BEKENDMAKINGEN

Hieronder vindt u een samenvatting van onze bekendmakingen
WEEK 7| 2020
Contact

Omgevingsvergunningen

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

Aangevraagd
- Sportlaantje 1a Haaren, opvangen van kinderen op
naschoolse tijden
- ’t Hoog 12a Haaren, bouwen van een bijgebouw
en plaatsen erfafscheiding
- De Tiend 18 Haaren, plaatsen van zonnecollectoren de Tiend 18 en 20.
- Vogelenzang 3 e Haaren, kappen van een boom
- Dorpstraat 10 Esch, plaatsen van twee dakramen in
het achterdakvlak
Verdaagd
- Esschebaan 2 Helvoirt, kappen van twee eikenbomen
Verleend
- Torenstraat, perceel D3879 Helvoirt, bouwen van
een woning
- Eikendonk 7 Helvoirt, verbouwen van de woning
- Gestelseweg 3 Esch, plaatsen van een zorgwoning
- Gever 11 Haaren, realiseren van een kelder en
plaatsen van dakkapel aan voorzijde van de woning
- Den Hoek perceel D5777 Helvoirt, kappen van een
populier
- Belversestraat Haaren, kappen van 21 bomen in de
wegberm
- Lindelaan 13 Haaren, vervangen van garage door
aanbouw met verdieping

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 je
mailbox ontvangen? Meld
je dan aan op www.
overheid.nl/attenderingsservice voor de

- Kantstraat 91b Haaren, gebruik van een deel van
gebouw als kantoor
- Esschebaan 2 Helvoirt, kappen van twee eikenbomen

Milieu

- Molenstraat 26 Helvoirt, kennisgeving besluit mobiel breken bouw-en sloopafval
- Sportlaan 1a Haaren, kennisgeving incidentele
festiviteit

Evenementen & Horeca

Aangevraagd
- Gommelsestraat 16 Biezenmortel, Trucker Truckrun Helvoirt 12 september 2020
Verleend
- Heikant 2a Esch, voor gebruik geluidsinstallatie op
20-03-2020 van 14.00 tot 01.00 uur ter gelegenheid van een huwelijksfeest
- Groenplein 5 Haaren, voor gebruik geluidsinstallatie op 04-07-2020 van 16.00 tot 01.00 uur ter
gelegenheid van een huwelijksfeest
- Driehoeven 2 Haaren, wijziging Drank- en horecavergunning in verband met wijzigen terras voor
horecabedrijf
- Driehoeven 2 Haaren, Wijziging Exploitatievergunning in verband met wijzigen terras voor horecabedrijf Driehoeven

Verkeersbesluit
Verkeersbesluit aanbrengen voetgangersoversteek Driehoeven te Haaren
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 21 januari 2020 het verkeersbesluit tot aanbrengen
van een voetgangersoversteek (zebrapad) op de Driehoeven, tussen de kruisingen Langeweg en Nemelaerstraat, te Haaren vastgesteld. Door middel van het plaatsen van markeringen en bijbehorende borden L2, als
bedoelt in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, wordt de maatregel bekrachtigd.
Het besluit wordt bekend gemaakt op de wettelijk voorgeschreven wijze via https://www.officielebekendmakingen.nl, op onze website en in dit gemeentelijke bulletin.
Verkeersbesluit aanbrengen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, Martinipad te
Helvoirt
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 3 februari 2020 het verkeersbesluit tot aanbrengen
van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken op het Martinipad te Helvoirt vastgesteld. Door middel
van het plaatsen van bijbehorende borden, als bedoelt in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990, wordt de maatregel bekrachtigd.
Het besluit wordt bekend gemaakt op de wettelijk voorgeschreven wijze via https://www.officielebekendmakingen.nl, op onze website en in dit gemeentelijke bulletin.

NIEUWS UIT DE RAAD
Agenda raadsplein (onder voorbehoud)
Datum
Tijd
Locatie

20 februari 2020
20.00 - 22.00 uur
Raadzaal, Hal en B&W kamer

20.00 uur

Informatietafels
- RV 1331 Strategie voor verzoeken van gemeenschappelijke regelingen en andere organisaties over
kwesties die spelen na de herindelingsdatum
- RV 1322 Bestemmingsplan Udenhoutseweg 12

20.30 uur

Gesprekstafel
- RV 1322 Bestemmingsplan Udenhoutseweg 12

