Gemeenteberichten
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.

Besluitenlijst
gemeenteraad

BESLUI TE N LI J S T R AADS 
V ERGAD E R I N G 2 J U L I 2019

De besluiten die genomen zijn in de vergadering van de raad vindt u op onze website
www.eersel.nl/besluitenraad.

Dit kost simpelweg teveel tijd die ten
koste gaat van bestrijding op andere plekken die meer prioriteit hebben.
Eikenprocessierupsen in de voortuin van
particulieren die op de route liggen en waar
de ploeg eenvoudig bij kan worden wel
meegenomen.
We beseffen dat het in het belang van ons
allemaal is om zoveel mogelijk nesten te
verwijderen om de verspreiding tegen te
gaan. Zeker als we de bestrijding van de
rupsen voor de komende jaren beter in de
hand willen hebben. De gemeente inventariseert daarom aan de hand van de meldingen op welke plekken er nesten zitten.
Zo kunnen we beslissen over eventuele
vervolgstappen, maar dat is de komende
weken nog niet het geval. U kunt overigens
ook altijd zelf een bedrijf inhuren om de
eikenprocessierupsen op eigen terrein te
laten verwijderen. Hoewel we ons realiseren
dat dit misschien niet eenvoudig is. Maar
ieder nest is er één.

Welzijn
BESTRIJ D I N G
EIKENP R O C E S S I E R U P S

Natuur
DU U R ZAME ÉN FLEU R IGE
AK K E R R ANDEN IN EER SEL EN
OI R S CH OT

Op dit moment worden alle eiken in het
openbare gebied gecontroleerd op eikenprocessierupsen en worden eventuele
nesten opgeruimd. Daarnaast is er ook
prioriteit gegeven aan kwetsbare locaties,
schoolpleinen, scouting, gildeterrein etc.
We krijgen echter ook een hoop vragen over
nesten op particulier terrein.
Onze ploegen werken eik voor eik af, maar
kunnen niet bij iedere particuliere woning
ook de voor- en achtertuin checken.
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Misschien heeft u ze al gezien: vrolijk
gekleurde bloemenstroken rondom diverse
akkers. Hier ligt de toekomst voor vogels,
vlinders, bijen en andere insecten. Een
rijkdom aan de natuur, dankzij boeren die
gezamenlijk als Landcoöperatie Dal van de
Kleine Beerze kruidenmengsels inzaaien
op hun akkers. De vogels kunnen er hun
nesten in bouwen, voedsel zoeken en hun
jongen groot brengen. Deze bloemrijke
akkers zorgen tevens voor schoner water
in de sloten en dragen bij aan natuurlijke
plaagbestrijding.
Afgelopen zaterdag 6 juli onthulden wethouder Eric Beex en collega wethouder
Esther Langens van de gemeente Oirschot
het infopaneel Biodiversiteit ter hoogte
van de t-splitsing De Achterste Donk en
Donk in Vessem. Een mooi initiatief van
Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze
om mens, natuur en landbouw dichter bij
elkaar te brengen.

Werkzaamheden
H ER INR IC H TING
OOSTELB EER SEDIJK WIN TELRE

De veeroosters zijn regelmatig kapot
door de zware verkeersbelasting en geven
geluidoverlast in de omgeving. Omdat
één van de veeroosters weer kapot is en
niet gerepareerd kan worden heeft de
gemeente besloten om de werkzaam
heden met spoed uit te voeren. Ook blijkt
uit snelheidsmetingen dat de snelheid
tussen de beide roosters/drempels op
de Oostelbeersedijk veel te hoog is. Om
de snelheid terug te brengen worden de
beide veeroosters verwijderd en vervangen door twee uitbuigingen en een verkeersdrempel.

vertrekken zij ook weer vrijwel gelijktijdig. De organisatie verzorgt de verkeersbegeleiding van deze festivalbezoekers.
Het E3 strand ligt dicht tegen de A67;
ondanks alle verkeersmaatregelen bestaat
de mogelijkheid dat er op de snelweg A67
een file ontstaat bij de aankomst van de
stroom bezoekers. Om de kans op file
en het risico op ongevallen te verkleinen
is er gekozen het verkeer te spreiden.
Dit houdt in dat een groot deel van de
bezoekers via de N2 afrit Veldhoven door
Steensel en Knegsel naar het festivalterrein komen. Een ander deel bereikt via de
A67 afrit Hapert het parkeerterrein. Deze
mensen rijden via Duizel. Bussen maken
grotendeels gebruik van de afrit Eersel.
Komt u naar het festival, maak dan rondom Eersel geen gebruik van uw navigatiesysteem en volg de borden en instructies
van verkeersregelaars. Routes kunnen
wisselen naargelang het verkeersaanbod.
Voor het afzetten en ophalen van festivalbezoekers (brengen/ophalen) is een
apart parkeerveld en route. Volg hiervoor
de borden ’brengen/ophalen’. Ook voor
taxi’s is een aparte route, volg hiervoor de
borden ’taxi’. Het is niet toegestaan festivalbezoekers elders af te zetten!

De werkzaamheden zijn gestart op maandag 8 juli en duren tot en met vrijdag
19 juli. De Oostelbeersedijk is dan afgesloten tussen Kreiel en Rouwven.

Evenementen
FESTIVAL DOMINATO R 20 JULI
2019

Op zaterdag 20 juli vindt het festival
Dominator plaats, tussen 11.00 uur en
23.00 uur op het E3 stand in Eersel. Het
festival is merkbaar voor de omgeving.
Wij vragen hiervoor uw begrip.
Verkeer
In een relatief kort tijdsbestek komen de
50.000 bezoekers aan en na het festival

Aan het einde van het festival (23.00 uur)
worden de festivalbezoekers via deze
routes in omgekeerde richting gestuurd
om het publiek zo snel mogelijk van het
festivalterrein af te krijgen.
Met deze verkeersmaatregelen ontstaat
op een aantal plaatsen een ongebruikelijke verkeersdrukte. Door spreiding van
het verkeer probeert de organisatie de
veiligheid van het verkeer te waarborgen.
Er zijn maatregelen genomen om al het
verkeer zo veel mogelijk in beweging te
houden en opstoppingen op lokale wegen
te voorkomen. We vragen u de aanwijzingen op de geplaatste bebording en de
instructies van verkeersregelaars op te
volgen om de doorstroom van het verkeer
op gang te houden.
Geluid
In de evenementenvergunning voor
Dominator zijn voorschriften gesteld aan
de hoeveelheid geluid dat het festival mag
maken. De organisatie doet gedurende
het festival geluidmetingen. Het festival
is ook buiten het E3 strand hoorbaar.
Hoorbaar betekent niet altijd dat de
geluidsnorm wordt overschreden.

Lees verder op de volgende pagina

Mocht u toch van mening zijn dat het
geluidsniveau te hoog is, neem dan contact op met de gemeente via het klachtennummer 06-13089848. Dit klachtennummer is alleen bereikbaar op de dag zelf
van 10.30 tot 23.15. Als na een meting uw
klacht gegrond blijkt, zal de gemeente de
organisatie opdragen het geluidsniveau
naar beneden bij te stellen.
Vuurwerk
Het festival eindigt met vuurwerk.

Verkeer
V ERK E E R S C O N TR OL E I N E E RS E L

De politie heeft op dinsdag 2 juli 2019
tussen 13.15 en 14.15 uur een controle
gehouden op de Nieuwstraat te Eersel
op telefoongebruik in het verkeer. Het
resultaat was dat er twee fietsers gewaarschuwd zijn voor gebruik mobiele telefoon en één automobilist had een telefoon in zijn hand.
V ERK E E R S M A ATR EGE L E N
K ERK S TR A AT I N E E RS E L

De kruising Hoolstraat - Kerkstraat - Dijk
maakt onderdeel uit van de schoolroute
naar het Integraal Kindcentrum Eersel
Zuid. Een aantal jaren geleden is de
verkeerssituatie hier al aangepast met
als doel de verkeersveiligheid te verbeteren. Echter werd de voetgangersoversteek op Kerkstraat door de ouders en
basisscholen nog als onveilig ervaren.
Daarom heeft de gemeente in overleg
met de betrokken partijen besloten om
de huidige oversteek te veranderen in een
zebrapad. Daarnaast is op het stukje Dijk
ter hoogte van het Kapelletje éénrichtingsverkeer ingesteld. Deze maatregelen
moeten bijdragen aan een meer verkeersveilige situatie.

Openbare bekendmaking
RECHTSGELDIGE BEKENDMAKING
VERGUNNINGEN, MELDINGEN EN
ONTHEFFINGEN VIA INTERNET

De gemeente Eersel maakt alle officiële
bekendmakingen en kennisgevingen van
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.

Openbare bekendmaking
Bouwzaken

De volgende omgevingsvergunningen
zijn verleend:
Duizel
• Hoef 35 in Duizel, bouwen van een
loods.
Datum besluit: 26-06-2019.
Steensel
• Molenpad 24 in Steensel, uitbreiden
van een woning met een garage.
Datum besluit: 01-07-2019.
Inzien ter inzage liggende stukken
Wilt u vergunningen inzien? Dit kan
alleen op afspraak. Via onze website of
telefonisch kunt u een afspraak
maken.

Openbare bekendmaking
Ruimtelijke plannen

De volgende plannen liggen ter inzage:
Eersel
• Ontwerpwijzigingsplan Meer
heide 44-52a-54 Eersel, dit plan maakt
het mogelijk om twee bedrijfspercelen
samen te voegen waardoor een bedrijfsperceel ontstaat van meer dan 5.000m.
(tot 15-08-2019);
• Vastgesteld bestemmingsplan Kom
Eersel, herziening Markt-Hint, dit plan
maakt het mogelijk om een deel van de
tuinen te gebruiken voor de functie van
het hoofdgebouw en bevat een groter
bouwvlak voor het bestaande pand
Markt 13 (tot 16-7-2019);
• Vastgesteld wijzigingsplan ’Hazen
straat 6, Eersel’, dit plan wijzigt een
deel van de agrarische bestemming
naar wonen (tot 1-8-2019).
Vessem
• Vastgesteld bestemmingsplan Lantie 3
Vessem. Dit plan betreft het veranderen van de bestemming ’agrarisch met
waarden - Landschappelijke waarden’
naar ’wonen’ en daarbij de planologische splitsing van de cultuurhistorisch
waardevolle boerderij (tot 25-07-2019);
• Ontwerpbestemmingsplan ’Ir. Van
Meelweg 2 en 3, Vessem’, dit plan voorziet in de beëindiging van de varkenshouderij en op termijn in de omschakeling van de rundveehouderij naar
statische opslag (tot 1-8-2019).
Steensel
• Ontwerp wijzigingsplan Buitengebied
Bussereind 4. Dit plan maakt de splitsing van een cultuurhistorisch waardevolle boerderij in twee woningen mogelijk (tot 8-8-2019).

I N L O O P B I JE E NK O M S T O V E R G R O O T S C H A L I G E
Z O N N E - E N W IN D E N E R G I E
20 augustus 2019, 16.00 uur-20.00 uur, Cultureel Centrum Den Herd, Bladel
De Kempengemeenten Bergeijk,
Bladel, Eersel, Oirschot en ReuselDe Mierden werken toe naar een
gezamenlijk beleid voor grootschalige zonne- en windenergie in
de Kempen. Inwoners en andere
stakeholders zijn betrokken bij het
opstellen van dit beleid. Ook zijn de
milieueffecten onderzocht in een
milieueffectrapportage. Tijdens de
inloopbijeenkomst kunnen vragen
gesteld worden over de milieueffectrapportage en worden de eerste
contouren van het beleid gepresenteerd. Het beleid zal eind 2019 ter
vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraden.
Inloopbijeenkomst
Komt u naar de inloopbijeenkomst? Dan staat er een team van specialisten klaar om
iedereen te informeren over de manier waarop het beleid tot stand komt en de onderzoeken die gedaan zijn. Er zijn geen presentaties, dus iedereen kan binnenlopen wanneer het schikt en is van harte welkom. Aanmelden is niet nodig.
Datum: dinsdag 20 augustus 2019;
Tijd: 16.00-20.00 uur;
Locatie: Cultureel Centrum Den Herd, Emmaplein 4, Bladel.
Waarom beleid?
Om de negatieve gevolgen van de klimaatveranderingen een halt toe te roepen is
wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. De
Nederlandse overheid wijst ook gemeenten op het nemen van hun verantwoordelijkheid. De Kempengemeenten werken hierin samen en stellen in de ’Klimaatvisie
Kempengemeenten’ het doel om gezamenlijk energieneutraal te worden. Om dit te
behalen is het nodig om naast energiebesparing en zonnepanelen op daken, ook grootschalig duurzame energie op te wekken. De Kempengemeenten stellen gezamenlijk
beleid vast voor grootschalige zonne- en windparken omdat deze vormen van energieopwekking de meeste impact hebben op de omgeving. Tot aan de vaststelling van het
beleid wordt geen medewerking verleend aan de realisatie van nieuwe grootschalige
zonne- en windparken. Zo behouden de gemeenten regie over waar en in welke vorm
en omvang windparken en zonnevelden ontwikkeld mogen worden.
Milieueffectrapportage ter inzage
De milieueffectrapportage wordt binnenkort voor iedereen ter inzage gelegd op de
gemeentehuizen in Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Iedereen
wordt gedurende de inzagetermijn in de gelegenheid gesteld om een reactie op de
milieueffectrapportage te geven aan het college van burgemeester en wethouders van de
betreffende gemeenten.
Geen tijd maar toch op de hoogte blijven?
Meer informatie over de vorming van het beleid, verslag van de vorige bijeenkomsten en
inzicht in de milieueffectrapportage is te vinden op: www.zonenwindindekempen.nl.
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, 10 juli 2019

