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Vrijwilligersonderscheiding
Voor Nelly van Hulsel, Harrie van Beek en Tonnie Donkers
Op dinsdag 15 januari 2019 heeft wethouder Theuws een gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding
uitgereikt aan mevrouw P.M.J. (Nelly) van Hulsel, de heer H.L.W. (Harrie) van Beek en de heer J.H.A.
(Tonnie) Donkers.
Zij ontvangen deze onderscheiding omdat zij al ruim 30 jaar werkzaam zijn als vrijwilliger in de
maaltijdvoorziening in Bergeijk. Zij bezorgen maaltijden bij een kwetsbare groep inwoners van
Bergeijk. Door hun inzet is het voor velen mogelijk om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Inschrijving actie saneren asbestdaken verlengd
De actie saneren asbestdaken tot 35 m2 per kadastraal perceel gaat als een speer. Omdat we
dagelijks nog aanmeldingen ontvangen, verlengen we de inschrijfperiode tot en met donderdag 31
januari 2019. Tot dusver hebben ruim 165 deelnemers zich aangemeld waarmee we zo’n 4000 m2
asbest verwijderen. Begin februari ontvangen alle deelnemers meer informatie over het vervolgtraject
van deze actie. Aanmelden of meer informatie via www.bergeijk.nl/asbestactie.

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, t.h.v. Sparrendreef 12, (Sectie D, nummer 6543) kappen van een boom
 Bergeijk, De Paaldreef 14, bouwen opslagloods
 Riethoven, Vinklaan 28, kappen van 31 bomen
 Luyksgestel, Hasselsestraat 9, handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (vestigen van
een kapsalon)
 Westerhoven, Heuvel 32a, kappen van 22 bomen
Verleende reguliere omgevingsvergunningen
 Bergeijk, Eykereind 94a, plaatsen van een reclamebord
 Bergeijk, Dokter Rauppstraat 23a, 23b, 23c, 23d, bouwen van 4 appartementen
 Bergeijk, Het Kaar 16, vergroten van een dakkapel
 Bergeijk, Sparrendreef 12, kappen van 22 bomen
 Bergeijk, t.h.v. Sparrendreef 12 (Sectie D, nummer 6543) kappen van een boom
 Bergeijk, Burg. Aartslaan 29, omgevingsvergunning beperkte milieutoets
 Bergeijk, De Paaldreef 14, bouwen opslagloods
 Luyksgestel, Dorpstraat 4, verbouwen/restaureren Teutenhuis
 Riethoven, Hobbel 9, kappen van 4 bomen
 Riethoven, Vinklaan 28, kappen van 31 bomen
 Riethoven, Dorpsstraat 3a, bouwen van een zwembad en een overkapping
 Westerhoven, Heuvel 32a, kappen van 22 bomen
Milieumelding
 Bergeijk, Burg. Aartslaan 29, uitbreiden/wijzigen paardenhouderij
Ontwerp omgevingsvergunning
 Bergeijk, Eykereind 86, veranderen inrichting (OBM)
Verlengen beslistermijn
 Luyksgestel, Dorpstraat 92, bouwen van een twee onder een kap woning
 Riethoven, Heuvelweg (sectie D 883), plaatsen oorlogsmonument
Overige
 Gemeentelijke Visie Mobiliteit
 Aanwijzingsbesluit plaatsvervangend secretaris bezwaarschriftencommissie
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/.

Inzameling
 Riethoven, het inzamelen van oud ijzer ten bate van korfbalvereniging de Rietvogels op 9
maart 2019

Meldingplichtig evenement
 Bergeijk, het houden van een carnavalsoptocht op 3 maart 2019
Reclamevergunning
 Bergeijk, het plaatsen van spandoeken ter promotie van de zittingsavonden van de Teuten
Verklaring van geen bezwaar
 Bergeijk, het houden van een wandeltocht op 14 april 2019 over grondgebied van de
gemeente Bergeijk
 Bergeijk, het houden van een truckrun op 21 september 2019 over grondgebied van de
gemeente Bergeijk
 Bergeijk, het organiseren van huifkartochten over grondgebied van de gemeente Bergeijk in
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.

Gemeenteraad
Op donderdag 31 januari 2019 om 20.00 uur vindt er een raadsvergadering plaats. De agenda en
stukken zijn op de gebruikelijke plaatsen ter inzage gelegd en worden, voor zover digitaal
beschikbaar, gepubliceerd via www.bergeijk.nl/vergaderdata
Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis
Voorzitter: A. Callewaert-de Groot
Nadere informatie over de vergadering kan verkregen worden bij de griffie, bereikbaar via
telefoonnummer 0497 - 551 450 of via e-mail griffie@bergeijk.nl.

