BErgeijkGREEN Aanmoedigingsprijs
Voor duurzame initiatieven
Steeds meer Bergeijkenaren werken zelf, of met anderen uit de buurt, aan een duurzame toekomst.
Zo zien we bijvoorbeeld steeds meer (dorps)moestuinen, worden schoolpleinen groener en nemen de
Bergeijkse verenigingen energiebesparende maatregelen. Als gemeente zijn we hier blij mee. En om
deze initiatieven te blijven stimuleren ondersteunen we ook dit jaar weer nieuwe lokale initiatieven op
het gebied van duurzaamheid. Hiervoor is in totaal € 5.000,- vrijgemaakt. Inwoners van de gemeente
kunnen hun idee kenbaar maken en daarmee maximaal € 1.500 voor de uitvoering krijgen.
Gemeente Bergeijk vindt het als groene gemeente belangrijk om bij te dragen aan een duurzame
samenleving. Onder het mom ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ is de gemeente onder andere bezig
om alle openbare verlichting van ledlampen te voorzien, daar waar mogelijk zonnepanelen te plaatsen
en wordt er subsidie gegeven voor duurzame maatregelen aan woningen. Maar goede ideeën van
Bergeijkenaren zelf ondersteunen is minstens zo belangrijk!
Criteria
Om dat laatste te kunnen realiseren is in 2017 de BErgeijkGREEN Aanmoedigingsprijs in het leven
geroepen. Alle inwoners, buurtverenigingen, scholen, sportclubs en vriendengroepjes van de
gemeente worden uitgenodigd hun duurzame ideeën in te dienen.
Enkele voorbeelden van goede initiatieven zijn een inzamelpunt voor oude gsm’s, een energiemarkt of
een duurzaam ontbijt met de straat of vereniging. Deze prijs is voor duurzame ideeën die betrekking
hebben op alle of combinaties van de volgende thema’s: voedsel, vervoer, energie, groen, circulaire
economie, zwerfafval voorkomen. Prijswinnende ideeën van voorgaande jaren zijn onder andere het
planten van krokussen en narcissen langs de weg Hoek-Lijnt, een circulaire pannakooi, een
campagne voor milieuvriendelijk onkruid en ongedierte bestrijden, de plukroute Eetbaar Bergeijk,
verenigingshuis energieneutraal maken en het bouwen van een tiny house met daaraan gekoppeld
voorlichtende activiteiten.
Aanmelden
Heb jij een goed idee om Bergeijk duurzamer te maken? Laten het ons weten door jouw idee aan te
melden via www.bergeijk.nl/begreen. Eind van het jaar zullen we alle initiatieven beoordelen en
worden de prijzen uitgereikt. De exacte datum hiervan staat nog niet vast. Voor meer informatie of
ondersteuning kunt u contact opnemen met Liliane Schouten via 0497 - 551 455.

Mailing van de gemeente?
In de afgelopen periode hebben wij een aantal keer vernomen dat er brieven naar inwoners zijn
gestuurd door externe bedrijven die bijvoorbeeld werkzaam zijn in de isolatiebranche of opwek van
zonne-energie. De brieven zijn zo opgesteld dat het lijkt alsof de gemeente hierbij betrokken is. Dit is
echter niet het geval. Als gemeente zijn wij onafhankelijk en zullen wij nooit een-op-een samenwerken
met een commercieel bedrijf. Wanneer u een dergelijke brief ontvangt en u twijfelt aan de afzender of
het aanbod dat ze u doen, dan adviseren wij u extra alert te zijn. Zo kunt u altijd meerdere offertes
aanvragen om ze vervolgens te vergelijken.
Bij twijfel kunt u ook altijd onze website www.bergeijk.nl raadplegen. Hier vindt u bijvoorbeeld
informatie over subsidies, het aanvragen van subsidies en andere projecten waar de gemeente wel bij
betrokken is.

Hoe reis jij in de Kempenregio?
In de Kempen start binnenkort een aantal onderzoeken ter verbetering van de bereikbaarheid en
mobiliteit in de regio. Bijvoorbeeld:
 het onderzoek naar de herinrichting van de N284 n.a.v. groot onderhoud;
 het onderzoek naar de sluipverkeerroutes;
 het onderzoek naar een snelle fietsverbinding richting Eindhoven
Tevens worden er proefprojecten opgezet om de mobiliteit van (niet)autobezitters te verbeteren in de
Kempen. Om goed inzicht te krijgen in het gebruik van vervoer- en vervoersmiddelen in de Kempen
start het Huis van de Brabantse Kempen een onderzoek hoe de werknemers in de Kempenregio
reizen.
Met de resultaten van dit onderzoek snappen we beter hoe de werknemer reist, hoe de werknemer
denkt over mobiliteit en welke oplossingen er in de Kempen nodig zijn. Met de gecombineerde
informatie van alle deelnemers aan dit onderzoek kan er gericht worden gewerkt aan de
bereikbaarheid en mobiliteit van de toekomst in de regio.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Brabant Mobiliteitsnetwerk en SmartwayZ.nl
uitgevoerd in opdracht van de Kempengemeenten. Het bestaat o.a. uit een enquête hoe werknemers
in de Kempen van en haar hun werk reizen.
Iedereen, werkzaam in de Kempen, kan meedoen door via de link:
https://nl.surveymonkey.com/r/brabantsekempen de enquête in te vullen. Invullen duurt slechts 10
minuten. Onder de deelnemers wordt een ballonvaart verloot. Uiteraard gaan we volgens de nieuwe
regels om met je persoonlijke gegevens. Je leest er meer over voor het invullen van de enquête.

Inbrekers gaan niet met vakantie
De vakantieperiode is begonnen. Een tijd van heerlijk luieren aan het strand, lekker eten en drinken en
mooie steden bekijken. Maar ook de weken waarin inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners
van huis zijn. Het is vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan de bewoners langere tijd
weg zijn: uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn, nooit een lampje aan. Om te
voorkomen dat inbrekers tijdens uw vakantie hun oog op uw woning laten vallen, is het dus zaak dat
de woning een bewoonde indruk maakt.
Licht de buren in
Uw buren kunnen u tijdens uw vakantie helpen om een oogje in het zeil te houden en ervoor zorgen
dat uw woning een bewoonde indruk maakt. Dit door de post weg te halen, de plantjes water te geven
(niet alle plantjes op 1 tafel want dat versterkt de indruk afwezig te zijn), de auto af en toe eens op de
oprit te zetten, de gordijnen af en toe dicht en open te doen. Een tijdschakelaar op de lamp en radio
zorgt dat ook ’s avond de indruk wordt gewekt dat er iemand in huis is.
Wees voorzichtig met sociale media
Inbrekers kijken niet alleen vanaf de straat of door het raam of bewoners thuis zijn maar zijn ook te
vinden op het internet. Maak dus geen melding op sociale media dat u met vakantie gaat en hoe lang
u wegblijft en scherm persoonlijke berichten zoveel mogelijk af voor buitenstaanders. Daarnaast is het
beter om geen bericht in te spreken van een vakantieperiode op uw voicemail.
Bel 112 bij verdachte situaties
112 is niet alleen voor gevallen van leven en dood, maar ook om boeven op heterdaad te arresteren.
Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een andere situatie
die u niet vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk details (kentekens en signalementen) en bel direct de
politie op 112. Hoe eerder 112 gebeld wordt, des te sneller kan de politie reageren. Snel alarm slaan,
betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.

Wat kunt u nog meer doen?
Er zijn nog veel meer tips en maatregelen om uw woning veilig achter te laten, bekijk ze op deze
websites: www.politiekeurmerk.nl/preventietips en www.politie.nl/themas/woninginbraak.html.

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 elektronisch 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, Lommelsedijk 36, bouwen loods en stal
Verleende reguliere omgevingsvergunningen
 Bergeijk, Hof 88b, vernieuwen van een winkelpui
 Riethoven, Eviestraat 25, bouwen van een carport
Verlengen beslistermijn
 Riethoven, Gerststraat (ongenummerd), bouwen van 4 woningen
Sloopmelding
 Luyksgestel, Dorpstraat 4, verwijderen asbesthoudende materialen woning/garage/schuur
Milieumelding
 Bergeijk, Burg. Aartslaan 51, mobiel breken vanaf week 26 tot en met 38
Verleende omgevingsvergunning voor nieuwe verbindingsweg N69
 Westerhoven, Dommelsedijk en Riethoven, nabij Molenstraat en Broekhovenseweg, kappen
van diverse bomen
Overige besluiten
 Gemeente Bergeijk – Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:18 APV (Rookverbod in bossen en
natuurterreinen)
Verordening
 Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Bergeijk 2019
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/.
Meldingsplichtig evenement
 Westerhoven, organiseren feestavond op 16 en 17 augustus 2019 (kerkplein)
Reclamevergunning
 Bergeijk, plaatsen sandwichborden ter promotie van Openluchttheater De Hunnebergen van 6
juli t/m 20 juli 2019 en van 2 augustus t/m 16 augustus 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.
Vastgesteld
Bestemmingsplan ‘Schaiksedijk 1b en ongenummerd’ voorziet in de bouw van een ruimte-voorruimtewoning op het perceel kadastraal bekend als Riethoven, sectie D, nummer 1137, aan de
Schaiksedijk te Riethoven en het vergroten van de woonbestemming aan de Schaiksedijk 1b te
Riethoven in ruil voor kwaliteitsverbetering (ter inzage van donderdag 18 juli t/m woensdag 28 augustus
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

Aanwijzingsbesluit
Ex artikel 2:18 APV (Rookverbod in bossen en natuurterreinen)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk maken bekend dat zij op 9 juli 2019 hebben
besloten als periode waarbinnen het verboden is in bossen, op heide of veengronden, dan wel in
duingebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan te roken, aan te wijzen de periode van
15 juli 2019 tot 1 november 2019.

Inspraak voorlopige uitkomsten milieueffectrapportage zonne- en windenergie de Kempen
De colleges van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot
en Reusel-De Mierden maken bekend dat de milieueffectrapportage grootschalige zonne- en
windenergie De Kempen met ingang van maandag 22 juli 2019 tot en met maandag 2 september
2019 (zes weken) voor iedereen ter inzage ligt.
Achtergrond en doelstelling
De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken aan een
toekomstbestendige omgeving. Het grootschalig opwekken van duurzame energie is daarvoor
noodzakelijk. Dit gebeurt onder andere met grootschalige zonne- en windparken. Deze activiteiten
leiden tot een verandering in het Kempische landschap. De Kempengemeenten werken daarom toe
naar beleid en toetsingskaders voor grootschalige zonne- en windenergie.
Onderzocht wordt waar en onder welke voorwaarden zonne- en windparken het beste ontwikkeld
kunnen worden. In december 2018 kennis zijn de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek
‘grootschalige zonne- en windenergie in de Kempen’ bekendgemaakt. Dit haalbaarheidsonderzoek is
gericht op wettelijke en technische belemmeringen. In 2019 is gestart met het uitvoeren van een
milieueffectrapportage (planMER) en is een participatietraject gestart.

De gebieden voor grootschalige zonne- en windenergie die kansrijk bleken in het
haalbaarheidsonderzoek worden getoetst op landschappelijke en milieukundige belemmeringen.
Tegelijk is het gesprek gestart met verschillende belanghebbenden om open te praten over de
kansrijke locaties, argumenten en kansen. Met inachtneming van de resultaten van de
milieueffectrapportage en de resultaten van het participatieproces worden beleid- en toetsingskaders
opgesteld over de locaties waar grootschalige zonneparken en windturbines kunnen worden
gerealiseerd.
Milieueffectrapportage
De Kempengemeenten doorlopen een zorgvuldig proces voor de procedure tot beleidsvorming, mede
door het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek, een milieueffectrapportage en het doorlopen van
een participatieproces. Een milieueffectrapportage wordt opgesteld op grond van de Wet milieubeheer
en het Besluit milieueffectrapportage. Een milieueffectrapportage heeft tot doel het milieubelang
volwaardig en vroegtijdig in de plan- en besluitvormingsprocedure te betrekken. De procedure die
gevolgd moet worden voor het planMER is vastgelegd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer.
De milieueffectrapportage brengt de milieueffecten van grootschalige zonne- en windenergie in de
Kempen in beeld voordat de vijfgemeenteraden een besluit nemen over het beleid en toetsingskaders
voor mogelijke locaties voor zonne- en windenergie.
Door de milieueffecten van al deze locaties te onderzoeken kunnen de locaties tegen elkaar worden
afgewogen. In de milieueffectenrapportage zijn nadrukkelijk nog geen keuzes gemaakt voor bepaalde
locaties. Ook is het niet de bedoeling dat op alle locaties wind- en zonneparken ontwikkeld worden.
Met de milieueffecten in beeld en met de uitkomsten van het participatieproces kunnen de
Kempengemeenten een weloverwogen keuze maken waar en onder welke voorwaarden
grootschalige zonne- en/of windenergie gerealiseerd mag worden. Die keuze en voorwaarden worden
opgenomen in de beleids- en toetsingskaders en worden eind 2019 behandeld in de vijf
gemeenteraden van de Kempen. De Kempengemeenten hebben hierbij nadrukkelijk niet het doel om
zo veel mogelijk locaties te realiseren.
Voor een zorgvuldige afweging bevat het rapport tevens alternatieve oplossingen met bijbehorende
milieueffecten. De Kempengemeenten nemen de uitkomsten van het rapport mee in de overwegingen
bij de vaststelling van het beleids- en toetsingskader.

Ter inzage
De milieueffectrapportage ligt van maandag 22 juli tot en met maandag 2 september 2019 voor
iedereen ter inzage tijdens de openingstijden in deze gemeentehuizen op de gemeentehuizen in
Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.
De voorlopige uitkomsten van het planMER zijn ook in te zien via de website
www.zonenwindindekempen.nl
Over de milieueffectrapportage wordt advies ingewonnen bij de diensten van provincie Noord-Brabant
die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van andere
belangen die bij de ontwikkeling in het geding zijn. Ook wordt advies gevraagd aan de Commissie
voor de milieueffectrapportage.
Inloopbijeenkomsten
De projectgroep grootschalige zonne- en windenergie organiseert één inloopbijeenkomst in de
Kempen, op dinsdag 20 augustus 2019 in D'n Herd Emmaplein 4, 5531 HM te Bladel. U bent van
harte welkom tussen 16.00 en 20.00 uur.

Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie verstrekt en kunt u vragen stellen aan de medewerkers van
de Kempengemeenten, de provincie Noord-Brabant en externe adviseurs over het project, over de te
volgen procedure en over de milieueffectrapportage. U bent van harte welkom op een tijdstip dat u
schikt. Aanmelden is niet nodig.
Reageren
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 Bergeijk,
Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel- De Mierden.
Omdat we in Kempenverband samenwerken, willen we de reacties op één centraal punt verzamelen,
namelijk bij de gemeente Eersel. De reactie dient u bij voorkeur per e-mail in te dienen via
gemeente@eersel.nl, ter attentie van mevrouw C. Koppen en onder vermelding van ‘Inspraakreactie
voorlopige uitkomsten PlanMER wind en zon de Kempen’.
Indien gewenst kunt u ook schriftelijk een reactie geven aan de colleges van burgemeester en
wethouders, Gemeente Eersel, Postbus 12, 5520 AA Eersel.
Vervolgproces
De inspraakreacties op het milieueffectrapport worden beoordeeld en voorzien van een reactie in een
Nota van beantwoording. Daarin staat of en op welke wijze de reactie wordt meegenomen in het
definitieve planMER. Het haalbaarheidsonderzoek, het inzicht in de milieueffecten uit het planMER en
de informatie die is verzameld tijdens het participatieproces vormen de basis voor de onderbouwing
voor het beleid en toetsingskaders voor grootschalige zonne- en windenergie dat naar verwachting in
de periode van oktober tot en met december aan de vijf gemeenteraden ter vaststelling wordt
aangeboden.
Voordat op specifieke locaties opwekking van grootschalige zonne- of windenergie wordt toegestaan,
wordt voor de betreffende locatie een omgevingsvergunning voor onder andere de activiteit afwijking
bestemmingsplan aangevraagd. Voor de aanvraag omgevingsvergunning wordt, op grond van de Wet
milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage, met name bij ontwikkeling van windparken een bij
de omgevingsvergunning behorende milieueffectrapportage (projectMER) opgesteld die dieper ingaat
op milieueffecten op de specifieke ontwikkellocatie.

