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.

Raadsvergadering
RAADS VE R G A D E R I NG DI NS DAG
24 SEP TE M B E R 2 0 1 9 OM
20. 0 0 UUR I N G E M E E NT E H U I S
EERSEL

Onderwerpen:
• Vaststellen bestemmingsplan Ir. van
Meelweg 2 en 3, Vessem;
• Toekomstige bekostiging aanschaf
AED’s;
• Rapport Rekenkamercommissie
Onderzoek Informatieveiligheid;
• 2e Bestuursrapportage 2019;
• Formele aanbieding begroting 20202023.

Recreatie
T E RU G B LIK
M ONU MENTENDAGEN 2 0 1 9

Welzijn
GR ATIS LEZING OVER
ALZH EIMER OP WERELD
ALZH EIMER DAG

Afgelopen weekend hebben we weer kunnen genieten van de Monumentendagen.
Dit jaar in het teken van ’Plekken van
Plezier’, waarbij amusementswaarde van monumenten centraal stond.
Burgemeester Wim Wouters zag de kans
schoon om onder andere de Oude Toren
van Steensel te beklimmen met daarin
de Luciaklok uit 1495. Wethouder Steven
Kraaijveld bracht een bezoek aan de
Kapel in Wintelre.

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.
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.

Speciale dank aan al onze vrijwilligers
en de eigenaren die de deuren van hun
monument hebben opengezet voor het
publiek!

De toegang is gratis!

Duurzaamheid
OP ZATERDAG 2 EN 9 NOVEMBER
IS HET WEER DE DUURZAME
HUIZEN ROUTE!

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

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.
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) 531323.

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 maakt hij duidelijk dat juist kennis van wat niet verloren
gaat, de sleutel vormt voor het behoud
van contact en een prettige omgang.

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.

Uitnodiging
Volg ons op Facebook,
Twitter en Instagram
gemeente

Eersel

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.

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.

BU RGEMEESTER B EZOEK AAN K NEGSEL

Woont u in Knegsel? Dan is dit bericht voor u!
Onze nieuwe burgemeester Wim Wouters komt, op uitnodiging van de dorpsraad,
nader kennis maken met Knegsel op donderdag 26 september. Het programma eindigt
om 20.30 uur in De Leenhoef met een informeel samenzijn tot 22.00 uur. U bent van
harte welkom om daar nader kennis te komen maken met de burgemeester!

Op zaterdag 2 en 9 november wordt voor
de 7e keer de Duurzame Huizen Route
georganiseerd. Huiseigenaren in heel
Nederland openen hun deuren en laten
anderen zien hoe zij hun huis duurzamer
hebben gemaakt. Ook onze gemeente
doet weer mee aan de Duurzame Huizen
Route om zoveel mogelijk inwoners te
stimuleren hun woning te verduurzamen.
Heeft u duurzame en besparende maatregelen genomen en vindt u het leuk om
anderen op weg te helpen?
Meld uw woning aan en deel uw duurzame woonverhaal via
www.duurzamehuizenroute.nl.
Aanmelden voor de Duurzame Huizen
Route
Van radiatorfolie, dak- en gevelisolatie
tot een volledig energieneutraal huis,
op www.duurzamehuizenroute.nl is
elk verhaal welkom. Ook als u net bent
begonnen met het nemen van maatregelen kunt u meedoen aan de Duurzame
Huizen Route. Voor veel mensen is het
energiezuinig maken van hun woning
een stappenplan en is het prettig om een
voorbeeld te volgen. Misschien heeft u
informatie waarmee u een ander op weg
kunt helpen.
Al meer dan 1.300 bewoners gingen u
voor en delen hun woonverhaal via de
Duurzame Huizen Route. U kunt uw
woning aanmelden op:
www.duurzamehuizenroute.nl/eersel.

Lees verder op de volgende pagina

Natuurlijk genieten
Opent u uw huis op zaterdag 2 en/of
9 november of gaat u zelf op bezoek? Dan
maakt u kans op een weekend weg op
een bijzondere plek: B&B ’Het Natuurlijk
Genot’ in de Vlaamse Ardennen.

Verkeer
H E T V O LGENDE V ER K EER S
BE S L U IT LIGT TER INZAGE:

• Laadpaal ten behoeve van elektrisch rijden Dijk Eersel

Afvalinzameling
GEEN VERGUNNINGEN AFGEGEVEN
VOOR INZAMELING OUD IJZER

Regelmatig wordt in een groot gedeelte
van de gemeente Eersel huis-aan-huis
briefjes verspreid waarin opgeroepen
wordt om oud ijzer, metalen, witgoed,
kabels en dergelijke op een bepaalde dag
en tijdstip aan straat te zetten. Op deze
briefjes wordt een 06 nummer vermeld
als u vragen hebt. Deze spullen worden
vervolgens ingezameld.
Het gaat hier om afvalstoffen. Voor de
inzameling daarvan is een vergunning
nodig van de gemeente.
In Eersel worden géén vergunning
afgegeven voor dit soort huis-aan-huis
inzamelingen. De gemeente verzoekt de
inwoners dan ook om niet in te gaan op
de briefjes en geen afval aan de straat te
zetten.
Tevens stelt de gemeente het op prijs te
horen als u een dergelijk briefje in de bus
heeft gehad, zodat er handhavend opgetreden kan worden.
De afvalstoffen kunnen overigens wel
ingeleverd worden bij de milieustraat, of
u kunt de spullen laten ophalen als grof
afval. Op uw afvalkalender of de website
van de gemeente Eersel kunt u hier meer
informatie over vinden.

De gemeente
KENNIS G E VI N G VA N H E T V OOR
NEMEN TO T UI TS C H RI J V I NG BR P

Uit een onderzoek blijkt dat onderstaande
personen niet meer wonen op het adres
waar hij/zij volgens de basisregistratie
persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven.
Het adresonderzoek heeft geen resultaat
opgeleverd. Burgemeester en wethouders
van Eersel maken bekend dat de gemeente Eersel het voornemen heeft onderstaande personen uit te schrijven.
Op basis van dit voornemen worden
onderstaande personen in de gelegenheid
gesteld om, gedurende vier weken vanaf
de datum van deze publicatie, informatie
te geven over de feitelijke verblijfplaats.
Indien we geen nadere adresinformatie
ontvangen beëindigen we, na deze periode van vier weken, het bijhouden van de
persoonslijst.

O P D E KO F F I E B I J D E W E T H O U D E R : T W E E E E R S E L S E
T U/ E S T UD E N T E N V E RT E L L E N E N T H O U S I A S T O V E R
DEELNAME SOLAR TEAM

Het besluit ligt tot 15 oktober ter inzage.
Voor mee 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.

Openbare bekendmaking
Bouwzaken

De volgende omgevingsvergunningen
zijn verleend:
Duizel
• Domineespad 10 in Duizel, plaatsen
van een tijdelijke woonunit.
Datum besluit: 05-09-2019.
Vessem
• Hoogeloonseweg 6 in Vessem, bouwen
van een woning.
Datum besluit: 05-09-2019.
Wintelre
• Biemeren 4B in Wintelre, bouwen van
een woning.
Datum besluit: 10-09-2019.
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:

Geslachtsnaam en voorletters:
Mazurek, D.
Adres: Molenveld 12 , 5521 NP Eersel

Buitengebied
• Ontwerpbestemmingsplan Diepvelden
weg, dit plan maakt een nieuwe weg
mogelijk tussen de N397 en Bergeijk
(tot 26-09-2019).

Geslachtsnaam en voorletters:
Krijnen, E.M.F.
Adres: Grote Aardweg 9, 5521 RJ Eersel

Eersel
• Vastgesteld bestemmingsplan
Rosheuvel-Boksheidsedijk, 1e herzie-

De koffie dampt en de appelflappen liggen op tafel. Klaar voor hoog bezoek. Enkele
weken geleden zijn Niels Dirks uit Eersel en Luc Spooren uit Duizel op de koffie
geweest bij wethouder Eric Beex. De heren maken onderdeel uit van Solar Team
Eindhoven 2019: een team van studenten aan de TU in Eindhoven die samen een auto
op zonne-energie bouwen. Als team racen ze met Stella Era mee in de Bridgestone
World Solar Challenge in Australië in oktober van dit jaar. Duurzaamheid is een speerpunt voor de gemeente Eersel en dat maakt Wethouder Beex extra trots op deze Eerselse
studenten. Beex is nieuwsgierig hoe zij als jongere garde tegen duurzaamheid aan kijken en natuurlijk naar hun rol in het Solar Team.
Het Solar Team van de TU/e werkt niet zomaar aan een auto die rijdt op zonne-energie.
Ze werken aan energietransport: een auto met een batterij die energie kan opslaan,
zodat deze zichzelf kan opladen en de energie kan delen met een andere auto. Niels is
hierbij verantwoordelijk voor het zonnepaneel en de batterij; de energievoorziening van
de auto. Luc houdt zich vooral bezig met alle bijkomende zaken die elektrisch aangestuurd moeten worden. Deelname aan het Solar Team was een hele bewuste keuze voor
beiden. Het spreekt ze aan dat je met de techniek van het gehele proces bezig bent, van
uitdenken en uittesten tot de uiteindelijke race straks in Australië. De innovatieve ontwikkelingen die het oplevert, leiden in de toekomst tot steeds lagere kosten voor toepassingen voor huis-tuin-en-keukengebruik. Dat maakt dit tot een fantastisch project,
aldus de heren.
’Wat je niet consumeert, hoef je ook niet te compenseren’
Energiezuinig leven en het efficiënt opwekken van energie wordt steeds belangrijker,
zoveel is wel duidelijk voor de mannen. Luc en Niels leven daarom bewust zo duurzaam
mogelijk. Energiebesparing kan bijvoorbeeld door het huis te isoleren, minder vlees te
eten, afval scheiden, vaker de fiets pakken, bewust omgaan met vliegvakanties en de
was buiten drogen als het kan. Wat je niet consumeert hoef je ook niet te compenseren
is het motto. Het belangrijkste advies van Luc en Niels richting de gemeente is: werk
aan bewustwording en het betrekken van de scholen hierbij. Laagdrempelige informatievoorziening en doorgaan met investeren in duurzaamheid is belangrijk. Gelukkig
zijn we in Eersel dus al goed op weg.
Het team zit ondertussen al in Australië om daar de wereldtitel te verdedigen in Darwin.
De race begint op 13 oktober. De komende tijd is voor de voorbereidingen en wordt er
gewerkt aan optimalisatie en efficiëntie. De gemeente Eersel wenst het Solar Team en
met name Niels en Luc heel veel succes met de race.
ning, het plan borgt een aantal verleende omgevingsvergunningen, het
omzetten van een bosbestemming naar
een woonbestemming (tot 26-09-2019);
• Vastgesteld wijzigingsplan
Meerheide 44, 52a en 54 Eersel, het
plan wijzigt de maximale toegestane
omvang van een bedrijfsperceel doordat
twee percelen worden samengevoegd
(tot 24-10-2019).
Wintelre
• Ontwerpbestemmingsplan
’Koemeersdijk, vijfde herziening’, het
plan maakt de bouw van twee wonin-

gen 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, 18 september 2019

