Gemeenteberichten
op ontdekkingstocht. In de praktijk voldoen
bestaande routes echter niet.

Wilt u op de hoogte blijven van wat er in uw
omgeving gebeurt? Op deze pagina(‘s) treft
u de wekelijkse gemeenteberichten aan.
Meer informatie vindt u op www.eersel.nl of
schrijf u in voor onze nieuwsbrief via www.
eersel.nl/nieuwsbrief. Gemeente Eersel is
ook te vinden op social media: Facebook
(/gemeenteeersel), Twitter (@gemeersel),
LinkedIn en Instagram (@gemeente_
eersel). Verder kunt u de gemeente Eersel
app gratis downloaden in de Google Play of
App Store.

De mooiste route uitstippelen
Met een aaneengesloten netwerk van
knooppunten kunnen ruiters en menners,
net zoals bij wandel- en fietstochten, thuis
al hun route uit stippelen. Zo kunnen ze zelf
bepalen waar ze beginnen en eindigen en
hoe lang hun tocht is.
Voor een werkend fijnmazig routenetwerk zijn echter investeringen nodig. Om
de route te versterken, aantrekkelijker
te maken en om deze veiliger te maken.
Ondernemers en gemeenten deden voor een
deel van de financiering succesvol beroep
op LEADER. LEADER is een subsidieregeling voor initiatieven die het gebied aantrekkelijker maken en verbeteren. Naast Eersel
zijn ook de gemeenten Bergeijk, Waalre en
Valkenswaard bij het project betrokken.

Welzijn
L EZING O VE R A LZ H E I M E R OP
WEREL D A LZ HE I M ER DAG

Zaterdag 21 september a.s. is het Wereld
Alzheimer Dag. Op deze dag verzorgt
psychogerontoloog en gezondheidszorgpsycholoog Huub Buijssen in SCC
de Muzenval in Eersel een lezing over
dementie met als titel: Het hart wordt niet
dement.

Stimuleren van paardentoerisme
Verschillende ondernemers werken samen
om het netwerk te realiseren en te co-financieren. Ze gaan ook flinke investeringen
in hun bedrijven doen om zich (nog) meer
op het paardentoerisme te richten. Denk
bijvoorbeeld aan pleisterplaatsen, verblijfsaccommodaties voor mens en paard en
ondersteunende voorzieningen voor horeca,
recreatie en parkeren. Hiervoor doen ze
deels een beroep op de LEADER-subsidie.
Door dit soort voorzieningen is de route
en het gebied een stuk aantrekkelijker voor
hippische toeristen.

In zijn lezing geeft Huub uitleg over
hoe iemand met dementie ermee worstelt dat hij de grip op zijn leven steeds
meer verliest. Tegelijkertijd brengt hij de
boodschap dat tijdens het dementeringsproces niet alles verloren gaat, maar dat
belangrijke menselijke eigenschappen,
zoals gevoelens en verlangens, behouden blijven. Op bevlogen wijze zal hij
duidelijk maken dat juist kennis van wat
niet verloren gaat, de sleutel vormt voor
het behoud van contact en een prettige
omgang.

Voor meer informatie kunt u terecht op
www.grenscorridorn69.nl.

Ook heeft hij aandacht voor de worstelingen, gevoelens en behoeftes van de naasten van mensen met dementie. Hij maakt
duidelijk hoe je kunt helpen zonder jezelf
te verliezen.
In de foyer van de Muzenval zijn informatiestanden ingericht van Wél! (Welzijn
de Kempen), de bibliotheek en het
Alzheimer Café. Ook zijn zorgtrajectbegeleiders aanwezig voor het beantwoorden
van vragen.
Aanvang van de lezing is 14.00 uur.

gemeente

Eersel

Lees verder op de volgende pagina
Inloop vanaf 13.30 uur met koffie en thee.
Verwachte eindtijd is 16.00 uur. Er is tussentijds nog een korte pauze inclusief een
drankje.
De toegang is gratis!

Recreatie
L E ADER -SU B SIDIE V OOR
I NI T I ATIEV EN R U ITER - EN
M E NR O U TENETWER K

Bezoekadres: Dijk 15, 5521 AW Eersel
Postadres: Postbus 12, 5520 AA Eersel
Telefoonnummer: (0497) 531300
06-12444645 (Alleen WhatsApp)
gemeente@eersel.nl
www.eersel.nl
GemeenteEersel
gemeersel
De gemeente Eersel App is gratis te
downloaden in de Google Play of
App Store.

De Kempen is een prachtig gebied om te
paard te verkennen. Steeds meer ruiters en
menners komen hier naartoe en gaan hier

De gemeente
O N D E R Z O E K NA A R M E L D I N G E N E N K L A C H T E N :
W E HO R E N G R AA G J E M E N I N G !
De gemeente Eersel heeft haar dienstverlening hoog in het vaandel staan. Niet alleen
de levering van producten en diensten is
belangrijk. We doen ons uiterste best een zo
fijn mogelijke leefomgeving te creëren en te
onderhouden.
Het kan voorkomen dat je last hebt van een
situatie in de openbare ruimte, zoals een
kapotte lantaarnpaal, zwerfafval, geluidsoverlast of een losliggende stoeptegel. In dat
geval kun je een melding indienen bij de gemeente, zodat dit probleem verholpen kan worden. Ondanks dat wij ernaar streven een zo optimaal mogelijke dienstverlening te leveren,
kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de levering van het door jou gevraagde
product of dienst. Hierover kun je een klacht indienen bij de gemeente.
De vragenlijst heeft als doel te onderzoeken of inwoners tevreden zijn over de huidige
inrichting van de processen voor het indienen van een klacht of melding. Aan de ene kant
zijn we benieuwd naar jouw ervaringen. Aan de andere kant willen we graag weten wat
jouw wensen en verwachtingen zijn bij het indienen van een melding of klacht, om het
proces in de toekomst te optimaliseren.
Je vindt de vragenlijst op onze website www.eersel.nl.
Vind je het leuk om vaker mee te doen aan een onderzoek? Word dan lid van ons inwonerspanel. Meer informatie daarover vind je op www.inwonerspaneleersel.nl.
Alvast bedankt voor je tijd!

Informatiebijeenkomst
INLOOPBIJEENKOMST ONTWERP
BESTEMMINGSPLAN
DIEPVELDENWEG
EERSEL- BERGEIJK- N397

Woensdag 11 september 2019 vindt in
het gemeentehuis van de gemeente
Bergeijk een inloopbijeenkomst plaats
over het ontwerpbestemmingsplan
Diepveldenweg Eersel-Bergeijk-N397. Op
deze avond zijn vertegenwoordigers van
de gemeente Bergeijk en Eersel aanwezig
om vragen over het bestemmingsplan en
andere vragen rondom het project toe te
lichten. De Diepveldenweg is een nieuwe
weg tussen Bergeijk en Eersel en sluit aan
met een rotonde op de provinciale weg
N397. Het project is een onderdeel van
het Uitvoeringsprogramma Nulplus pakket Grenscorridor van de provincie Noord
Brabant.
Wanneer: 11 september 2019 van 19.00 tot
21.00 uur
Waar: Gemeentehuis Bergeijk,
Burgemeester Magneestraat 1, Bergeijk
Je bent van harte welkom.
Meer informatie vind je op
www.mobiliteitindekempen.nl.

Natuur
WANDE LE N D O O R DE
NAT UUR S TR O O K LA NGS DE
R UN: GA J E M E E
ZONDA G 1 5 S E P TEM B E R?

houtblokken van het bijenhotel te boren,
dan is er wel een kans dat dat gaatje nu
dienst doet als kraamkamer voor een
sluipwesp of een dwergzandbij.
Twee beloftes
Bij de opening werd beloofd dat een
wandeling langs de EVZ steeds mooier
zou worden. Ondanks de extreem droge
zomer is dat geslaagd. Inmiddels zijn
er kruiden, heesters en bomen in alle
mogelijke kleuren en vormen te vinden.
Omdat er altijd wel iets in bloei staat, is
het een fijne plek voor insecten en vogels.
Ook kleine dieren, zoals kikkers, padden
en veldmuizen komen er graag. Het pad
wordt goed bijgehouden, dus de EVZ
nodigt je uit voor een wandeling. Het traject is afwisselend, omdat het soms door
een bos, dan door een droge vegetatie en
dan weer langs een poel of een drassig
gebied leidt. En natuurlijk omdat er water
is. Slagbomen en poortjes verhinderen
de toegang aan ongewenste gebruikers,
zodat de wandelaar rustig kan genieten.
Infopanelen
Maar er werd toen nog een belofte
gedaan. De route zou namelijk verlevendigd worden met informatiepanelen.
Deze panelen vertellen u wat meer over
doelen en achtergronden van de natuurstrook. Nu het zover is dat de panelen
geplaatst worden, nodigen de gemeenten
Bergeijk en Eersel u uit om samen een
kijkje te gaan nemen. Bij elke ingang
wordt een paneel geplaatst. Fraaie lessenaarpanelen, goed afleesbaar en niet
zo dominant in het landschap. De vier
panelen vormen samen een kwartet, met
elk een eigen boodschap over doelen en
waarden van de ecologische verbindingszone.
Huifkar
Het wandelpad door EVZ de Run is vrij
toegankelijk en goed te begaan. Een huifkar haalt de wandelaars op om je van je
auto of fiets naar het startpunt te brengen
en van het eindpunt weer terug naar je
voertuig. Onderweg is er gelegenheid
voor vragen.
We verzamelen zondag, 15 september a.s.
om 10.00 uur bij Melkveebedrijf / IJssalon
van Ad en Tonny Houbraken. ’Koetje
Kaat’, Berkterbeemden 10, Bergeijk.
Meedoen is gratis. Wel stevige schoenen
of laarzen aandoen en neem je verrekijker
mee!
Dit is een project van gemeenten Bergeijk
en Eersel, Waterschap de Dommel en
ANV Kempenland.

Verkeer

DUURZAAM WONEN BEREIKBAAR VOOR IEDEREEN
Met de overheidsplannen om woningen aardgasvrij te maken, gaan steeds meer huiseigenaren op zoek naar informatie over duurzame
en energiebesparende toepassingen voor hun
woning. Een goed moment om te oriënteren
is de Nationale Duurzame Huizen Route op 2
en 9 november 2019. Gastvrije huiseigenaren
stellen hun duurzame huis open voor geïnteresseerde bezoekers. Een unieke mogelijkheid
om een grote variatie aan woningen en maatregelen te bekijken en de woonverhalen van de
bewoners uit de eerste hand te horen.
Geef ogen en oren de kost
De Duurzame Huizen Route is een platform
voor mensen die op zoek zijn naar informatie
over duurzaam wonen. Ruim 1.300 huiseigenaren delen via www.duurzamehuizenroute.nl
hun ervaringen. Bezoekers kunnen hier kennis
opdoen en krijgen de mogelijkheid om online vragen te stellen. Daarnaast is er op 2 en
9 november 2019 de mogelijkheid om langs te
gaan bij één of meerdere woningen. De openstellers vertellen graag over hoe zij tot keuzes voor bepaalde maatregelen zijn gekomen en hoe dit in de praktijk bevalt.
Naast dat verduurzamen van de woning bijdraagt aan een beter milieu en besparing oplevert, is in veel woonverhalen terug te horen dat het wooncomfort enorm toegenomen is.
Uit het jaarlijkse onderzoek van de Duurzame Huizen Route onder de bezoekers blijkt dat
86% van de bezoekers de opgedane kennis wil toepassen in hun eigen woning.
Een frisse blik
Niet alleen voor oriënterende bezoekers is een kijkje in de keuken een eyeopener, ook de
openstellers kijken elk jaar weer uit naar de route. ’Het is superleuk om met een frisse
blik naar je eigen woning te kijken en mensen te kunnen informeren en inspireren’ aldus
één van de openstellers van vorig jaar.
De inmiddels de zevende editie van de Nationale Duurzame Huizen Route verwacht ook
dit jaar weer veel bezoekers. In 2018 openden meer dan 500 huiseigenaren hun deuren
en ruim 5.000 bezoekers bezochten een duurzaam huis. De verwachting is dat deze aantallen ook dit jaar verder groeien. Vorig jaar was een groot aantal opengestelde woningen
volgeboekt. Het is daarom een aanrader om tijdig in te schrijven.
Elke ervaring telt
Huiseigenaren die ook hun duurzame woonverhaal willen vertellen, kunnen hun woning
aanmelden via www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden. Bezoekers kunnen zich vanaf
7 oktober via de website inschrijven voor een bezoek op 2 en 9 november 2019.
Zowel de opengestelde huiseigenaren als de bezoekers maken kans op een weekend weg
in België. Bed & Breakfast ’Het Natuurlijk Genot’ biedt hun gasten tijdens het verblijf dé ecologische beleving en steunt het initiatief van de Duurzame Huizen Route.

vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het elektronisch
gemeenteblad op
www.officielebekendmakingen.nl.
Onderstaande verkorte berichten over
omgevingsvergunningen en ruimtelijke
plannen bieden wij voorlopig als service.
De digitale versie is rechtsgeldig. Via de
website van officiële bekendmakingen
kunt u zich gratis aanmelden voor een
attenderingsfunctie voor berichten uit uw
buurt.

V E R K EER SC ONTR OLE IN EER SEL

De oevers van het beekje ’de Run’ tussen
Bergeijk en Eersel staan in bloei! Hebt u
al gezien hoe kleurig de beek erbij ligt?
Dat is natuurlijk niet zomaar een toevallig
natuurverschijnsel. Er is hard gewerkt om
dit effect te bereiken en het resultaat mag
er zijn.
Vorig jaar werd de Ecologische
Verbindingszone (EVZ) de Run feestelijk
geopend met de onthulling van een bijenhotel aan de Hooge Berkt (Bergeijk).
Dat bijenhotel is bedoeld als nestelplek
voor allerlei insecten die afkomen op de
bloeiende bomen, heesters en kruiden in
de natuurstrook langs de beek. Als u de
moeite hebt genomen om een gaatje in de

De politie heeft op 9 juli en 14 en
19 augustus snelheidscontroles gehouden
op Stokkelen en N397 (provinciale weg)
in Eersel.
Op Stokkelen zijn in totaal 122 overtredingen geconstateerd, waarbij de hoogst
gemeten snelheid 106 km/uur bedroeg.
Op deze weg is de toegestane maximum
snelheid 60 km/uur.
Op de N397 zijn in totaal 351 overtredingen geconstateerd, waarbij de hoogst
gemeten snelheid 166 km/uur bedroeg.
Op deze weg is de toegestane maximum
snelheid 80 km/uur.

Openbare bekendmaking
RECHTSGELDIGE BEKENDMAKING
VERGUNNINGEN, MELDINGEN EN
ONTHEFFINGEN VIA INTERNET

De gemeente Eersel maakt alle officiële
bekendmakingen en kennisgevingen van

Openbare bekendmaking
Bouwzaken

De volgende omgevingsvergunningen
zijn verleend:
Eersel
• Stelt 28 in Eersel, verbouwen en uitbreiden van een woning en een garage.
Datum besluit: 27-08-2019.
Wintelre
• Groot Koemeer 4 in Wintelre, bouwen
van een woning.
Datum besluit: 22-08-2019.
Inzien ter inzage liggende stukken
Wilt u vergunningen inzien? Dit kan
alleen op afspraak. Via onze website of
telefonisch kunt u een afspraak
maken.

Volg ons op Facebook,
Twitter en Instagram

Openbare bekendmaking
Ruimtelijke plannen

De volgende plannen liggen ter inzage:
Buitengebied
• Ontwerpbestemmingsplan Diepvelden
weg, dit plan maakt een nieuwe weg
mogelijk tussen de N397 en Bergeijk
(tot 26-09-2019).
Eersel
• Vastgesteld bestemmingsplan
Rosheuvel-Boksheidsedijk, 1e herziening, het plan borgt een aantal verleende omgevingsvergunningen, het
omzetten van een bosbestemming naar
een woonbestemming (tot 26-09-2019).
Wintelre
• Ontwerpbestemmingsplan
’Koemeersdijk, vijfde herziening’, het
plan maakt de bouw van twee woningen mogelijk (tot 26-09-2019).
U vindt alle informatie over het plan, het
gebied en de procedure op
www.eersel.nl/ruimtelijkeplannen of op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt
u ook zien hoe lang het plan ter inzage
ligt. Hebt u geen internet? Het plan kunt
u ook inzien op het gemeentehuis. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen
met team Ruimte via telefoonnummer
(0497) 531300 of per e-mail:
ruimte@eersel.nl.
Eersel, 4 september 2019

