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.

Uitnodiging

Receptie Wim Wouters nieuwe burgemeester gemeente Eersel

Op dinsdag 18 juni 2019 vindt de installatie plaats van Wim Wouters als
burgemeester van de gemeente Eersel.
Wij nodigen u van harte uit voor de receptie van 21.00 uur tot 23.00 uur
in het gemeentehuis. Tijdens deze receptie heeft u de gelegenheid
Wim Wouters te feliciteren.

De gemeente

Locatie: Dijk 15, 5521 AW Eersel

OV ERU R E N VO O R
DE BU I TE N D I E N S T

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Kapotte grasmaaiers en noodweer

Verkeer
V E RK EER SC ONTR OLE IN EER SEL

Thijs Offermans

Eric Beex

gemeentesecretaris

locoburgemeester

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
De laatste 2 weken is het gras binnen de
bebouwde kom op sommige plekken niet
meer gemaaid, omdat twee van onze grasmaaiers tegelijk stuk zijn gegaan. Het gras
groeit in deze periode met regen en zon
natuurlijk extra goed, waardoor het vervelend is dat we niet overal kunnen maaien.
Uiteraard doen we er alles aan om de ontstaande achterstand zo snel mogelijk weg te
werken. Het noodweer van afgelopen dagen
heeft echter voor veel extra werk gezorgd
met omgevallen bomen en gevallen takken
die weer moeten worden opgeruimd. Onze
mannen van de buitendienst draaien op het
moment dus overuren en zetten zich ook op
zaterdag in om alles zo snel mogelijk weer
op te lossen.

gemeente

De volgende vergunning bijzondere wetten is verleend:
De politie heeft op 28 mei snelheidscontroles gehouden op Stokkelen in Eersel. Er
zijn in totaal 194 overtredingen geconstateerd waarbij de hoogst gemeten snelheid
107 km/uur bedroeg. Op deze weg is de toegestane maximum snelheid 60 km/uur.

Openbare bekendmaking
Raadsvergadering
B E S L UITENLIJ ST R AADS
V E RGADER ING 2 8 MEI 2 0 1 9

De besluiten die genomen zijn in de
vergadering van de raad vindt u op onze
website www.eersel.nl/besluitenraad.

Eersel

Bezoekadres: Dijk 15, 5521 AW Eersel
Postadres: Postbus 12, 5520 AA Eersel
Telefoonnummer: (0497) 531300
06-12444645 (Alleen WhatsApp)
gemeente@eersel.nl
www.eersel.nl
GemeenteEersel
gemeersel
De gemeente Eersel App is gratis te
downloaden in de Google Play of
App Store.

Eersel
• Landgoed Duynenwater aan de
Buivensedreef in Eersel, organiseren
van Dominator Festival op 20 juli 2019.
Datum besluit: 03-06-2019

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.

Bouwzaken

De volgende omgevingsvergunningen
zijn verleend:
Eersel
• Hazenstraat 23 in Eersel, bouwen van
een woning
Datum besluit: 03-06-2019
• Welsh Divisionstraat 14 in Eersel, plaatsen van een nokverhoging (achterzijde
woning) en een dakkapel (voorzijde
woning)
Datum besluit: 29-05-2019
Knegsel
• Het Groen 32 in Knegsel, afwijken van
het bestemmingsplan voor het gebruiken van een horecapand ten behoeve
van wonen
Datum besluit: 29-05-2019
Vessem
• Vondereind 4 A in Vessem, bouwen van
een loods
Datum besluit: 03-06-2019

Overige locaties
• Riethovenseweg 39 in Steensel, bouwen
van een woning
Datum besluit: 29-05-2019
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:
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 11-7-2019)
Wintelre
- Vastgesteld bestemmingsplan
Groenstraat 1, Wintelre. Dit plan betreft
het saneren van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing, het splitsen
van een cultuurhistorisch waardevolle
boerderij en het oprichten van een vrijstaande woning (tot 13-6-2019)
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)
53 13 00 of per e-mail: ruimte@eersel.nl.
Eersel, 12 juni 2019

Meld u aan voor de nieuwsbrief op www.eersel.nl/nieuwsbrief

