
BEKENDMAKINGEN
Hieronder vindt u een samenvatting van onze bekendmakingen
WEEK 6| 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
Aangevraagd
- Drongels Kanaal A2201-2200 Helvoirt, kappen van 
20 bomen ivm werkzaamheden waterkering
- Drongels Kanaal A2201-2200 Helvoirt, vervangen 
van duikerscontructie 
- Reitselaan 62 Haaren, plaatsen van bijkeuken en 
schutting
- Raamse Akkers 17, 18 en 19 Haaren, tijdelijk huis-
vesten van arbeidsmigranten
- Leunisdijk 25 Esch, plaatsen van overkapping
- Belversestraat Haaren, kappen van 21 zieke en 
dode bomen in de wegberm
- Sterrennacht 30 Helvoirt, plaatsen van dakkapel
- Van de Meerstraat 35 Helvoirt, vervangen van 
raamkozijn
- Lindelaan 12 t/m Udenhoutseweg 48 Helvoirt, 
vervangen van leidingen
- Nieuwkuijkseweg 17a Helvoirt, kappen van 4 
populieren
Geweigerd
- Duinoordseweg 8 Helvoirt, plaatsen van 1 meter 
mast die maximaal 11 meter hoog wordt
Vergunningsvrije aanvraag
- Biezenmortelsestraat 41 Biezenmortel, vervangen 
garagedak
- Lindelaan 13 Haaren, kappen boom
Verdaagd
- Torenstraat perceel D3879 Helvoirt, bouwen van 
een woning

Verleend 
- Belversestraat 7 Haaren, plaatsen van een dakkapel 
aan voorzijde van de woning
- Duinoordseweg 16 Helvoirt, bouwen van een 
vrijstaand bijgebouw
- De Gijzel 39 Helvoirt, bouwen van een loods
- Udenhoutseweg perceel D5834 Helvoirt, bouwen 
van een woning
- Kerkstraat 54 Haaren, plaatsen van een overkap-
ping aan de zijkant van de woning
- Hazelaar 19 Helvoirt, plaatsen aanbouw van 
zijgevel
- Lindelaan 58 Helvoirt, plaatsen vlaggenmast op 
het terras
- Heuvelstraat tussen Kerkstraat en Groenpleinstraat 
Haaren, kaapen van 21 bomen
- De Ruiting perceel B2606 en B2607 Esch, herbou-
wen van loods/werkplaats
- Molenstraat 25 Helvoirt, starten van een beroep 
aan huis

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

Milieu
Melding 
- Maanlicht 31 Helvoirt, voor het realiseren van een 
gesloten bodemenergiesysteem 
- Hooghoutseweg 23 Biezenmortel, veranderen van 
een rundvee- en varkenshouderij  
Melding brandveilig gebruik
- Sportlaan 1a Haaren, gebruik van de sportaccom-
modatie voor BSO  


