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.

Informatiebijeenkomst
U I T NO DIGING B IJ EENK OMST
S C H E TSSESSIE LEV ENDE B EER ZE

Woensdag 26 juni 2019 om 19.30 uur,
De Gouden Leeuw, Vessem

(ter voorbereiding op de raadsvergadering
van 2 juli 2019)
Onderwerpen
• Bestemmingsplan Koemeersdijk, vijfde
herziening;
• Bestemmingsplan Rosheuvel Boksheidsedijk 1e herziening;
• Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Eersel 2019;
• Reactie op advies Proefcasus Eindhoven
Airport;
• Jaarstukken 2018;
• Voorjaarsnota 2020-2023.
De voorlopige agenda met bijbehorende
stukken en de voorwaarden om gebruik te
maken van het spreekrecht kunt u vinden
op onze website
www.eersel.nl/vergaderkalender.
Wilt u de agenda met bijbehorende stukken op papier inzien? Dat kan, u kunt
hiervoor een afspraak maken bij de griffie
per email via griffie@eersel.nl of telefonisch via (0497) 531 323.
Wist u dat u de openbare raads- en commissievergaderingen live kunt volgen via
de website?
Ga naar
www.eersel.nl/internetuitzendingen.
De uitzendingen kunt u ook op een later
moment op de website bekijken.
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Bezoekadres: Dijk 15, 5521 AW Eersel
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De gemeente Eersel App is gratis te
downloaden in de Google Play of
App Store.

WV K -GR OEP EN ISD D E KEMPEN
GAAN SAMEN V ERD ER A LS
K EMPENPLU S

Vanaf 1 juli 2019 gaan WVK-groep en ISD
de Kempen samen verder als Kempen
Plus. Dit is het nieuwe participatiebedrijf
van de Kempengemeenten Bergeijk,
Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden. De
dienstverlening verandert verder niet.

Commissieavond
COMM I S S I E AVO N D 20 JU NI
2019 O M 2 0 .0 0 UU R
GEMEE N TE HUI S E ER S E L

Algemeen

U bent buurtbewoner, grondeigenaar of
ondernemer vlakbij de Kleine Beerze. De
komende jaren wordt het beekdal van
de Kleine Beerze tussen Middelbeers en
Vessem aangepakt. Graag nodigen we u
uit voor een bijeenkomst op woensdag
26 juni om 19.30 uur bij De Gouden
Leeuw in Vessem.
Het project Levende Beerze is al enkele
jaren in ontwikkeling. Enkele trajecten
zijn al gerealiseerd, voor andere trajecten
liggen er ontwerpen of zijn wij aan het
schetsen en sommige trajecten zijn nog
niet zover.
Over het deeltraject van de Kleine Beerze
Spekdonken-Molenbroek-Hoogeind
(grofweg tussen de wegen Heike en de
Provinciale weg N395) is al veel onderzoek gedaan en al meerdere gesprekken
over gevoerd. Voor dit traject ligt nog
geen uitgewerkt ontwerp dat gerealiseerd
kan worden.
In 2018 heeft de gemeente Eersel met
de bewoners een landschapsplan opgesteld voor het deeltraject Dorp aan de
Beek Vessem. De eerste onderdelen van
dat plan worden in 2019 uitgevoerd.
In navolging daarop willen we, samen
met betrokkenen en geïnteresseerden
uit het gebied, ook voor het deeltraject
Spekdonken-Molenbroek-Hoogeind een
vergelijkbaar ontwerp maken. Gedurende
twee bijeenkomsten gaan we hierover
graag met u in gesprek.
Wat kunt u verwachten op de eerste bijeenkomst?
We starten deze eerste avond met een
korte toelichting over het project, de analyse van het gebied, op welke onderdelen
u inbreng kan geven en de werkwijze
van de bijeenkomst. Daarna gaan we in
groepen aan de slag in een schetssessie.
Aan de hand van kaarten en een globaal
ontwerp, zoomen we dan samen meer
in op details en de praktijk. We zijn erg
benieuwd naar uw ideeën en reacties.
Nadat we u informeren over het vervolg,
ronden we om 22.15 uur af.
Locatie en programma
Wanneer: woensdag 26 juni 2019 om
19.30 uur
Waar:	De Gouden Leeuw, Jan
Smuldersstraat 26 in Vessem
Om de avond goed voor te bereiden, willen we u vragen om u aan te melden vóór
24 juni 2019 via secretariaatow@dommel.
nl. Graag tot dan!

Waarom samen verder?
Door de vorming van het participatiebedrijf spelen de Kempengemeenten in op
de Participatiewet. Als gevolg van deze
wet is de gemeentelijke verantwoordelijkheid op het terrein van werk en participatie veranderd.
Deze veranderingen hebben ertoe geleid
dat de gemeenten meer verantwoordelijkheden gekregen hebben in de begeleiding
naar werk van inwoners met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt, terwijl
tegelijkertijd de daarvoor vanuit het rijk
beschikbare gestelde budgetten afnemen.
Met de vorming van KempenPlus zorgen de betrokken gemeenten ervoor dat
dit ook in de toekomst goed uitgevoerd
wordt.

Nieuwe gegevens
Het adres van KempenPlus is Raambrug 8
in Bladel. Dit is het gebouw waar
momenteel WVK-groep gevestigd is. Het
nieuwe telefoonnummer is 0497-331200.

Verkeer
De volgende verkeersbesluiten liggen ter
inzage:
Vessem
• Aanbrengen wegafsluiting Flinkert te
Vessem.
Het besluit ligt tot 31 juli ter inzage.
Wintelre
• Vaststellen voetgangersoversteekplaats
Willibrordusstraat te Wintelre.
Het besluit ligt tot 31 juli ter inzage.
Voor meer informatie over de besluiten kunt
u terecht in het elektronisch gemeenteblad
www.officielebekendmakingen.nl.

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.
Wat doet KempenPlus?
KempenPlus helpt de inwoners van de
Kempengemeenten, die daar ondersteuning bij nodig hebben, om terug aan het
werk te gaan. Voor de cliënten die niet
kunnen werken, wordt er een andere
vorm van participatie gezocht. En als
het nodig is, worden cliënten met een
uitkering aan een (tijdelijk) inkomen
geholpen.
De inwoners van de gemeenten herkennen KempenPlus straks wellicht het beste
aan de groen-medewerkers die dagelijks
de openbare ruimte onderhouden. Naast
hen zijn er nog vele medewerkers gedetacheerd bij Kempische bedrijven of werkzaam in ons eigen bedrijf in Bladel. Met
circa 800 medewerkers is KempenPlus
één van de grootste werkgevers in de
regio.
De dienstverlening voor WMO en schuldhulpverlening gaat niet mee van ISD naar
KempenPlus. Deze wordt vanaf 1 juli
samen met Jeugdzorg uitgevoerd door
de nieuwe afdeling Maatschappelijke
Dienstverlening van de Samenwerking
Kempengemeenten.

Openbare bekendmaking
Bouwzaken

De volgende omgevingsvergunningen
zijn verleend:
Eersel
• Hees 2 in Eersel, verbouwen van een
woning.
Datum besluit: 07-06-2019;
• Rosheuvelsedijk 40 in Eersel, bouwen
van een woning en een berging.
Datum besluit: 05-06-2019.
Knegsel
• Vessemseweg 10 in Knegsel, bouwen
van een rundveestal en een werktuigenberging/ziekenboeg.
Datum besluit: 06-06-2019.
Vessem
• Donk 2 in Vessem, kappen van een
boom.
Datum besluit: 11-06-2019.

Lees verder op de volgende pagina

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
• 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 augustus 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 planologi-

sche 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 omschake
ling van de rundveehouderij naar statische opslag (tot 1 augustus 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, 19 juni 2019

Volg ons op Facebook,
Twitter en Instagram

WAT D E N KT U O V E R A F VA L S C H E I D E N ?
U bent een belangrijke spil in de afvalinzameling in onze gemeente. Afval bestaat voor een
groot deel uit nog bruikbare grondstoffen.
Daarom vinden wij het belangrijk om u zo
goed mogelijk te ondersteunen om scheiden
mogelijk te maken. Weggooien van grondstoffen is zonde omdat onze aarde niet onuitputtelijk is en grondstoffen op termijn opraken. De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel,
Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor afval.
Het afvalbeleid van de Kempengemeenten richt zich op het zoveel mogelijk scheiden
van afval aan de bron, dus binnen de huishoudens. Doordat u afval gescheiden aanlevert, kunnen er bruikbare grondstoffen uit het afval worden gehaald. Materialen worden opnieuw gebruikt of na bewerking weer ingezet als grondstof voor nieuwe producten.
De enquête is bedoeld om een beeld te krijgen hoe u hier over denkt en wat daar volgens u voor nodig is. De enquête wordt in alle Kempengemeenten uitgezet. De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt de gemeente om afvalscheiding zo makkelijk mogelijk
te maken.
U kunt de enquête invullen via de volgende link: www.eersel.nl/afvalenquete.

