BEKENDMAKINGEN

Hieronder vindt u een samenvatting van onze bekendmakingen
WEEK 47 | 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

Omgevingsvergunningen
Aangevraagd
- perceel E1316 in Helvoirt , gebruiken van
agrarisch terrein voor tijdelijke opslag en het
tijdelijk plaatsen van bouwkeet- Heesakker 10
Haaren, bouwen loods
- Hal 23 Esch, herbouwen van een loods
- Akkerstraat 17 Haaren, vergroten en gedeeltelijk
vervangen van de bestaande aanbouw bij de
woning
- Haarendijk 8 Haaren, nieuwbouw van een
woonhuis
- Molenstaat 22 Helvoirt, permanent afwijken van
bestaande legale nevenactiviteiten
- nabij Hindeloop in Biezenmortel, bouwen van
tien tijdelijke woninge
- Hoenderstraat 9 Helvoirt, (ver)bouwen van
bijgebouwen en het uitbreiden van een paardenbak

Verdaagd
- De Gever nabij nummer 4, kadastraal E 5229 in
Haaren, kappen van vier bomen
Verleend
- Kreitestraat 9 Helvoirt, kappen van 90 bomen
- Toon Hermanslaan 2a Haaren, bouwen dakkapel
in voorgevel dakvlak
- Torenstraat 38a Helvoirt, wijzigen van de functie
kantoor naar wonen
Acceptatie sloopmelding
- Broxven 2 Esch, slopen bedrijfsgebouw
- Oude Bosschebaan 23 Biezenmortel, slopen van
twee stallen en een hok
- Langeweg 4 Haaren, slopen bijgebouw
- Leunisdijk 8 Esch, slopen woning

Milieu
Duinoordseweg 25 Helvoirt, Burgemeester en
wethouders van de gemeente Haaren maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen voor:
wijzigen van een rundveehouderij

NIEUWS UIT DE RAAD
Agenda raadsvergadering
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter

3 december 2020
20.00 - 22.30 uur
Raadzaal
Yves de Boer

1. Opening en mededelingen
2. Spreekrecht voor inwoners; 5 minuten per spreker ook onderwerpen die niet op de agenda staan
3. Vragenhalfuur raad
4. Vaststellen agenda en trekking van het stemcijfer
5. Herindeling gemeente Haaren (mondelinge toelichting college)
6. Raadsvoorstel en -besluit Afhandeling ingekomen stukken raad
7. RV 1373 Vaststelling Bestemmingsplan ‘Buitengebied, herziening De Dijk 4 – Eschebaan’
8. RV 1372 Intrekken belastingverordeningen vanwege herindeling.
9. Sluiting raadsvergadering

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.

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

