BEKENDMAKINGEN

Hieronder vindt u een samenvatting van onze bekendmakingen
WEEK 39| 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
- Reigerskant perceel 3083 kavel 1 Esch bouwen
woonhuis
Verleend
- Reigerskant perceel B3083 kavel 4 Esch, bouwen
één woning (onderdeel van tweekapper)
- Reigerskant perceel B3083 kavel 5 Esch, bouwen
één woning (onderdeel van tweekapper)
- Koningsweg 4 Esch, renoveren woonhuis,

vervanging en uitbreiding aanbouw en vergroten van stalruimte
- Achterstraat 59 Helvoirt, inrichten of veranderen
perceel Achterstraat 59
Verleend van rechtswege
- Marius van de Wildenbergstraat 17 Haaren,
verwijderen draagmuur en plaatsen balk
Geaccepteerde sloopmelding
- Kerkstraat 48 Helvoirt, verwijderen asbest
- Kievitsvlucht 8 Biezenmortel, verwijderen asbest

Vastgesteld wijzigingsplan ‘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 vastgestelde wijzigingsplan “Buitengebied, wijziging Gommelsestraat ongenummerd Biezenmortel”
met identificatienummer NL.IMRO.0788.WP20BGGommelstrong-VA01 van de gemeente Haaren;
De daarbij behorende stukken.

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 opgenomen.
Inzien stukken
Het ongewijzigd vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 september 2020 gedurende zes weken (tot en met 2 november 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-VA01. 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.
Beroep
Belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij binnen de daarvoor geldende termijn
geen zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan kenbaar hebben gemaakt, kunnen tijdens de beroepstermijn beroep instellen.
Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige
voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Het besluit en daarmee het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn.
Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist.

NIEUWS UIT DE RAAD - Raadsvergadering
De raadsvergadering van donderdag 24 september a.s. begint om 20.00 uur.
Dit is een ander tijdstip dan wat we in de openabere bekendmakingen van
week 37 vermeldden.

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

