
 
 
OPENBARE BEKENDMAKINGEN gemeente Haaren week 14 – 4 april 2018  

 

 
HET GEMEENTENIEUWS IS VERHUISD 
 
Beste inwoners van de gemeente Haaren, 
 
Vanaf 1 april plaatst de gemeente haar redactionele nieuws in de lokale bladen en op de lokale 
websites. Die bladen en websites worden zeer goed gelezen en bezocht. Het is de bedoeling dat we 
als gemeente zo een bijdrage  leveren aan het versterken van de kracht en de eigenheid van de vier 
dorpen. De eigenheid onderstrepen in plaats van te streven naar eenduidigheid. Dit betekent 
samenwerken met de dorpsbladen, die vol trots door en voor inwoners gemaakt worden. 
 
Redactionele publicaties 
Het gaat dus om de redactionele publicaties, de publicaties die tot nog toe stonden op de eerste 
gemeentepagina in de Meierij. Als voorbeelden: aankondiging van inwonersavonden, informatie over 
woningbouwplannen, toeristische informatie, berichten van de GGD, plaatsen van bladcontainers, 
informatie over afval enz. 
 
Concreet gaan de publicaties naar het Haarens Klokje, ’t Pomphuiske, Het Esseblad en de Wegwijzer 
en de sites haaren.nu, helvoirt.net, eschweb en udenhoutcentraal.nl. Bij die media heeft de gemeente 
advertentieruimte ingekocht. Daarnaast plaatst in HaarenEEN ook gemeentenieuws op haar site. 
Biezenmortel heeft geen eigen lokale media maar doet van oudsher al mee met  Udenhout. Vandaar 
onze keuze voor het Udenhoutse blad en de Udenhoutse website. 
 
Openbare bekendmakingen 
Daarnaast hebben we uiteraard nog de openbare bekendmakingen, de verplichte publicaties over 
vergunningaanvragen, verkeersmaatregelen etc. Deze berichten worden wekelijks geregistreerd op de 
site overheid.nl. Gezien de vergrijzing in de dorpen en daarmee samenhangend het aantal mensen 
dat geen gebruik maakt van de computer, worden die openbare bekendmakingen de komende twee 
jaar ook nog gepubliceerd in weekkrant de Meierij.  
 
MILIEUSTRAAT GESLOTEN 
 
Vanwege het Rebirth festival is de milieustraat op zaterdag 7 april vanaf 12:00 uur gesloten. 
 
 
 
COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN 
 
Op maandag 9 april 2018 vanaf 17.15 uur komt de commissie bezwaarschriften bijeen in het 
gemeentehuis, voor behandeling van: 
Hoorzitting naar aanleiding van een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van  
maandag 11 december 2017, over een verzoek tot handhaving Guldenberg 5 in Helvoirt. 
 
én 
 
Hoorzitting naar aanleiding van een bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van 
donderdag 9 november 2017, over het verzoek om handhaving met betrekking tot de aangebrachte 
beplanting en diverse versperringen op het perceel Guldenberg 5 in Helvoirt. 
 



OMGEVINGSVERGUNNING 
 
------------------------------------------------------ 
 
Aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 6, 5076AW in Haaren (OV43132) 
Het kappen van een boom 
Activiteit: Kappen 
Datum ingediend: 19-03-2018 
 
Aanvraag omgevingsvergunning Langeweg 46, 5076AL in Haaren (OV43157) 
Het plaatsen van twee dakkapellen 
Activiteit: Bouwen 
Datum ingediend: 19-03-2018 
 
Aanvraag omgevingsvergunning Gestelseweg 4, 5296KP in Esch (OV43151) 
Een gedeelte van een langgevelboerderij verbouwen tot woning 
Activiteiten: Bouwen, Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
Datum ingediend: 19-03-2018 
 
Aanvraag omgevingsvergunning De Dijk 1, 5268KA in Helvoirt (OV43166) 
Het realiseren van een aanbouw 
Activiteit: Bouwen 
Datum ingediend: 20-03-2018 
 
Aanvraag omgevingsvergunning Industrieweg 1A, 5268BC in Helvoirt (OV4319) 
Het vervangen van bestaande kantoorunits 
Activiteit: Bouwen 
Datum ingediend: 21-03-2018 
 
Aanvraag omgevingsvergunning Belversestraat 31, 5076PW in Haaren (OV43308) 
Het afwijken van het bestemmingsplan voor nevenactiviteiten 
Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
Datum ingediend: 27-03-2018 
 
Aanvraag omgevingsvergunning Den Hoek, perceel D5757 in Helvoirt (OV43293) 
Het bouwen van 16 woningen 
Activiteit: Bouwen 
Datum ingediend: 23-03-2018 
Aangegeven is datum van ontvangst. De ingediende aanvragen liggen niet ter inzage en tegen deze 
aanvragen kunnen geen bezwaren worden ingediend. Indien de aanvraag een activiteit milieu bevat 
die tevens valt onder het Activiteitenbesluit moet de aanvraag gezien worden als melding in het kader 
van het Activiteitenbesluit. 
 
----------------------------------------------------- 
 
Verdaging beslissing aanvraag omgevingsvergunning Molenstraat 22, 5268KE in Helvoirt 
(OV41547) 
Het afwijken van het bestemmingsplan voor nevenactiviteiten 
Activiteit: Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
Uiterlijke beslisdatum: 14-05-2018 
 
 
Aangegeven is uiterlijke beslisdatum. Het besluit de beslistermijn op te schorten strekt slechts ter 
voorbereiding van het op de aanvraag te nemen besluit. Daarom kan tegen dit besluit geen bezwaar 
of beroep worden ingesteld. 
 
-------------------------------------------------------- 
Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Postelstraat 19, 5296LM 
in Esch (OV42160) 



Het uitbreiden van een woning 
Activiteit: Handelen in strijd met regels Ruimtelijke ordening 
Datum verleend: 23-03-2018 
 
Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Oude Baan 3a, perceel 
E5148 in Haaren (OV42379) 
Het bouwen van een woning 
Activiteit: Bouwen 
Datum verleend: 26-03-2018 
 
Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Oude Rijksweg perceel 
E1229 tegenover nr. 8 te Haaren (OV42412) 
Het vellen van een eik i.v.m. stormschade 
Activiteit: Kappen 
Datum verleend: 26-03-2018 
 
Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Lage Driesstraat 24, 
5268BR in Helvoirt (OV42873) 
Het renoveren en verbouwen van de woning 
Activiteit: Bouwen en Handelen in strijd met regels Ruimtelijke ordening 
Datum verleend: 28-03-2018 
 
Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Oude Baan 1e, perceel 
E5728 in Haaren (OV42278) 
Het bouwen van een woning 
Activiteit: Bouwen 
Datum verleend: 28-03-2018 
 
Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Vogelenzang 3c, perceel 
A2815 in Haaren (OV41611) 
Het bouwen van een woning  
Activiteit: Bouwen 
Datum verleend: 29-03-2018 
 
Verleende omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure Maanlicht 25, perceel 
D5722 in Helvoirt (OV42331) 
Het bouwen van een woning 
Activiteit: Bouwen 
Datum verleend: 29-03-2018 
 
Aangegeven is datum van besluit. Op deze besluiten zijn procedures 3 en 4 van toepassing. 
-------------------------------------------------------- 
 
Acceptatie sloopmelding De Gijzel 36, 5268CN in Helvoirt (SM42801)  
De asbestsanering van een stal 
Datum ontvankelijk: 05-03-2018 
 
Acceptatie sloopmelding Roonsestraat 26, 5076PM in Haaren (SM42871) 
Het verwijderen van asbesthoudende dakplaten 
Datum ontvankelijk: 23-03-2018 
 
Aangegeven is de datum dat de melding ontvankelijk is. Tegen deze meldingen kunnen geen 
bezwaren of zienswijzen worden ingediend. 
-------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 

  



ONHERROEPELIJK WIJZIGINGSPLAN BIEZENMORTELSESTRAAT 24, BIEZENMORTEL 

 
Burgemeester en wethouders van Haaren maken bekend dat het wijzigingsplan “Biezenmortelsestraat 
24, Biezenmortel” onherroepelijk is geworden. Dit wijzigingsplan werd op 24 januari 2018 vastgesteld 
en is op 22 maart 2018 onherroepelijk geworden.  
 
Dit wijzigingsplan heeft betrekking op het perceel Biezenmortelsestraat 24 in Biezenmortel. Op dit 
perceel zijn diverse teeltondersteunende voorzieningen aanwezig die gerealiseerd zijn buiten het 
bouwvlak of buiten de aanduiding voor teeltondersteunende voorzieningen zoals deze zijn toegekend 
in het geldende bestemmingplan. Op basis van dat bestemmingsplan is het niet toegestaan om 
teeltondersteunende voorziening aan te leggen en in werking te hebben buiten een bouwvlak of een 
dergelijke aanduiding voor teeltondersteunende voorzieningen. Dit wijzigingsplan voorziet in het 
legaliseren van de teeltondersteunende voorzieningen die gelegen zijn buiten het bouwvlak. 
Legalisatie is mogelijk op basis van de wijzigingsbevoegdheid (artikel 3.7.4) die in het 
bestemmingsplan “Buitengebied Haaren, Correctieve herziening” is opgenomen.  

Bestemmingsplan inzien 

U kunt dit wijzigingsplan inzien bij de balie van de Gemeentewinkel tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis. U dient hiervoor wel een afspraak te maken. Hiervoor kunt u bellen naar 0411 - 62 72 
82. Het plan is ook te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en onze website www.haaren.nl. Hier 
klikt u onder het kopje “Verhuizen en (ver)bouwen” op “Bestemmingsplannen” en zo komt u bij het 
wijzigingsplan. Indien u het plan raadpleegt via www.ruimtelijkeplannen.nl, kunt u zowel op het adres 
zoeken als op het planidentificatienummer. Het planidentificatienummer voor dit plan is 
NL.IMRO.0788.WP16BGBznmstr24-VA01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


