BEKENDMAKINGEN

Hieronder vindt u een samenvatting van onze bekendmakingen
WEEK 33 & 34| 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
- Langeweg 40a Haaren, plaatsen dakkapel
- Vriesdonk 26 Biezenmortel, bouwen schuur,
overkapping ter vervanging deel schutting
- Biezenmortelsestraat 53b Biezenmortel, plaatsen
twee overkappingen aan kantine voetbalclub
- Lindelaan 6 Helvoirt, kappen fijnspar
- Spechtbos 11 Helvoirt, plaatsen dakkapel
- Oude Bosschebaan 20a Biezenmortel, verzoeken
tijdelijke afwijking
- Nieuwkuikseweg 5 Helvoirt, realiseren tankplaats
- Perceel D3893 Helvoirt, kappen drie Witte Paardenkastanjes
- Winkelsestraat 13 Biezenmortel, realiseren
varkensstallen (activitiet milieu)
- Winkelsestraat 13 Biezenmortel, realiseren
varkensstallen (activiteit bouwen)
- Lage Raam 5 Haaren, tijdelijk gebruiken van een
woonunit
- Blazeveldweg 5 Haaren, tijdelijk plaatsen van een
unit
- Perceel E1006 Helvoirt, kappen
- Eind 25, Haaren, kappen berk voor
zonnepanelen
- De Tiend 49 Haaren, bouwen
Verdaagd
- Koningsweg 4 Esch, renoveren woonhuis,
vervanging en uitbreiding aanbouw en vergroten
stalruimte
- De Dijk 6 Helvoirt, legaliseren van een garagebedrijf
Geweigerd
- Spechtbos 11 Helvoirt, renoveren van de overkapping bij de recreatiewoning
Rectificatie sloopmelding
Helvoirtseweg 11a en 23 Haaren, slopen vijf stallen
Geaccepteerde sloopmelding
- Lage Raam 3 Haaren, verwijderen asbest schuur
- Torenstraat 6 Helvoirt, verwijderen asbest
- ‘t Hoog 3 Helvoirt, slopen recreatieve groepsruimte
Verleend
- Overeind 7 Esch, plaatsen poort
- Torenstraat 46 Helvoirt, inpandige verbouwing
en gevelwijziging
- Kantstraat 93 Haaren, plaatsen drie vlaggenmasten van 6 meter hoog
- Mgr. Berkvensstraat 4 Haaren, kappen vier eiken
- Hollenhoekweg 3 Haaren, verduurzamen en
uitbreiden woning
- Capucijnenstraat 61 Biezenmortel, bouwen tijdelijke mantelzorgwoning voor de duur van 10 jaar
- ’t Hoog 12 Helvoirt, plaatsen van een 1,5 meter
hoog hekwerk als erf/perceelafscheiding

- Belversestraat perceel C1696 Haaren, kappen
dode boom in de wegberm naast de rijbaan
- Langeweg 42a Haaren, vervangen kozijnen en
dakbedekking van een woning
- Belversestraat 49 Haaren, splitsen langgevelboerderij in twee wooneenheden
- Gestelseweg perceel B2015 Esch, kappen dode
beuk
- Broeksteeg perceel B2070 Haaren, kappen dode
boom
- Lage Raam perceel A2936 Haaren, kappen één
zwaar beschadigde eikenboom
- Kloosterstraat 5 Helvoirt, plaatsen airco buitenunit
- Helvoirtseweg perceel B2467 Haaren, kappen
boom
- Kantstraat perceel A2821 Haaren, kappen drie
bomen in de wegberm
- Langeweg 40a Haaren, vervangen raamkozijnen
aan voorzijde en zijgevel
- Amerlaan 18 Haaren, uitbreiden woning met een
erker
- Ruiting perceel C1764 Haaren, kappen zeven
bomen
Ter inzage
Berktweg 4 Haaren, ontwerpbeschikking, brandveilig gebruik en huisvesten arbeidsmigranten aan
Berktweg 4. Ter inzage van 13 augustus tot en met
23 september.

Milieu
- Roonsestraat 3 Haaren, plaatsen wanden aan de
stellingen 9 en 10 bij een rundveebedrijf.

Horeca
- Kerkstraat 45 Haaren, horeca-exploitatievergunning verleend aan horecabedrijf.

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

