BEKENDMAKINGEN

Hieronder vindt u een samenvatting van onze bekendmakingen
WEEK 24| 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 uw mailbox ontvangen? Meld
u dan aan op www.
overheid.nl/attenderingsservice voor de
e-mailservice.

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
- Belversestraat 27 Haaren, uitbreiden bestaande
woning
- Helvoirtseweg 7a Haaren, tijdelijk bewonen
bijgebouw
- Vogelenzang 8 Haaren, plaatsen uitbouw eerste
verdieping en wijzingen van indeling begane
grond woning
Vergunningsvrij aangevraagd
- Langeweg 58 Haaren, herbouwen garage
- Lindelaan 2 Helvoirt, vervangen garage en
plaatsen overkapping
Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure
- Nieuwkuikseweg 17 Helvoirt, verbouwen
boerderij

Geaccepteerde sloopmelding
- Barbarastraat 11 Helvoirt, verwijderen asbest
woning
Melding Besluit Lozen Buiten
Inrichtingen
- Driehoeven 12 Haaren, voor het realiseren van
gesloten bodemenergiesysteem
Maatwerkvoorschriften reguliere
voorbereidingsprocedure
- Sportlaantje 1a Haaren, Afwijzen verzoek tot
maatwerkvoorschriften
Datum verleend: 4-6-2020

NIEUWS UIT DE RAAD - Raadsplein
Ter voorbereiding op de raadsvergadering is er een raadsplein op
donderdag 18 juni om 20.00 uur.
Andere opzet
Door de coronarichtlijnen van het kabinet en de RIVM kunnen hierbij
maximaal 30 personen aanwezig zijn. De opzet van dit raadsplein is dan ook anders dan gebruikelijk. Het
raadsplein heeft een besloten karakter. Om het gesprek met de raads- en commissieleden toch mogelijk te
maken geven we bij elk onderwerp 4 personen de mogelijkheid deel te nemen aan het gesprek.
aanmelden
Wilt u deelnemen aan het raadsplein? Meldt u zich aan voor donderdag 18 juni 12.00 uur via mail
griffie@haaren.nl. Zijn er meer aanmeldingen per onderwerp, dan geldt de volgorde van ontvangst van de
mail met de aanmelding.
Onderwerpen die worden besproken tijdens het raadsplein
• 20.00-20.45 uur : Vaststelling bestemmingsplan N65 Helvoirt 2020
• 21.00-21.45 uur: Aanpassing budget project Leunisdijk

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied herziening 2020”
Aanleiding
Op 20 september ’18 heeft de gemeenteraad het startsein gegeven voor de actualisatie van het bestemmingsplan Buitengebied. Aanleiding voor deze actualisatie is de wens om het beleid Vrijkomende agrarische
bebouwing een plek te geven in het bestemmingsplan Buitengebied en zo procedures voor deze initiatieven te vereenvoudigen. Nu is het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2020’ gereed.
Inzien stukken
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening 2020’ en de bijbehorende stukken liggen met
ingang van donderdag 11 juni 2020 gedurende zes weken (tot en met woensdag 22 juli 2020) ter inzage.
Het plan is te raadplegen op onze website www.haaren.nl. Op de website klikt u op “Wonen en omgeving”
en “Bestemmingsplannen”. Zo komt u bij het bestemmingsplan Buitengebied. Ook 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. 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.BP20BGherziening-ON01.
Zienswijzen
Tijdens de termijn van ter inzage ligging heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 44,
5076 ZG Haaren of via gemeente@haaren.nl . In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op
welk onderdeel van het ontwerpplan uw zienswijze betrekking heeft. Voor het indienen van mondelinge
zienswijzen kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer (0411) 62 72 82. Van de mondelinge
zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

Ontwerpbestemmingsplan “Hoenderstraat 9 Helvoirt”
Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat de volgende stukken voor iedereen ter inzage liggen:
• Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoenderstraat 9, Helvoirt’ met identificatienummer NL.IMRO.0788.
BP19Hoenderstr9-ON01 van de gemeente Haaren;
• De daarbij behorende stukken.
De stukken liggen met ingang van donderdag 11 juni 2020 gedurende zes weken (tot en met woensdag
22 juli 2020) ter inzage. Het plan is 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. 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.BP19BGHoenderstr9-ON01. 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.
Doel bestemmingsplan
Met dit plan wordt een uitbreiding van 86m2 aan vergunningsplichtige bijgebouwen boven de 200m2
bij een woning toegestaan. Dit resulteert tot een maximaal toegestane aantal m2 bij de woonbestemming
van 328m2. Daarnaast maakt dit plan een vergroting van de aanliggende paardenbak bij de woonbestemming mogelijk.
Anterieure overeenkomst
Tevens maken burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren op grond van artikel 6.24 van de
Wet ruimtelijke ordening bekend dat er in het kader van dit bestemmingsplan een overeenkomst
grondexploitatie en planschade is gesloten.
Het betreft een anterieure overeenkomst voor de betreffende locatie, waarin is afgesproken dat de gemeente zich inspant om de realisatie van het plan planologisch mogelijk te maken. Daarnaast is overeengekomen
dat de initiatiefnemer alle kosten voor zijn rekening neemt die verband houden met de ontwikkeling, uitvoering en het beheer van het plan. Verder is afgesproken dat ook het eventueel uitkeren van planschade door
de verzoeker wordt vergoed.
Zienswijzen
Tijdens de termijn van ter inzage ligging (donderdag 11 juni 2020 t/m woensdag 22 juli 2020) heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar
voren brengen bij de gemeenteraad, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. In de zienswijze moet duidelijk worden
aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft. Voor
het indienen van mondelinge zienswijzen moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer
(0411) 62 72 82. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

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

