BEKENDMAKINGEN

Hieronder vindt u een samenvatting van onze bekendmakingen
WEEK 20| 2020
Contact

Omgevingsvergunningen

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

Aangevraagd
- Haarendijk 2 Haaren, nieuwbouw van 2
2-onder-een-kapwoningen
- De Dijk 6 Helvoirt, legaliseren garagebedrijf
- Helvoirtsestraat 46 Helvoirt, bouwen paardenstal
- Lage Raam 7a Haaren, plaatsen bijgebouw
Verdaagd
- Hoge Raam 4 Haaren, renoveren bestaande
woning
Verleend
- Udenhoutseweg 10a Helvoirt, plaatsen 2 dakra

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

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan ‘Udenhoutseweg 12, Helvoirt’
onherroepelijk is geworden.
Dit bestemmingsplan is in de raadsvergadering van 5 maart 2020 gewijzigd vastgesteld.
Het bestemmingsplan voorziet in het wijzigen van de geldende bestemming ‘Agrarisch’ met bouwvlak naar
een woonbestemming. 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.
Bestemmingsplan inzien
Het bestemmingsplan ‘Udenhoutseweg 12, Helvoirt’ kunt u inzien bij de balie van de gemeentewinkel tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. U dient hiervoor wel een afspraak te 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 “Wonen en (ver)bouwen” op “Bestemmingsplannen” en zo
komt u bij het bestemmingsplan.

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

men en 2 dakkapellen
- Raamse Akkers 17 Haaren, tijdelijk huisvesten
arbeidsmigranten
- Ruiting 6 Haaren, herbouwen loods
- Raamse Loop Helvoirt sectie D 34, 35, 40 en 41,
kappen populieren en knotwilgen
Ter inzage
- Industrieweg 2b Helvoirt, uitbreiden bestaand
bedrijfspand. Ligt ter inzage van 14 mei 2020 tot
en met 24 juni 2020.

Bestemmingsplan ‘Udenhoutseweg 12, Helvoirt’ onherroepelijk

Onherroepelijk wijzigingsplan ’Gijzelsestraat 16, Biezenmortel’
Burgemeester en wethouders van Haaren maken bekend dat het wijzigingsplan ‘Gijzelsestraat 16, Biezenmortel’ onherroepelijk is geworden.
Dit wijzigingsplan werd op 11 maart 2020 vastgesteld en is op 28 april 2020 onherroepelijk geworden.
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de locatie aan de Gijzelsestraat 16 te Biezenmortel. Op deze locatie is
een agrarisch bedrijf in de vorm van een varkenshouderij aanwezig. De eigenaar van de woning heeft het
voornemen om de bestaande agrarische bebouwing te slopen, de agrarische bedrijfsbestemming en de
bestaande bedrijfswoning te wijzigen in een woonbestemming.
Wijzigingsplan inzien
U kunt dit wijzigingsplan inzien bij de balie van de Gemeentewinkel tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. U dient hiervoor wel een afspraak te 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” en zo komt u bij het
wijzigingsplan.

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.

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

