
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.over-
heid.nl. Hier staan ook per 
publicatie de 
mogelijkheden voor 
bezwaar en beroep. 
Iedere week de bekend-
makingen in je mailbox 
ontvangen? Meld je 
dan aan op www.
overheid.nl/attende-

E-mailservice

BEKENDMAKINGEN
Hieronder vindt u een samenvatting van onze bekendmakingen
WEEK 8| 2020

Omgevingsvergunningen
Rectificatie
- Sportlaantje 1a Haaren, opvangen van kinderen 
op naschoolse tijden
Aangevraagd
- Sint Jorisstraat 37 Helvoirt, bouwen van een erker 
aan voorzijde woning
- Schoorstraat 3 Helvoirt, verwijderen van draag-
muur en plaatsen stalen balk
- Sportlaan 1a Helvoirt, opvangen van kinderen op 
naschoolse tijden 
- Udenhoutseweg 37 Helvoirt, plaatsen van een 
aanbouw
Verdaagd
- Langeweg, percelen E5885 en E5886 Haaren, 
bouwen van een woning
- Overeind 7 Esch, plaatsen van een poort
Verleend
- Torenstraat 46 Helvoirt, verbouwen van een 
winkel
- Drongels Kanaal A2201-2200 Helvoirt, kappen 
van 20 bomen i.v.m. werkzaamheden waterkering 
- Hoef ten Halve 2 Helvoirt, tijdelijk huisvesten van 
werknemers in bedrijfswoning voor 9 maanden 
per jaar
- Gijzelsestraat 10 Biezenmortel, verbouwen van 
een schuur tot een bedrijf aan huis
- Van de Meerstraat 35 Helvoirt, vervangen van 
een raamkozijn
Ingetrokken
- Vriesdonk 32 Biezenmortel, bouwen van een  
carpot en overkapping voordeur.
- Roonsestraat 1c Haaren, veranderen van een  
bijgebouw in een mantelzorgwoning
Gedeeltelijk ingetrokken
- Heikant 4 Esch, wijzigen van voormalige langge-
velboerderij en bijgebouw
Sloopmelding
- Guldenberg 12 Helvoirt, verwijderen van asbest 

Verkeersbesluit 
Instellen verbod voor gemotoriseerd verkeer 
Molenbaantje te Biezenmortel
Het College van Burgemeester en Wethouders heeft op 
28 januari 2020 het verkeersbesluit tot instellen van een 
afsluiting voor doorgaand verkeer op het Molenbaantje 
te Biezenmortel vastgesteld. Door middel van het plaat-
sen van een slagboom ondersteund met borden L8 en 
onderborden ‘uitgezonderd fietsers en voetgangers’, als 
bedoelt in het Reglement Verkeersregels en Verkeerste-
kens 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.

Milieu 
- Witvensedijk 8 Esch, verwijderen van de mobiele 
dieseltank

Evenementen & Horeca
- Gever 1 Haaren, Kunstvertoning De Veldkara-
vaan van 9 t/m 13 april 2020

Onherroepelijk bestemmingsplan Buitenge-
bied Haaren, herziening Belversestraat 4-4a
Burgemeester en wethouders van Haaren maken be-
kend dat het besluit van de raad van 12 december 2019, 
waarin het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaren, 
herziening Belversestraat 4-4a’ gewijzigd is vastgesteld, 
op 05 februari 2020 onherroepelijk is geworden.
Het bestemmingsplan voorziet in het omzetten van een 
agrarische bestemming naar een woonbestemming. 
Daarbij wordt de agrarische bedrijfswoning omgezet 
naar een reguliere burgerwoning en mag ook een voor-
malig agrarisch gebouw (oranjerie) naar een reguliere 
burgerwoning verbouwd worden. Ten slotte wordt de 
voormalige stal op het perceel gesloopt om plaats te 
maken voor een vrijstaande burgerwoning.
Bestemmingsplan inzien
U kunt dit bestemmingsplan inzien bij de balie van de 
Gemeentewinkel tijdens de openingsuren van het ge-
meentehuis. U dient hiervoor wel een afspraak te 
maken. Hiervoor kunt u bellen naar 0411 - 62 72 82. 
Het plan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplan-
nen.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 bestem-
mingsplan. Indien u het plan raadpleegt via www.
ruimtelijkeplannen.nl, kunt u zowel op het adres zoeken 
als op het planidentificatienummer. Het planidentificatie-
nummer voor dit plan is NL.IMRO.0788.BP18BGBelverse-
st4a-VA01.

Bestemmingsplan 
Onherroepelijk bestemmingsplan Langeweg 
10-10a, Haaren
Burgemeester en wethouders van Haaren maken 
bekend dat het bestemmingsplan ‘Langeweg 10-10a, 
Haaren’ onherroepelijk is geworden. 
Dit wijzigingsplan werd op 12 december 2019 door 
de gemeenteraad vastgesteld en is op 5 februari 2020 
onherroepelijk geworden. 
Het bestemmingsplan voorziet in wijziging van de 
geldende bestemming ‘Detailhandel’ in een woonbe-
stemming. Daarbij wordt de bestemming van de bedrijfs-
woning gewijzigd naar een reguliere burgerwoning en 
wordt op de locatie van de voormalige winkel ruimte 
geboden voor de bouw van vier levensloopbestendige 
woningen.
Bestemmingsplan inzien
U kunt dit bestemmingsplan inzien bij de balie van 
de Gemeentewinkel tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. U dient hiervoor wel een afspraak te 
maken. Hiervoor kunt u bellen naar 0411 - 62 72 82. Het 
plan is ook 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 bestem-
mingsplan. Indien u het plan raadpleegt via www.
ruimtelijkeplannen.nl, kunt u zowel op het adres zoeken 


