
BEKENDMAKINGEN
Hieronder vindt u een samenvatting van onze bekendmakingen
WEEK 4| 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, maandag- 
en woensdagochtend 
tussen 09.00 en 12.00. 
Maak een afspraak via 
0411 65 59 90.

Afval
Voor klachten over 
inzameling, omwisselen 
of aanvragen afvalcontai-
ners belt u de Afvalstof-
fendienst 073 615 65 06.

Milieustraat
woensdag 13.30 - 16.30
zaterdag 09.00 - 15.00 

Wij publiceren onze 
volledige en rechtsgeldi-
ge bekendmakingen en 
kennisgevingen online 
op de website www.
overheid.nl. Hier staan 
ook per publicatie de mo-
gelijkheden voor bezwaar 
en beroep. Iedere week 
de bekendmakingen in je 
mailbox ontvangen? Meld 
je dan aan op www.
overheid.nl/attende-
ringsservice voor de 

E-mailservice

Omgevingsvergunningen
Melding
- Gever 5 Haaren, het brandveilig gebruik van een 
schuur
Aangevraagd
- Groenstraat 5 Haaren, het plaatsen van een carport
- Lindelaan 13 Haaren, het kappen van een boom
- Industrieweg 4 Helvoirt, het geschikt maken van 
een bedrijfspand voor tijdelijke bewoning
Verdaagd
- Duinoordseweg 8 Helvoirt, het bouwen van een 
houten speeltoestel met waterspuiters
Verleend
- Helvoirtseweg 13 Haaren, de opslag van zand voor 
diverse werkzaamheden
- Giersbergse Baan 2 Helvoirt, het aanpassen van 
bestaande garage
- Mgr. Zwijsenstraat 3a Haaren, het realiseren van 
een B&B in een tijdelijke woonruimte
Acceptatie
- Eikendonk 7 Helvoirt, het slopen van een bijge-
bouw

Aangevraagd
- Mgr. Bekkersplein Haaren, pleinfeest Carnaval op 
22 februari 2020
- Gever 5 Haaren, Groenbeurs Haaren op 22 en 23 
januari 2020
- Kloosterstraat 30 Helvoirt, Indonesia Cultuur event 
op 28 maart 2020
- Sportlaan 1a Helvoirt, openbaar afscheidsfeest op 
25 februari 2020
Verleend 
- Mgr. Bekkersplein Haaren, carnavalsoptocht en 
mascotteverbranding op 22 en 25 februari 2020
- Biezenmortelsestraat 18b Biezenmortel, carnavals-
feest Het Lallebal op 22-02-2020
- Dorpsstraat 5a Esch, kindercarnaval naast 
dorpshuis De Es op 22, 23 en 24 februari 2020
Ontheffing sluitingsuur
- Kerkstraat 5a Haaren, voor activiteiten in gemeen-
schapshuis Den Domp op 08-02-2020 tot 03.00 uur   
ter gelegenheid van Tonproaten en op 09-02-2020       
tot 03.00 uur ter gelegenheid van Tonproaten

Evenementen

Ontwerp-wijzigingsplan ‘Gijzelsestraat 16, Biezenmortel’
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op grond van artikel 3.6 en 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) de volgende stukken voor iedereen ter inzage liggen:
1. Het ontwerpwijzigingsplan “Gijzelsestraat 16, Biezenmortel” met identificatienummer NL.IMRO.0788.WP20BZMGIJZEL-
STR16-ON01 van de gemeente Haaren;
2. De daarbij behorende stukken.
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de locatie aan de Gijzelsestraat 16 te Biezenmortel. Op deze locatie is een agra-
risch bedrijf in de vorm van een varkenshouderij aanwezig. De eigenaar van de woning heeft het voornemen om de be-
staande agrarische bebouwing te slopen, de agrarische bedrijfsbestemming en de bestaande bedrijfswoning te wijzigen 
in een woonbestemming. 
Inzien stukken 
Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van dinsdag 21 januari 2020 gedurende 
zes weken (tot en met maandag 2 maart 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.WP20BZMGIJ-
ZELSTR16-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.
Zienswijzen 
Tijdens de termijn van ter inzage ligging heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over 
het ontwerpwijzigingsplan naar voren brengen bij de het college van burgemeester en wethouders, Postbus 44, 5076 
ZG Haaren. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerpplan uw zienswijze 
betrekking heeft. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen moet een afspraak worden gemaakt via telefoonnum-
mer 0411-627282. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.
Haaren, 20 januari 2020
Burgemeester en wethouders van Haaren

Ter inzagelegging Regionale Bodemkwaliteitskaart en bodembeheerplan 
De geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart, het bodembeerplan en bijbehorende stukken liggen met ingang  van donder-
dag 23 januari tot en met donderdag 5 maart gedurende zes weken ter inzage.
De rapportage van de bodemkwaliteitskaart, de nota bodembeheer en de kaartbijlagen zijn digitaal beschikbaar en te 
raadplegen via het bodemloket van de Omgevingsdienst Brabant Noord (http://www.bodemloket.odbn.nl/).
De stukken zijn tijdens de openingstijden ook in te zien aan de balie van het gemeentehuis. Om deze documenten in te 
zien moet u vooraf een afspraak maken. Hiervoor kunt u bellen naar 0411-627282. 
Inspraakreacties
Tijdens de termijn van ter inzage ligging heeft iedereen de mogelijkheid om schriftelijk een inspraakreactie over de 
geactualiseerde Bodemkwaliteitskaart naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
44, 5076 ZG Haaren. In de reactie moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel van het ontwerp uw reactie 
betrekking heeft. 

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


