Nomineer jouw winnaars voor het sport- en cultuurgala
And the winners are… voor het tweede jaar gaan we onze sporters tijdens het gala in het zonnetje
zetten. Maar dit jaar voegen we er ook onze culturele winnaars aan toe. Een heus sport- en
cultuurgala wat plaats zal vinden op donderdag 9 mei 2019 in theater De Kattendans. Het belooft
een feestelijke avond te worden met een gevarieerd programma vol sport, muziek, dans en
entertainment waarbij we ook dit jaar weer diverse prijzen uitreiken.

Draag sport- en cultuurwinnaars voor!
Ook dit jaar vragen we u kandidaten voor te dragen via www.bergeijk.nl/sport&cultuurgala. Geef
daarbij aan waarom u vindt dat deze persoon/vereniging de prijs verdiend. De categorieën voor dit
jaar zijn:
 Sporter van het jaar
Welke sporter heeft zich dit jaar op een bijzondere manier in de kijker gespeeld?
 Cultuurprijs
Wie levert een waardevolle bijdrage aan de culturele sfeer in de gemeente Bergeijk?
 Talent van het jaar
Sport of cultuur, dat maakt niet uit. Maar welk Bergeijks talent heeft zicht op een glansrijke
carrière?
 Vereniging van het jaar
Welke Bergeijkse sport- of cultuurvereniging met grote maatschappelijke bijdrage verdiend het
om in de schijnwerpers gezet te worden?
U kunt kandidaten of verenigingen aanmelden van donderdag 7 februari tot en met donderdag 28
maart 2019. Daarna maken we een selectie van alle kandidaten die het meest zijn voorgedragen.
Hieruit ontstaat een shortlist van genomineerden waarop u vervolgens kunt stemmen. Het aantal
stemmen en de punten van de vakjury bepaald wie er met de prijs naar huis gaat. Tijdens het sporten cultuurgala worden alle winnaars op een feestelijke manier bekend gemaakt.
Zorg dat jouw winnaar op de shortlist met genomineerden terecht komt door deze aan te melden via:
www.bergeijk.nl/sport&cultuurgala

Simulatiecabine dementie
Van maandag 11 tot en met maandag 18 februari 2019 staat er op de parkeerplaats achter
woonzorgcentrum RSZK ‘t Hofhuys in Bergeijk een opvallende cabine. Het gaat om een
simulatiecabine ontwikkeld door stichting Into D’mentia. De cabine wordt ingezet om
zorgprofessionals, vrijwilligers, mantelzorgers en ondernemers te laten ervaren hoe iemand met
dementie zich kan voelen.

Deelname aan de simulatie is voorbehouden aan genodigden. Heeft u toch vragen over dementie? Of
behoefte aan een luisterend oor? Op de dagen dat de cabine geopend is (dit is van maandag 11
t/m vrijdag 15 februari en op maandag 18 februari) kunt u tussen 13.00 en 15.00 uur terecht bij
de medewerkers van het DVG-netwerk en de Rabobank. Zij zitten voor u klaar bij RSZK ‘t
Hofhuys.
Met de vergrijzing neemt ook het aantal mensen met dementie toe. Gemeenten, zorginstellingen en
het bedrijfsleven spannen zich in voor onder andere meer kennis en begrip. De inzet van de
simulatiecabine wordt mogelijk gemaakt dankzij de bijdrage van de Gemeente Bergeijk, Rabobank De
Kempen, RSZK ZorgProfessionals, het project Kempenlef en het fonds Sluyterman van Loo.

Informatieavond uitbreiding bedrijventerrein Waterlaat
Uitnodiging
Het bedrijventerrein Waterlaat is in fasen gerealiseerd. De bedrijfskavels van de laatste fase, gelegen
tussen de Elskensakker en de Schalksakker, zijn inmiddels bijna allemaal verkocht. We vinden het
belangrijk dat er mogelijkheden voor het bedrijfsleven blijven om te kunnen groeien. Dat kan deels op
bestaande bedrijventerreinen, waar bedrijven percelen na een verhuizing achterlaten. Voor een ander
deel zullen we moeten zorgen voor nieuwe bedrijfskavels.

De nieuwe bedrijfskavels zullen worden gerealiseerd ten westen van het bestaande bedrijventerrein
en de bergingsvijver De Weerwolf. Voor het op te stellen plan gelden een aantal vaste

uitgangspunten. Maar er zullen ook keuzes moeten worden gemaakt, waarbij wij u graag willen
betrekken.
We nodigen u daarom uit voor een informatieavond. Deze zal plaatsvinden op:
Dinsdag 26 februari 2019 om 19.30 uur in het gemeentehuis van Bergeijk.
Wij verwachten een ruime belangstelling en willen u daarom ter voorbereiding vragen om u vooraf aan
te melden. Dit kan tot en met vrijdag 22 februari a.s. bij voorkeur via www.bergeijk.nl/waterlaat of
telefonisch via 0497 - 551 455. Als u vragen en/of opmerkingen heeft, dan kunt u via dit
telefoonnummer ook contact opnemen met de heer Peter Smolders.

Informatieavond 6 minuten AED
Uitnodiging
Statistisch gezien worden elke twee jaar ongeveer vijf inwoners uit Riethoven getroffen door een
hartstilstand en wordt daarvan door een tijdige reanimatie één mensenleven gespaard.
De gemeente Bergeijk heeft de Kernraad gevraagd om er samen met de inwoners van Riethoven voor
te zorgen dat de overlevingskans bij een hartstilstand in het dorp verhoogd wordt door het inrichten
van zogenaamde 6-minutenzones.

Het doel is dat altijd binnen 6 minuten nadat een slachtoffer met een hartstilstand gemeld wordt een
gekwalificeerde burgerhulpverlener met een AED (Automatische Externe Defibrillator) bij het
slachtoffer is en start met reanimeren.
Hoe we dit willen gaan doen en wat de dorpsgenoten hierin voor elkaar kunnen betekenen willen we
graag met de Riethovenaren bespreken tijdens een informatieavond op woensdag 27 februari 2019
aanstaande aanvang 19.30 uur in de Hofstek, Het Hofje 1, 5561 AP Riethoven.
Het programma voor deze informatieavond is als volgt:
1. Welkomstwoord en toelichting programma
2. Openingswoord
Bergeijk
3. Ervaringen van een ambulancemedewerker
4. Demonstratie reanimatie met een AED
5. Uitleg Handboek 6 minutenzone
gemeente Bergeijk
6. Actieplan duurzaam 6-minuten netwerk
7. Rondvraag en afsluiting

Math Stultiens, Voorzitter Kernraad Riethoven
Manon Theuws, Wethouder gemeente
Ruud van Driel, GGD Brabant-Zuidoost
Toos van Doorn, EHBO-vereniging Riethoven
Marjon Jacobs, Beleidsmedewerker
Math Stultiens, Voorzitter Kernraad Riethoven

Vanaf 19.15 staat er koffie en thee klaar. Na de demonstratie zal er een korte pauze zijn en na afloop
is het mogelijk zich in te schrijven voor een reanimatiecursus. De informatieavond wordt uiterlijk om
21.30 uur afgesloten.
Kernraad Riethoven

Openbare bekendmakingen
Rechtsgeldige bekendmaking vergunningen, meldingen en ontheffingen via internet
De gemeente Bergeijk maakt alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen,
meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het gemeenteblad op
https://www.officielebekendmakingen.nl. Deze link kunt u ook vinden op onze website.
Onderstaande verkorte berichten bieden wij aan 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.
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen
 Bergeijk, Eikendreef 6, kappen van 2 bomen
 Bergeijk, De Haspel 14, bouwen van een carport
 Bergeijk, Nieuwstraat 29a, wijzigen gevels
 Bergeijk, Kapelledries 2, bouwen overkapping
 Luyksgestel, Boscheind 19, bouwen van een bijgebouw
 Luyksgestel, Posthoorn, bouwen bungalow
 Luyksgestel, Kruisboomweg kavel 4, bouwen woning
 Riethoven, Bosweg 1, kappen van 2 bomen
 Riethoven, Voorthof 12, aanleggen inrit
 Riethoven, Molenstraat 1, verbouwen pand tot hotel
 Westerhoven, Beukenlaan 6a, kappen van 6 bomen
Verleende reguliere omgevingsvergunningen
 Bergeijk, Barrier 6a, plaatsen van zonnepanelen
 Luyksgestel, Boscheind 19, bouwen van een bijgebouw

Melding brandveilig gebruik
 Bergeijk, Bredasedijk 51 brandveilig gebruiken schuur tijdens feestavond 18 mei 2019
Sloopmelding
 Bergeijk, Breerijt 33, verwijderen asbesthoudende materialen fietsenhok
 Bergeijk, Bredasedijk 47, asbest verwijderen en slopen dakconstructie van een stal en asbest
verwijderen op diverse schuurtjes en slopen van 2 schuurtjes
 Bergeijk, Sint Victor 37, verwijderen asbesthoudende materialen (plafondplaten)
Voor het inzien van stukken dient u een afspraak te maken. Dit kan via www.bergeijk.nl/afspraak.
Voor de bezwaar- en beroepsmogelijkheden verwijzen wij u naar de officiële bekendmakingen op
https://www.officielebekendmakingen.nl/.
Meldingplichtig evenement
 Bergeijk, het houden van een kindercarnavalsoptocht door basisschool Beisterveld op 1 maart
2019
 Bergeijk, het houden van een kindercarnavalsoptocht door basisschool de Waterloop op 1
maart 2019
 Bergeijk, het houden van een feestweekend van buurtvereniging de Hei op 18 en 19 mei 2019
 Bergeijk, het houden van een Bergeijk Beweegt-middag op het marktplein d.d. 15 juni 2019
Speelvergunning
 Bergeijk, het houden van een circus van 16 mei t/m 19 mei 2019
Verklaring van geen bezwaar
 Bergeijk, doortocht van de wielerronde ‘de Acht van Bladel’ over grondgebied van de
gemeente Bergeijk op 29 juni 2019
Bent u het oneens?
U kunt binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit bezwaar aantekenen. Het
bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt
en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders/de burgemeester, Postbus 10.000, 5570 GA
Bergeijk. Tevens kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de
Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Burgers kunnen ook digitaal
een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk
op deze site voor de voorwaarden.
Ontwerp
Bestemmingsplan ‘Lommelsedijk 12’ - voorziet in de transitie van een voormalige agrarische
bedrijfsbestemming naar een woonbestemming aan de Lommelsedijk 12 te Luyksgestel (ter inzage van
donderdag 14 februari 2019 t/m woensdag 27 maart 2019).
U vindt alle informatie over het plan, het gebied en de procedure op onze website
www.bergeijk.nl/ruimtelijkeplannen of op www.ruimtelijkeplannen.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid en Ontwikkeling via
telefoonnummer 0497-551455 of per mail info@bergeijk.nl

