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.

Afvalinzameling
H I T T E PR OTOC OL AFVAL
I NZ AMELING, ZET U W AFVAL
E E R DER B U ITEN!

De gemeente
O N Z E N I E UW E B U R G E M E E S T E R : W I M W O U T E R S

Raadsvergadering
RAADS VE R G A D E R I NG DI NS DAG
2 JULI 2 0 1 9 O M 2 0. 00 U U R I N
GEMEE N TE HUI S E ER S E L

Onderwerpen
hamerstukken
• Benoeming voorzitter voor de commissie.
Bespreekstukken
• 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.

Vanwege de verwachtte hitte start de
Firma Baetsen de afvalinzameling in
week 26 (24 tot 28 juni) iedere dag om
05.00 uur. Dit betekent dat wij u vragen
om uw afval twee uur eerder dan regulier
of op de avond voordat de inzameling
plaatsvindt buiten te zetten.

Welzijn
E X P L O SIEV E U ITB R AAK
E I K E N PR OC ESSIER U PSEN

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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De gemeente Eersel App is gratis te
downloaden in de Google Play of
App Store.

Dinsdag 18 juni 2019 is Wim Wouters geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente
Eersel. Hij volgt daarmee Joseph Vos op, die bijna twee jaar waarnemend burgemeester
is geweest van onze gemeente.
Burgemeester Wim Wouters: ”Ik heb ontzettend veel zin om met inwoners, ondernemers, raad, college en ambtenaren aan de slag te gaan. Ik ga er mijn best voor doen dat
het hier nóg leuker, fijner en beter wordt.”

Evenementen
WIN EEN PLAY STATIO N 4
TIJ DENS K ER MIS EERSEL!

De kermis Eersel 2019 gaat van start op vrijdag
5 juli 2019 om 19.00 uur.

De gemeente werkt met man en macht
om alle nesten van de eikenprocessierups
weg te werken. Er is echter een groot
tekort aan gespecialiseerde bedrijven om
deze explosieve uitbraak het hoofd te bieden. De aannemers die nu voor ons werken kunnen het grote aantal meldingen
helaas niet aan.
Het duurt daarom langer dan wij zouden
willen om alle nesten weg te werken. De
gemeente doet er alles aan om extra aannemers te vinden die ons kunnen helpen
bij deze klus.
De meldingen die wij ontvangen werken
we zo efficiënt mogelijk af. We houden
hierbij uiteraard rekening met risicogroepen zoals (kleine) kinderen en ouderen.
Wij vragen hiervoor uw begrip. Mocht
u klachten ondervinden van de eiken
processierups dan adviseren wij u contact
op te nemen met uw huisarts. Eventuele
haren van rups op uw huid, laten zich het
beste verwijderen door met tape of plakband over uw huid te gaan.
Hopelijk zijn we de eikenprocessierups
snel weer de baas.

Gratis kermis vieren en loterij
Net als voorgaande jaren ontvangen alle
Eerselse kinderen, via de scholen, twee
gratis muntjes die ingewisseld kunnen
worden voor een ritje in één van de draaiende attracties. De gratis muntjes kunnen
worden ingewisseld op vrijdagavond
5 juli 2019 en op zaterdag 6 juli 2019
tussen 16.00 en 20.00 uur. De vrijkaartjes
zijn beschikbaar gesteld door de horeca
ondernemers op de Markt en alle kermisexploitanten.
Ook wordt aan alle Eerselse kinderen
van de basisscholen een deelnemerskaart
uitgereikt voor deelname aan de loterij
’gratis kermisvieren’. De kaart kan, voorzien van naam en adres, op zaterdag 6 juli
2019 tussen 14.30 en 15.00 uur worden
ingeleverd in een daarvoor bestemde
bus op het plein voor het gemeentehuis.
Maximaal 1 kaart per leerling!

De wethouder trekt tijdens de opening
van de kermis een aantal kaarten. De
winnaars ontvangen een strippenkaart
voor een gratis rit in alle op de kermis
aanwezige attracties. Met de gewonnen
strippenkaart kunt u met uw kind een
keertje schieten en een keertje touwtje
trekken. Ook kunt u naar de gebakkraam
en snoepkraam voor een gratis oliebol
en zuurstok. Het gebruik van een consumptie bij een van de horecabedrijven
is mogelijk. Daarbij geldt wel dat de winnaars van de strippenkaarten persoonlijk
aanwezig moeten zijn tijdens de trekking.
Kinderen uit Eersel die elders op een
basisschool zitten komen ook voor de
muntjes en deelnemerskaarten in aanmerking. De ouders van deze kinderen
kunnen de muntjes en kaarten tijdens de
openingstijden ophalen bij de receptie
van het gemeentehuis van woensdag
26 juni tot en met woensdag 3 juli 2019.
Kindermiddag met Clown Desalles en de
Ganzenfanfare
Het programma van zaterdag 6 juli 2019
ziet er als volgt uit:
• 14.30 uur: de kinderen verzamelen zich
op het plein voor het gemeentehuis. De
deelnemerskaart kan worden ingeleverd;
• 15.00 uur: vertrek naar het kermisterrein onder leiding van Clown Desalles
en met muzikale ondersteuning van een
Ganzenfanfare;
• 15.15 uur: bekendmaking prijswinnaars
en uitreiking ’strippenkaart’;
• 15.20 uur: opening van de kindermiddag.

Lees verder op de volgende pagina

Prikkelarme kermis
Op zondag 7 juli is tussen 13.00 uur en
14.30 uur de Kermis van Eersel prikkelarm. Alle attracties dimmen dan hun
lichten en zetten het geluid uit. Door
het verminderen van prikkels wordt de
kermis voor een deel van de mensen met
bijvoorbeeld autisme of epilepsie een stuk
aangenamer en kunnen er dus meer mensen van de kermis genieten. Uiteraard is
iederéén welkom om gebruik te maken
van deze ’extra’ kermistijd.
Openingstijden kermis
Zaterdag 6 juli gaat de kermis om
15.00 uur open, de kindermiddag begint
deze dag al om 14.30 uur. Zondag 7 juli
gaat de kermis om 13.00 uur open. Op
maandag 8 juli en op dinsdag 9 juli 2019
begint het feest om 14.00 uur.
Supergave winactie van een Playstation 4!
Post jouw allerleukste Eersel Kermis Foto
op Instagram met #eerselkermis2019.
Voor degene met de leukste selfie of
foto van de kermis Eersel staat er een
Playstation 4 klaar! De winnaar wordt
bekend gemaakt op dinsdag 9 juli 2019
om 19.30 uur bij de kraam van de Nieuwe
Levenskracht.
Bovenstaande activiteiten worden aangeboden door de horecaondernemers op
de Markt en op de Hint en door alle kermisexploitanten.

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:
Wintelre
• Groot Koemeer 4 in Wintelre, plaatsen
van een tijdelijke woonunit.
Datum besluit: 12-06-2019;
• Koemeershoeve 35A in Wintelre, bouwen van een woning.
Datum besluit: 18-06-2019.
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:

F I E T S - O F VL I E G VA K A N T I E ?
De zomer breekt weer aan! Tijd om de spullen te pakken voor wat ontspanning.
Of u nu vakantie houdt in eigen land of gaat
genieten op Bali, u moet toch op uw vakantiebestemming komen. Maar welk vervoersmiddel stoot nu eigenlijk per afgelegde kilometer
de minste CO2 uit?
Korte vluchten het vervuilendst
Vliegen op korte afstand is helaas erg onzuinig. Dit komt omdat het opstijgen en landen
nogal veel brandstof kost. Bij een korte vlucht
is het landen en stijgen een relatief groot
onderdeel van de reis en daarom een stuk minder zuinig per gereisde kilometer.
De bus en de trein daarentegen zijn twee erg zuinige vervoermiddelen. De auto ook,
zolang u met vrienden of familie samen rijdt. Carpoolen is dus niet alleen goed voor uw
portemonnee, maar ook voor het milieu.
Het zuinigst?
Het zuinigste vervoermiddel? Dat is de elektrische fiets. U stoot net zoveel CO2 uit door
twee rondjes rond de aarde te fietsen als dat u zou doen door één vliegreis naar NoordItalië te maken! Als u milieubewust op vakantie wilt, is een fietsvakantie dus zeker het
overwegen waard.
Vakantieplannen of vakantie al geboekt? Via www.milieucentraal.nl kunt u berekenen
wat de impact van uw reis op het klimaat is.

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 1-8-2019).

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).

Vessem
• Vastgesteld bestemmingsplan Lantie 3
Vessem. Dit plan betreft het veranderen van de bestemming ’agrarisch met

Steensel
• Ontwerp wijzigingsplan Buitengebied
Bussereind 4. Dit plan maakt de splitsing van een cultuurhistorisch waarde-

volle boerderij in twee woningen mogelijk (tot 8-8-2019).
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, 26 juni 2019

