BEKENDMAKINGEN

Hieronder vindt u een samenvatting van onze bekendmakingen
WEEK 31| 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
- Nieuwkuikseweg 38 Helvoirt, beginnen boerderijwinkel met verkoop streekproducten
- Biezenmortelsestraat 20 Biezenmortel, mede
bestemmen agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning
- Helvoirtseweg perceel B2467 Haaren, kappen
boom
- Kantstraat perceel A2821 Haaren, kappen drie
bomen in wegberm
- Winkelsestraat 33 Biezenmortel, bouwen warenhuis voor agrarische doeleinden
- Molenstraat 25 Helvoirt, bouwen paardenstallen
en overkapping
- Belversestraat perceel B2603 Haaren, planten
van laanbomen tot oogsten
- Holleneind perceel A2941 Haaren, kappen 7
populieren
- Heesakker 6 Haaren, herbouwen bestaande
overkapping
Buiten behandeling gelaten
- Spechtbos 11 Helvoirt, vervangen dak en verplaatsen dakkapel
Verdaagd
- Belversestraat 27 Haaren, vergroten woning
- Kantstraat perceel A2782 Haaren, bouwen vrijstaande woning

Verleend
- Torenstraat 29b Helvoirt, plaatsen geneesmiddelen uitgifte automaat in gevel
- Helvoirtseweg 27b Haaren, tijdelijk huisvesten
maximaal 6 arbeidsmigranten in bestaande
woning
- Udenhoutseweg perceel D5833 Helvoirt, bouwen woning
Geweigerd
- Percelen B1759 en B2727 Haaren, wijzigen
gebruik gronden naar de teelt laanbomen hoger
dan 1,5 meter
Geaccepteerde sloopmelding
- Lage Raam 3 Haaren, verwijderen asbest schuur

Milieu
Meldingen Activiteitenbesluit
- Capucijnenstraat 46 Biezenmortel, veranderen
exploitatiebedrijf
Ontwerpbeschikking
- Udenhoutseweg 17 Helvoirt, verzoek tot intrekking van de omgevingsvergunning (OBM) van 5
oktober 1993. Ter inzage van 30 juli 2020 tot en
met 9 september 2020.
Beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure
- Gijzelsestraat 16 Biezenmortel, intrekking omgevingsvergunning (OBM). Ter inzage van 29 juli
2020 tot en met 8 september 2020.

Bestemmingsplan ‘N65 Helvoirt 2020’ 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 2 juli 2020 het bestemmingsplan
“N65 Helvoirt 2020” gewijzigd heeft vastgesteld.
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk diverse maatregelen uit te voeren op de N65 ter hoogte van
Helvoirt. Het gaat dan met name om :
1. Een ongelijkvloerse kruising van de N65 met de Torenstraat- Molenstraat;
2. De aanleg van een fietstunnel onder de N65 bij de kruising met de Kreitenstraat- Hoge Raam;
3. De aanleg van een ecopassage bij het Helvoirts Broek;
4. 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 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het besluit tot vaststelling en de bijbehorende stukken liggen
met ingang van donderdag 23 juli 2020 gedurende zes weken (tot en met woensdag 2 september 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.BPN65Helvoirt-VA01. Ten slotte zijn de stukken
tijdens de openingstijden in te zien aan de balie van de Gemeentewinkel. Om deze documenten in te zien
dient u vooraf een afspraak maken. Hiervoor kunt u bellen naar (0411) 62 72 82.
- Vervolg op pagina 2 -
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Vervolg - Bestemmingsplan ‘N65 Helvoirt 2020’ vastgesteld
Beroep
Gedurende de beroepstermijn (vrijdag 24 juli 2020 tot en met donderdag 3 september 2020) kunnen
belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad tot 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:
• 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;
• 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.
Op dit plan is de Crises-en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat voor het indienen van beroep dat
alle beroepsgronden moeten worden opgenomen in het beroepschrift. Na afloop van de beroepstermijn
kunnen deze niet meer worden aangevuld. Als binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden worden
ingediend wordt het beroepschrift niet ontvankelijk verklaard.
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.
Ontwerpwijzigingsplan Buitengebied wijziging Gommelsestraat ongenummerd Biezenmortel
Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in artikel 3.6 en 3.9a van de
Wet ruimtelijke ordening bekend dat de volgende stukken voor iedereen ter inzage liggen:
• Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied, wijziging Gommelsestraat ongenummerd Biezenmortel’ met
identificatienummer NL.IMRO.0788.WP20BGGommelstrong-ON01 van de gemeente Haaren met de
daarbij behorende stukken.
De stukken liggen met ingang van 25 juli 2020 gedurende zes weken (tot en met 4 september 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 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.WP20BGGommelstrong-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 wijzigingsplan
Het wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de geldende agrarische gebiedsbestemming in een woonbestemming en wel zodanig dat ter plaatse een ruimte-voor-ruimtewoning kan worden gerealiseerd. In het
ter plaatse geldende bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Gommelsestraat 3, Biezenmortel” is voor
de realisatie van deze woning reeds een wijzigingsbevoegdheid bevoegdheid opgenomen.
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 wijzigingsplan 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 inzagetermijn (25 juli t/m 4 september 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 geeft u duidelijk aan op welk onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen maakt u een
afspraak via telefoonnummer (0411) 62 72 82. Van de mondelinge zienswijzen maken wij een verslag.
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Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening Distelberg 5-7 Helvoirt’
en ontwerpbeschikking Hogere grenswaarde Wet geluidhinder
Distelberg 5 en 7, kadastraal bekend als gemeente Helvoirt, sectie B, nummer 1486.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de volgende stukken voor iedereen ter inzage liggen:
• het bestemmingsplan “Buitengebied, herziening Distelberg 5-7, Helvoirt” met identificatienummer
NL.IMRO.0788.BP18BGDistelb5en7-ON01 van de gemeente Haaren met de daarbij behorende stukken;
• de ontwerpbeschikking tot vaststelling van hogere grenswaarden (Wet geluidhinder).
De stukken liggen met ingang van zaterdag 25 juli 2020 gedurende zes weken (tot en met vrijdag 4
september 2020) ter inzage. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en onze website
www.haaren.nl. Hier klikt u onder “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.
BP18BGDistelb5en7-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
Dit bestemmingsplan voorziet in het vergroten van de bestemming ‘Wonen’ ten behoeve van een Vlaamse
schuur op het perceel Distelberg 5 te Helvoirt. Daarnaast voorziet het bestemmingsplan in het positief bestemmen van een burgerwoning in het vrijstaande bijgebouw aan Distelberg 7 in Helvoirt, met toepassing
van de provinciale ruimte-voor-ruimteregeling. Onderdeel van het plan is een landschappelijke inpassing
van het plangebied.
Vaststellen hogere waarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente Haaren maken (gelet op artikel 3:12 van de Algemene
wet bestuursrecht en artikel 110c van de Wet geluidhinder) tevens bekend dat zij hebben besloten hogere
waarden ingevolge de Wet geluidhinder vast te stellen als gevolg van het wegverkeer over de Distelberg.
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat wat betreft het wegverkeerslawaai de voorkeursgrenswaarde van
48 dB voor de woning Distelberg 7 wordt overschreden met maximaal 4 dB (52 dB). De ontwerpbeschikking tot vaststelling van deze hogere grenswaarden ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter
inzage.
Anterieure overeenkomst
Ten slotte 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 gaat om een anterieure overeenkomst voor de betreffende locatie, waarin is afgesproken dat de
gemeente zich inspant om de realisatie van de ruimte-voor-ruimtewoning 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. Daaronder wordt ook de landschappelijke
inpassing van het plangebied verstaan. Verder is afgesproken dat ook het eventueel uitkeren van planschade door de verzoeker wordt vergoed.
Zienswijzen
Tijdens de inzagetermijn (zaterdag 25 juli 2020 tot en met vrijdag 4 september 2020) heeft iedereen de
mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerpbeschikking Hogere grenswaarde Wet geluidhinder naar voren te brengen. Bij het ontwerpbestemmingsplan richt u de zienswijze aan de gemeenteraad, bij de ontwerpbeschikking Hogere grenswaarde
Wet geluidhinder richt u de zienswijze aan het college van B&W. In beide gevallen kunt u de zienswijzen
indienen per post via Postbus 44, 5076 ZG Haaren. In de zienswijze geeft u duidelijk aan op welk onderdeel
van het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerpbeschikking uw zienswijze betrekking heeft. Voor het
indienen van mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak via telefoonnummer (0411) 62 72 82. Van de
mondelinge zienswijzen maken wij een verslag.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Haaren, Kerkeind 1-5f’
Kerkeind 1 tot en met 5f en Torenstraat 2, kadastraal bekend als gemeente Haaren, sectie E, nummers 4984
(ged.), 5209, 5307, 5309, 5841, 5842 en 5843.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening de volgende stukken voor iedereen ter inzage liggen:
• het bestemmingsplan “Kom Haaren, Kerkeind 1-5f” met identificatienummer NL.IMRO.0788.
BP20HRNKrknd1tm5f-ON01 van de gemeente Haaren met de daarbij behorende stukken.
De stukken liggen met ingang van zaterdag 25 juli 2020 gedurende zes weken (tot en met vrijdag 4
september 2020) ter inzage. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en onze website
www.haaren.nl. Hier klikt u onder “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.
BP20HRNKrknd1tm5f-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.
- Vervolg op pagina 4 -
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Vervolg - Ontwerpbestemmingsplan ‘Kom Haaren, Kerkeind 1-5’
Doel bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan voorziet in het planologisch vastleggen van de bestaande bebouwing aan Kerkeind
1 t/m 5f in Haaren. Ook voorziet het plan in het positief bestemmen van onzelfstandige woonruimten (gezinsvervangend tehuis) als zelfstandige woonruimten (levensloopbestendige woningen/appartementen).
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 gaat om 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 inzagetermijn (zaterdag 25 juli 2020 tot en met vrijdag 4 september 2020) heeft iedereen de
mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren
te brengen bij de gemeenteraad, Postbus 44, 5076 ZG Haaren. In de zienswijze geeft u duidelijk aan op
welk onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft. Voor het indienen van
mondelinge zienswijzen maakt u een afspraak via telefoonnummer (0411) 62 72 82. Van de mondelinge
zienswijzen maken wij een verslag.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied herziening Belversestraat 34 Haaren
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, herziening Belversestraat 34, Haaren”
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 ‘Buitengebied, herziening Belversestraat 34, Haaren’ met identificatienummer NL.IMRO.0788.BG19Belversestr34-ON01 van de gemeente Haaren met de daarbij behorende
stukken.
De stukken liggen met ingang van 25 juli 2020 gedurende zes weken (tot en met 4 september 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.BG19Belversestr34-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
Het bestemmingsplan voorziet in een sanering van de intensieve varkenshouderij ter plaatse. Het perceel
krijgt grotendeels een bedrijfsbestemming ten behoeve van statische opslag in de bestaande bedrijfsgebouwen. Binnen deze bestemming is ook de bedrijfswoning gesitueerd en wordt het gebruik van de Vlaamse
schuur als recreatiewoning mogelijk gemaakt.
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 inzagetermijn (25 juli t/m 4 september 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 geeft u duidelijk aan op welk onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan uw zienswijze betrekking heeft. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen maakt u een
afspraak via telefoonnummer (0411) 62 72 82. Van de mondelinge zienswijzen maken wij een verslag.
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