructie N65 of het ontwerpverzoek tot herbegrenzing naar voren te brengen bij de gemeenteraad, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het
ontwerpbestemmingsplan of van het ontwerpverzoek tot herbegrenzing uw zienswijze betrekking heeft. Indien u een
mondelinge zienswijze wil indienen, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0411-627282.
Van deze mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

