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Donderdagochtend 11 mei is
er een bewustwordingsactie
‘snelheid van gemotoriseerd
verkeer’ in de buurt Akkereind.
De organisatie ligt in handen
van zorgorganisatie Severinus,
verkeersveiligheidsorganisatie
‘Veldhoven Samen Verkeersveilig’, Buurtpreventie, politie en
gemeente. Zij geven met deze
actie de aftrap in Veldhoven
aan de actieweek Verkeersveiligheid.

tijk fietsexamen afleggen. Alle
Veldhovense basisscholen doen
hieraan mee.

initiatiefnemers
meewerken.
Voor meer informatie, kijk op
www.nulverkeersdodenbrabant.nl.

Activiteiten zoals zeskamp, ‘Onze Buurt Got Talent’, speelgoedruilbeurs, fotowandeltocht, kofferbakverkoop, open huizenroute met verschillende hapjes op verschillende adressen,
of een winterwandeling kunnen voor een subsidie in aanmerking komen. Wees creatief samen met uw buurtgenoten en
organiseer een leuke activiteit! Voor enkel een buurtbarbecue
wordt geen subsidie verstrekt. Is barbecueën een onderdeel
van een breder programma dan kunt u wel een aanvraag indienen.
INFORMATIE
Kijk voor meer informatie over straat- en buurtactiviteiten
op de gemeentelijke website www.veldhoven.nl en zoek op
subsidie straat- en buurtactiviteiten. Hier vindt u meer informatie over de aanvraag en de voorwaarden waaraan u moet
voldoen.

Zowel gemeente als zorgorganisatie Severinus ontvangt regelmatig meldingen van ‘hardrij-

Fietsende jeugd op weg naar Sondervick College

Onkruid in uw tuin milieuvriendelijk bestrijden
In het voorjaar komt – naast alle bollen en planten - ook het onkruid weer boven de grond. Sommige mensen grijpen nog naar chemische bestrijdingsmiddelen.
Maar u kunt onkruid ook op een milieuvriendelijke manier bestrijden. Zo blijft ook het oppervlakte- en grondwater schoon.
Grond- en oppervlaktewater,
dus ook het water onder uw
tuin, wordt vroeg of laat verwerkt tot drinkwater. Het is dus
zaak om al dat water zo schoon

mogelijk te houden. U kunt een
handje meehelpen door in uw
tuin geen chemische middelen
te gebruiken.

MILIEUVRIENDELIJKE
TIPS TEGEN ONKRUID
Veeg regelmatig het zand weg
van uw stoep, terras of inrit.
Zo voorkomt u dat daarin onkruid opkomt.
Gebruik een onkruidkrabber,
mobiele brander of stoomapparaat om onkruid tussen
voegen te verwijderen.
Wied het onkruid vóórdat het
in bloei komt, en dus zaden
krijgt.
Plant bodembedekkers dicht
bij elkaar zodat onkruid geen
kans krijgt.
Uw terras wordt stralend
schoon met heet water, een
scheut schoonmaakazijn en
een schrobber. Ook een hogedrukreiniger werkt prima.
Kijk voor meer tips en informatie op www.schoon-water.nl.
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SCHOON WATER VOOR
BRABANT
Initiatiefnemers van het project
‘Schoon Water voor Brabant’
zijn Provincie Noord-Brabant,
Brabant Water, ZLTO, stichting Duinboeren en de Brabantse waterschappen. Ook
de gemeente Veldhoven is een
Schoon Water gemeente en
neemt actief deel aan het project. Veldhoven gebruikt al enkele jaren geen chemische bestrijdingsmiddelen meer in het
onderhoud van het openbaar
groen.

Kijk ook op
www.veldhoven.nl

beter. We zijn benieuwd of u groene
vingers heeft. Stuur nu uw mooiste
foto in van uw groene tuin! U maakt
daarmee kans op een design waterton t.w.v. €350, een abonnement op
het Olympiabad/zwembad Zidewinde
t.w.v. €250 of een tuincentrumbon
t.w.v. €50. U kunt uw foto insturen
tot 6 mei 2017 via onze social mediakanalen of de gemeentelijke website.
Woensdag 10 mei maken we de winnaars bekend.
Kijk voor meer informatie op
www.waalwijk.nl/weekvanhetwater

Om 19.00 uur het Waalwijks podium:
U kunt dan een brief, petitie of burgerinitiatief kort toelichten en overhandigen aan de raad. Aanmelden kan tot uiterlijk 12.00 uur op de dag zelf.
Om 19.30 uur informatieavond:
Onderwerpen:
- Stand van zaken slachthuis
- Position paper centrum.
Aanmelden niet nodig.
Informatie en aanmelden
De agenda’s van deze vergaderingen staan op waalwijk.notubiz.nl
Bij griffie@waalwijk.nl (of tel. 0416-683 445) kunt u zich aanmelden voor
het Waalwijks podium. Neem ook contact op met de griffie als u geen
internet hebt.

Nieuwe aanpak luisbestrijding
Iedereen heeft wel eens last van plakkerige vlekken op de auto of tuinmeubelen.
Droge, warme periodes in de afgelopen
jaren veroorzaakten deze overlast.

nen uit de pitten van de vruchten van
de Neemboom. Het kost iets meer tijd
om de overlast terug te dringen, maar
we houden op deze manier wel optimaal
rekening met het milieu. We passen
deze bestrijdingsmethode alleen toe op
de locaties die afgelopen jaren voor de
meeste overlast zorgden.

Voor de bestrijding van luis zijn we gestopt met gebruik van chemische middelen. Sinds een paar jaar gebruiken we
daarvoor een biologisch bestrijdingsmiddel: NeemAzal. Dit wordt gewon-

Nog vragen en/of opmerkingen?
Neem dan contact op met Michel Brok,
contactpersoon vanuit de gemeente
Waalwijk via telefoonnummer 0416683 456.

De gemeente Waalwijk pakt de overlast
van luizen, voornamelijk in linden, op
een nieuwe manier aan.

Procedures

staat in de publicatie. Op verzoek krijgt u tegen
betaling van verschuldigde leges, een uitgeprinte
versie van deze stukken.
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1. Ter inzage en informatie
De stukken en/of de ontwerpbesluiten en de stukken die daarop betrekking hebben, liggen ter inzage in de periode die vermeld staat in de publicatie
bij de receptie van het stadhuis. Op verzoek krijgt
u tegen betaling van verschuldigde leges, een afschrift van deze stukken.
1a. Ter inzage en informatie
Voor het inzien van de stukken dient u vooraf
een afspraak te maken. Wij verzoeken u hiervoor
contact op te nemen met de frontoffice bouwen,
wonen en leefomgeving van team Vergunningverlening & Belastingen via het algemene nummer
0416-683456.
De stukken en/of de ontwerpbesluiten en de stukken die daarop betrekking hebben zijn bij de balie
op het stadhuis in te zien in de periode die vermeld

2. Indienen zienswijze
Belanghebbenden (tenzij anders vermeld) hebben
de mogelijkheid om hun zienswijze schriftelijk of
mondeling naar voren te brengen bij: het college
van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.
Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, neem
dan contact op met de desbetreffende afdeling.
2a. Indienen zienswijze (Omgevingsvergunning)
Een ieder (tenzij anders vermeld) heeft de mogelijkheid om, gedurende de termijn van de ter
inzage legging, zijn of haar zienswijze schriftelijk
of mondeling naar voren te brengen bij het college
van Waalwijk, Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.
Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, neem
dan contact op met de desbetreffende afdeling.
2b. Inspraakreactie civiele- en cultuurtechnische
werken
Voordat het ontwerp van de herinrichting/recon-

Waalwijk bedankt Alianza en Pro Patria voor een uitstekend optreden tijdens de Hart van
Brabant Parade op Koningsdag. Met dank aan Jasmijn van der Hamsvoord namens SLEM
voor de organisatie en Van Haren voor de schoenen.

Het voorjaar begint:
onkruid milieuvriendelijk bestrijden
We kijken elk jaar weer uit naar het voorjaar. Een periode met warm, beter weer.
Alleen het onkruid komt deze periode
ook boven de grond en dat is minder
prettig. Weet u dat u onkruid op milieuvriendelijke manieren kunt verwijderen?
Wij geven graag een paar tips!
• Onkruid tussen bestrating heeft zand
nodig om te nestelen. Wanneer u regelmatig zand opveegt, voorkomt u
dat onkruid groeit;
• Plant bomen, struiken of bodembestructie door het college wordt vastgesteld, is er
gelegenheid om kennis te nemen van het voorlopig ontwerp en hierop een inspraakreactie te geven. Dit kan schriftelijk, gedurende de termijn van
terinzagelegging.
Schriftelijke inspraakreacties kunt u naar voren
brengen aan het college van Waalwijk, Postbus
10150, 5140 GB Waalwijk. Omdat het hier om de
uitvoering van werk en gaat, staat tegen de besluitvorming over de (her)inrichting/reconstructie
geen bezwaar of beroep open.
3. Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kunnen belanghebbenden daartegen binnen zes weken na
de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen. Indien bekendmaking aan een belanghebbende eerder dan deze publicatie heeft plaatsgevonden, is dat het moment waarop de termijn van
zes weken in gaat.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet
ten minste bevatten: de naam en het adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de

Alle bekendmakingen verschijnen met ingang van 30 januari 2014 tijdelijk weer wekelijks in het Weekblad Waalwijk. Met uitzondering van de algemeen verbindende voorschriften (verordeningen).
Per 1 januari 2014 zijn gemeenten namelijk verplicht algemeen verbindende voorschriften digitaal bekend te
maken via www.officielebekendmakingen.nl.
Als de gemeente Waalwijk een nieuwe verordening bekendmaakt staat dit aangegeven op de gemeentepagina.
U kunt zich overigens ook aanmelden voor een e-mailservice van bekendmakingen via www.overheid.nl

Omgevingsvergunningen
Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Het college van Waalwijk maakt bekend dat hij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij
de reguliere procedure van toepassing is, heeft ontvangen:
Datum ontvangst
aanvraag
Locatie
Omschrijving project
Toestemming
12-04-2017
Herman Boerhaavestraat Waspik
realisatie nieuwbouwwoning
Inrit- of uitrit
(kad. Waspik, sectie O, nr.
Handelen in strijd
1009 ged.)
ruimtelijke regels
Bouw
20-04-2017
Vincent van Goghlaan achter
Permekestraat 2/Vincent van
Goghlaan achter Breitnerstraat 1
Waalwijk
kappen 2 Aesculus
Kap
20-04-2017
Beethovenlaan Waalwijk
(kad. Waalwijk, sectie E, nr. 5672)
kappen 7 kastanjes
Kap
20-04-2017
Taxandriaweg Waalwijk
(kad. Waalwijk, sectie G,
nr. 1203 en nr. 1204)
kappen 11 elzen en 6 esdoorns Kap
11-04-2017
Reigerbosweg 12 Waalwijk
plaatsen nieuw kozijn sportschool Bouw
20-04-2017
tegenover De Coubertinlaan 31
Waalwijk
kappen een Quercus
Kap
20-04-2017
tegenover Mgr Zwijsenstraat 21
Waalwijk
kappen een Tillia
Kap
20-04-2017
tegenover Industrieweg 32 Waalwijk kappen een Fraxinus
Kap
20-04-2017
Schutweg 9 a Waalwijk
herbouwen bedrijfshal aan
bestaand kantoorpand
Bouw
20-04-2017
Schutweg 9 Waalwijk
herbouwen bedrijfshal
Bouw
20-04-2017
Taxandriaweg 3 Waalwijk
nieuwbouw van 27 grondgebonden eengezinswoningen
met bergingen
Bouw
Procedure 1a is van toepassing.

dekkers in uw tuin. Zo blijft er voor
onkruid minder grond en licht over
om te groeien;
• Houtsnippers, kiezels en antiworteldoek in de tuin zijn preventief tegen
onkruid;
• Ook met een onkruidkrabber, mobiele
gasbrander of een stoomapparaat bestrijdt u onkruid chemievrij.
Chemicaliën en drinkwater
Wanneer u chemicaliën gebruikt voor
onkruidbestrijding, komt er gif in het
gronden van het bezwaar.
Het bezwaar kunt u richten aan de beslissende instantie en indienen bij (tenzij anders in de publicatie staat vermeld) de commissie Bezwaarschriften,
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter bij de
rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Meer leest
u op www.waalwijk.nl/bezwaar
4. Beroepschrift
(na uniforme openbare voorbereidingsprocedure)
Met ingang van de dag na die dag waarop het besluit ter inzage is gelegd, kan daartegen binnen zes
weken beroep worden aangetekend door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend,
of die niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend. Het beroepschrift moet
ondertekend zijn en moet tenminste bevatten: de
naam en het adres van de indiener, de dagtekening,

grondwater. Grondwater wordt gebruikt
voor ons drinkwater. Het kost veel tijd
om chemicaliënresten uit het water te
filteren. Het lukt ook niet om álle resten
te verwijderen. Bestrijd onkruid daarom
altijd milieuvriendelijk.
Meer tips?
Heeft u zelf een milieuvriendelijke onkruidtip? Deel deze dan via schoonwater.
nl/forum. Meer tips kunt u ook vinden
op schoon-water.nl, onkruidvergaat.nl
en milieucentraal.nl
een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep (met
name ook tegen welk onderdeel van het besluit het
beroep zich richt). Het beroepschrift moet (tenzij
anders vermeld) worden ingediend bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht,
Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een beroepschrift
heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van
een spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een
verzoek om een voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzieningenrechter bij de rechtbank, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
5. Een officiële aanvraag / melding / klacht /
bezwaar / zienswijze kan behalve per post of per
fax ook door middel van een e-mailbericht worden
ingediend.
Een dergelijk e-mailbericht wordt alleen in behandeling genomen als het is verstuurd naar de algemene postbus: info@waalwijk.nl en aan bepaalde
voorwaarden voldoet. Meer leest u op www.waalwijk.nl/bezwaar

Reguliere procedure
Verleende omgevingsvergunningen
Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Datum
bekendmaking Locatie
Omschrijving project
Toestemming
26-04-2017
Jan van Erpstraat Waspik
Inrit- of uitrit
(kad. Waspik, sectie O, nr. 1058)
realisatie nieuwbouwwoning
Bouw
26-04-2017
Canadeseweg Waspik
realisatie vrijstaande
Inrit- of uitrit
(kad. Waspik, sectie M, nr. 1079)
nieuwbouwwoning
Handelen in strijd
ruimtelijke regels
Bouw
25-04-2017
Dr. Schaepmanlaan 26 Waalwijk
plaatsen dakkapel aan de
achterzijde
Bouw
26-04-2017
Spoorbrugweg 11 Waalwijk
vervangen/vernieuwen berging Bouw
Handelen in strijd
ruimtelijke regels
21-04-2017
Scharlo 8 Waspik
bouwen stallingsloods
Bouw
Handelen in strijd
ruimtelijke regels
25-04-2017
Altenaweg 18 Waalwijk
verbouwen kantoorpand tot
woongebouw ten behoeve van
tijdelijke huisvesting van 96
arbeidsmigranten (48 kamers),
voor een periode van 10 jaar
Bouw
02-05-2017
Kloosterweg 32 Waalwijk
verbreden inrit
Inrit- of uitrit
25-04-2017
van Berckenrodelaan 15 Waalwijk
plaatsen dakkapel aan de
achterzijde
Bouw
26-04-2017
Carmelietenstraat 31b Waspik
vergroten woonhuis
Bouw
Handelen in strijd
ruimtelijke regels
20-04-2017
ter hoogte van Jacob Marisstraat 1 kappen 8 eiken en een
t/m 9 Sprang-Capelle
meerstammige populier
Kap
28-04-2017
Burgemeester van Prooijenstraat
samenvoegen 2 ramen op
Bouw
13 en 17 Waalwijk
eerste verdieping en plaatsen
extra raam op de tweede verdieping
26-04-2017
Taxandriaweg 3a t/m 3e, 3g, 3h, 3j
nieuwbouw 27 grondgebonden
en 3k /Taxandriahof 1 t/m 17
eengezinswoningen
en 2 t/m 18 Waalwijk
met bergingen
Bouw
Procedures 1a en 3 zijn van toepassing.
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Besluiten waarbij de beslissing op de aanvraag met 6 weken is verlengd

Aanvragen welke door de aanvrager zijn ingetrokken

Het college van Waalwijk maakt bekend dat de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning is ingetrokken:
Datum
aanvraag
Locatie
Omschrijving project
Toestemming
22-03-2017
Prof. Van der Waalsweg 2 Waalwijk aanpassen inritten naar
parkeerterrein
Inrit- of uitrit
19-12-2016
Nieuwevaart 39 Sprang-Capelle
oprichten antenne opstelpunt Bouw
Handelen in strijd
ruimtelijke regels
Procedure 1a is van toepassing.

Datum
bekendmaking Locatie
21-04-2017
Overstortweg 9 Waalwijk
Procedure 1a is van toepassing.

Omschrijving project
uitbreiden bedrijfshallen en
gewijzigd uitvoeren reeds
vergunde deel

Toestemming
Bouw

Bron http://foodupbrabant.nl/gangbaar-stapje-extra/

Gangbaar met een stapje extra
Geplaatst op: 2017-05-02

Gangbaar is gangbaar, en bio is bio, denk je misschien. Maar er zit een wereld
tussen. In het project Schoon Water zetten gangbare boeren er een stapje
extra bij.
In Klundert teelt Jaap de Lint op de gangbare manier aardappelen, uien en knolselderij. Jaap is één
van de deelnemers in het project Schoon Water. Doel van het project: de emissie van
gewasbeschermingsmiddelen verlagen voor schoner water en een beter milieu.

“Je moet er ook de lol van inzien, het is ook wel een beetje een wedstrijd!”
Dat doel kan op verschillende manieren
worden bereikt. Voor de hand ligt het gebruik
van groenere middelen, die alleen de plaag
(en niet de nuttige insecten) bestrijden. Maar
je kunt ook denken aan spuittechnieken die
preciezer zijn, of het kiezen van het juiste
moment om te spuiten. Dat laatste gebeurt
aan de hand van computerprogramma’s. “Dat
is werken op het scherpst van de snede, maar
door op het juiste moment te spuiten, spaar je
zo één of twee bespuitingen uit. En je
voorkomt ook dat je naar zwaardere middelen
moet grijpen.”

“Als iemand wat voorzichtig is maar ziet dat het werkt, dan motiveer je elkaar
ook.”
Praktisch en vrijwillig

Het project is praktisch ingestoken, vertelt Jaap. Telers zoeken samen naar oplossingen. Een paar
keer in het seizoen is er een veldbijeenkomst, begeleid door CLM en adviesbureau Delphy. De
actualiteiten worden doorgenomen: welke ziekten zijn er en welke maatregelen kun je nemen? Samen
brainstormen maakt het leerzaam en leuk, maar je mag wel je eigen keuzes maken en dat is fijn.
“Minder milieubelastende middelen zijn soms twee tot wel tien keer duurder dan gangbare. Soms wil je
toch voor je portemonnee kiezen, want de rekeningen moeten ook worden betaald. En als een plaag
uit de hand dreigt te lopen is het fijn dat je gangbare middelen achter de hand hebt.”

Wedstrijdje

Deelname is dan wel vrijwillig, de resultaten van het aantal en soort bespuitingen – de milieubelasting
– worden wel bijgehouden. “Je hoort waarom iemand een bepaalde keuze maakt, en je kunt
vervolgens resultaten vergelijken. Als iemand wat voorzichtig is maar ziet dat het werkt, dan motiveer
je elkaar ook. Je moet er ook de lol van inzien, het is ook wel een beetje een wedstrijd!”
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Groenbeurs op 10 mei
De winnaars worden bekend gemaakt op woensdagavond 10 mei om 19.30 uur
tijdens een groenbeurs bij IVN-gebouw ‘De Bimd’ in Aarle-Rixtel. Tijdens deze
beurs is iedereen van harte welkom om tuininspiratie op te doen.

worden kransen gelegd namens het gemeentebestuur, de werkgroep Laarbeek
Herdenkt en Viert en de Laarbeekse veteranen. Amnesty legt bloemen en ook het
publiek is in de gelegenheid om bloemen te leggen. Na afloop is er een kopje koffie/
thee in het gemeentehuis.
U bent van harte welkom.

Het voorjaar begint: onkruid milieuvriendelijk bestrijden
In het voorjaar komt het nieuwe groen boven de grond. Niet iedereen is blij als het
onkruid betreft. Sommigen gebruiken chemische bestrijdingsmiddelen om onkruid te
bestrijden. Onkruid kunt u ook op een milieuvriendelijke manier verwijderen. Zonder
gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen blijft de verharding en het
oppervlakte- en grondwater schoon. We geven u een aantal tips die u dit voorjaar
kunt gebruiken.
Wat is onkruid?
Onkruid noemen we planten die voor ons op ongewenste plaatsen zoals het terras,
het gazon of de borders groeien. Wist u dat allerlei insecten zich voeden met nectar
en stuifmeel van de bloemen van kruiden? In het najaar voeden vogels zich met de
zaden.
Chemievrije tips om onkruid te bestrijden
Onkruid op verharding heeft meestal zand nodig om zich te vestigen. Door regelmatig
het zand op te vegen kunt u voorkomen dat onkruid opkomt op de verharding. Met
een onkruidkrabber en wat lichamelijke inspanning is dit onkruid tussen de voegen te
verwijderen. De laatste jaren zijn er ook mobiele gasbranders, elektrische branders en
stoomapparaten te koop. Kale grond is een ideale kiemplek. Door op kale stukjes grond
in uw border bodembedekkers, struiken of bomen te planten, blijft voor de onkruiden
minder grond en licht over om te groeien. Houtsnippers, kiezels, antiworteldoek
werken ook preventief. Vogels eten bladluizen van uw rozen, of slakken van uw
hosta’s. Ook eten ze emelten, die zich voeden met uw gras. Door nestkasten op te
hangen en in een vogelvriendelijke tuin, lokt u deze vogels.
Meer watervriendelijke tips of heeft u er één?
Heeft u zelf een milieuvriendelijke onkruidtip? Deze kunt u delen via
www.schoonwater.nl/forum. Meer tips kunt u vinden op www.schoon-water.nl,
www.onkruidvergaat.nl, en www.milieucentraal.nl.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• In verband met een kunstmarkt zijn de centrale parkeerplaatsen op het Heuvelplein
en de openbare weg tussen huisnummers 55 en 71 en het Heuvelplein tussen
huisnummers 8 en 20 afgesloten worden voor alle verkeer, behalve voetgangers.
Deze maatregel geldt op zondag 7 mei 2017 van 7.00 – 20.00 uur.
• In verband met een bevrijdingsfeest op het Piet van Thielplein in Beek en
Donk wordt een gedeelte van het Piet van Thielplein en een gedeelte van
de Brouwersstraat afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.
Deze maatregel geldt op vrijdag 5 mei 2017 van 10.00 – 1.00 uur.

Wijziging Landschapsinvesteringsregeling
Op 2 oktober 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders de
Landschapsinvesteringsregeling gemeente Laarbeek vastgesteld. Deze regeling vloeit
voort uit artikel 3.2 van de Verordening ruimte van de provincie. In dit artikel is voor
de gemeente de verplichting opgenomen om een kwaliteitsbeleid voor het landschap
te voeren. Dit kwaliteitsbeleid is met name van toepassing op ontwikkelingen in het
buitengebied. Aan deze ontwikkelingen kan medewerking worden verleend, mits
deze gepaard gaan met maatregelen die de kwaliteit van het landschap in brede zin
versterken.
In de afgelopen vier jaar is ervaring opgedaan met het toepassen van de
Landschapsinvesteringsregeling. Deze ervaringen zijn positief en bevestigen dat de
regeling in de praktijk over het algemeen goed toepasbaar is. Desondanks vormen
deze ervaringen aanleiding om de regeling op onderdelen aan te passen. Deze
aanpassingen zijn verwerkt in de gewijzigde Landschapsinvesteringsregeling gemeente
Laarbeek die op 11 april 2017 door het college van burgemeester en wethouders is
vastgesteld. De gewijzigde regeling ligt met ingang van vrijdag 28 april 2017 gedurende
4 weken ter visie bij de Informatiebalie in het gemeentehuis Laarbeek in Beek en
Donk. Daarnaast is de regeling ook digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website
(www.laarbeek.nl) onder het kopje ‘actueel, verordeningen en regels’.

Officiële publicatie van de gemeente Laarbeek van 26 april 2017.

Drank- en Horecawet
Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten ontheffing te verlenen
op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van
alcoholhoudende drank aan Stichting Teugelders van Ganzendonck, de heer M.H.A.
Tijssen, De Peppel 31 uit Beek en Donk tijdens Splash 2017 op zaterdag 24 juni
2017 van 20.00 tot 01.45 uur de dag daarop volgend en op zondag 25 juni 2017 van
12.00 tot 19.00 uur gehouden langs het kanaal aan de Dijkstraat in Beek en Donk.
Verzonden 20 april 2017
Drank- en Horecavergunning model C artikel 35
De burgemeester van de gemeente Laarbeek heeft besloten ontheffing te verlenen
op grond van artikel 35 van de Drank en Horecawet tot het verstrekken van
alcoholhoudende drank aan Stichting Kwizut. de heer M.W. van Oorsouw, Prins
Hendrikstraat 10 uit Beek en Donk tijdens het organiseren van de bekendmaking
winnaar Kwizut 7e editie gehouden in sporthal d’n Ekker in Beek en Donk op
zaterdag 13 januari 2018 van 19.00 tot 1.45 uur de dag daarop volgend.
Verzonden 20 april 2017
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen
zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te
dienen bij de gemeente Laarbeek, ter attentie van de burgemeester. Zie hiervoor
de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders op de gemeentenieuwspagina’s.

Aanwijzing heffingsambtenaar
In de vergadering van 11 april 2017 heeft het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Laarbeek besloten M.W.P.D. Berkers op grond van
artikel 231 en 232 van de Gemeentewet, de Algemene wet inzake rijksbelastingen
en de Wet waardering onroerende zaken aan te wijzen als ambtenaar voor de
gemeente Laarbeek, belast met de heffing van de gemeentelijke belastingen. De
eerdere aanwijzing van 4 oktober 2016 van de waarnemend coördinator van het
intergemeentelijk team belastingen wordt hiermee ingetrokken.
Het besluit ligt met ingang van vrijdag 28 april 2017 tot vrijdag 9 juni 2017 ter
inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis Laarbeek. U kunt het besluit
ook bekijken via de website van de gemeente onder Actueel > Bekendmakingen.
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Verleende vergunningen
De burgemeester maakt bekend een vergunning te hebben verleend aan:
• Lifestyle Center Laarbeek B.V. voor het organiseren van een spinningmarathon
op de parkeerplaats van lifestylecenter Laarbeek aan de Parklaan 6 in Beek en
Donk op 5 juni 2017 van 10.00 – 13.00 uur. (Verzonden op 18 april 2017)
• R.K.S.V. Sparta’25 voor het organiseren van een rommelmarkt op de parkeerplaats
van sportpark ’t Heereind, Heereindsestraat 10 in Beek en Donk op zondag 25
juni 2017 van 9.00 – 15.00 uur. (Verzonden op 18 april 2017)
• Volleybalvereniging Bedovo voor het organiseren van het beachvolleybaltoernooi
op het Heuvelplein in Beek en Donk op zaterdag 24 juni 2017 van 13.00 – 1.00
uur en op zondag 25 juni 2017 van 9.30 – 18.30 uur. (Verzonden op 19 april 2017)
• Stichting Oktoberfest Aarle-Rixtel voor het organiseren van het Laarbeeks
Oktoberfest op 5, 6 en 7 oktober 2017 op ’t Heuveltje in Aarle-Rixtel. Op
donderdag 5 oktober vindt de Sound-check plaats van 19.00 – 24.00 uur en het
Oktoberfest wordt gehouden op 6 en 7 oktober van 18.00 – 2.00 uur. (Verzonden
op 20 april 2017)
• Open Jongerencentrum OJA voor het houden van een klein reggae festival op het
terrein van OJA en op de Schoolstraat in Aarle-Rixtel op zondag 25 juni 2017 van
13.00 – 22.00 uur. (Verzonden op 20 april 2017)
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid tegen bovengenoemde besluiten binnen
zes weken na de dag van verzending van de vergunning een bezwaarschrift in te
dienen bij de gemeente Laarbeek. Zie hiervoor de rubriek ‘Bezwaarschriften’ elders
op de gemeentenieuwspagina’s.
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“Met een achtergrond in de
tuin- en landschapsinrichting, de liefde voor natuur, het
Bourgondische leven en daarbij de ambitie om burgemeester te worden was de ‘mooiste gemeente van Nederland’
Gulpen-Wittem een perfecte
match.”

Buitenwerk

“Dankbaarheid wil ik uitspreken
voor de ruimte en de mogelijkheden die ik de afgelopen tien
jaar van iedereen heb mogen
ontvangen.”

Milieuvriendelijk
onkruid bestrijden
Buitenwerk gaat dit keer over hoe trottoirs en wegen op een
milieuvriendelijke wijze onkruidvrij en schoon worden gehouden.

ractievoorzitter Ab Hofman (links) vraagt aan Nicole Ramaekers waar ze slecht van heeft geslapen.
k, slaap ik. Maar als ik ergens van wakker heb gelegen, is het over de stroperigheid van processen.“

“Morgen gaan we samen langs de
Kempenbaan een boom planten.”

an Nicole Ramaekers zijn de Greenkids Veldhoven. Deze
nderen en volwassenen aan om het milieu te verbeteren.

Gemeente Veldhoven onderhoudt de openbare
ruimte. We doen dit om de gemeente een
mooi en verzorgd aanzien te geven. Met
Buitenwerk informeren we u regelmatig over
een onderwerp waar we buiten aan werken.

Namens de gemeente biedt burgemeester Jack Mikkers aan Nicole
Ramaekers een boom aan.

CHEMIEVRIJ
ONKRUID BESTRIJDEN
In Nederland is het gebruik
van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen voor wegen en
trottoirs sinds 2016 niet meer
toegestaan. Gemeente Veldhoven bestrijdt onkruid al enkele
jaren op milieuvriendelijke wijze. Dit voorkomt onder andere
vervuiling van het grondwater.
Het verwijderen van onkruid
gebeurt door het te borstelen,
branden of met behulp van
hete lucht.
ZAND EN
ONKRUID VERWIJDEREN
Verkeer en regenbuien veroorzaken zand op wegen en trottoirs. Blijft het (te lang) liggen,
dan helpt dit onkruid sneller te
groeien. Dit heeft effect op de
veiligheid van de wegen. Daarom worden wegen en trottoirs
door vegen, stomen en branden
zand- en onkruidvrij gemaakt.
Veel regen maakt het een stuk
moeilijker om het onkruid onder
controle te houden. Bij droog
weer sterft na het borstelen het
kleine beetje onkruid wat blijft
zitten alsnog af. Bij regen groeit
het door.
In opdracht van de gemeente
veegt of brandt een aannemer
de straten waar het nodig is. Dit
hoeft dus niet overal even vaak.
Het is sterk afhankelijk van de
hoeveelheid regen die er valt en
het soort vervuiling.

Op een asfaltverharding
groeit bijvoorbeeld geen
onkruid, maar in de voegen
van klinkers wel.
Op een weg waar veel auto’s
rijden krijgt het onkruid geen
kans om te groeien. Op een
rustige weg juist wel, zeker
als de weg veel voegen heeft.
Ook de beplanting is van
invloed op de vervuiling,
afhankelijk van soort en of er
bloesem, zaadjes of blad op
straat vallen.
AFVOEREN REGENWATER
In de randen of goten van wegen binnen de bebouwde kom
is er om de zoveel meter een
putje naast de weg of soms in
de rand van het trottoir. Deze
putjes (kolken), zorgen voor het
afvoeren van het regenwater in
de straat. In deze kolken zitten
kleppen die ervoor zorgen dat
er geen stank van het riool naar
boven komt. Bij een regenbui
stroomt er ook zand en blad met
het regenwater de kolken in. Als
er te veel in zit dan kan de kolk
verstopt raken en kan het water
niet meer weg. Om dit te voorkomen, worden kolken tweemaal per jaar schoongemaakt.
Dit gebeurt in het voorjaar en
aan het einde van de herfst - begin winter op het moment dat
het meeste blad is gevallen.

SOORTEN VERVUILING
Het soort en de hoeveelheid
vervuiling van een straat is afhankelijk van het verhardingsmateriaal (klinkers, tegels of asfalt) en de verkeersdrukte.

Het gemeentehuis is donderdag 27
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(Koningsdag) en vrijdag 28 april (brugdag)

en De Run 6300 werd op 20 april een eik geplant. Een herinnering aan de wethoudersperiode van
2007-2017 en een knipoog naar het bronsgroen eikenhout (Limburgs volkslied).

gesloten.
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Schoon Water pakt door en verbreedt
Komende vier jaar wordt er verder gewerkt aan de verbetering van de
waterkwaliteit
2017 is het jaar waarin het succesvolle project Schoon Water voor Brabant verbreedt en een nieuwe
partner aan zich bindt: Agrodis. Deze vereniging vertegenwoordigt ongeveer veertig bedrijven die
gewasbeschermings-middelen leveren aan de land- en tuinbouw. Deze nieuwe loot bewijst dat de
boom die Schoon Water heet sinds de start in 2001 blijft groeien.

Is er veel veranderd sinds 2001? Ja en nee. Ja, het project is gegroeid van enkele naar aanvankelijk
elf kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden. Het areaal waar in Noord-Brabant maatregelen
werden genomen, schommelde lang rond de 8.000 tot 9.000 hectare, maar tipt nu de 50.000 hectare
aan, ook buiten de meest kwetsbare gebieden. Inmiddels inspireert het project ook anderen, buiten
de provincie. Zeeland, Zuid- en Noord-Holland en Flevoland, overal ontstaan initiatieven die op z’n
minst zijn geënt op het Brabantse initiatief, al kiest elke regio heel bewust zijn eigen weg.
Maar nee, veel is ook onveranderd gebleven. Een belangrijke reden van het succes van Schoon
Water is de integrale aanpak; in bestuurlijke woorden en daden in de praktijk. Dat betekent dus niet
alle pijlen richten op de boeren, óf het overige bedrijfsleven, óf de gemeenten óf de burgers. Nieuwe

Pagina 1 van 4

Meer informatie? Bel de infolijn: (033) 247 49 99 of mail naar infolijn@cumela.nl

20170331_Cumela_Schoon Water pakt door en verbreedt

Bron:
www.nieuweoogst.nu/nieuws/20
17/03/20/schoon-waterverbreedt-en-stoeit-met-borging

Schoon Water verbreedt en stoeit met borging
Achtergrond
Regio Zuid 20 mrt 2017 om 06:37 uur

Het waterkwaliteitsproject 'Schoon Water voor Brabant' is met vier jaar verlengd. Waar gedeputeerde Johan van
den Hout zinspeelt op verplichting van enkele succesvolle maatregelen, koestert ZLTO de huidige Schoon
Water-aanpak die vrijwilligheid en stimuleren hoog in het vaandel heeft.
'Als je boeren gaat verplichten om minder middelen of schonere werkmethoden te gebruiken, gaan de lol en de
stimulerende werking er snel vanaf', zei ZLTO-bestuurslid Gerard Nabuurs woensdag. Hij vertegenwoordigde
ZLTO op een bijeenkomst in het provinciehuis in Den Bosch die de nieuwe fase van vier jaar markeerde.
Daar werd ook een nieuwe bondgenoot verwelkomd: Agrodis, de belangenbehartiger voor veertig bedrijven die
de land- en tuinbouw van gewasbeschermingsmiddelen voorzien. Van den Hout ziet voor deze bedrijven een
schone taak weggelegd. 'Verbreed je blik en leg minder de nadruk op de afzet van middelen. Beschouw het
advies over de teelt vooral als een dienst.'

Belangrijkste adviseur
De leveranciers zijn voor veel boeren misschien wel de belangrijkste adviseur. Van den Hout: 'Het moet meer
zijn dan een spelletje wie de meeste middelen afzet.'
Als je boeren gaat verplichten om minder middelen of schonere werkmethoden te gebruiken, gaan de lol en de
stimulerende werking er snel vanaf
Gerard Nabuurs, bestuurslid ZLTO
'De adviseurs hebben ook een rol in het stimuleren van groene middelen en het tegengaan van uitspoeling en
afspoeling. Ze zullen zich moeten ontwikkelen tot adviseur vitale bodem. En een vitale bodem draagt ook nog
eens bij aan de waterkwantiteitsopgave waar we met zijn allen voor staan.'

Goede weg
Agrodis-directeur Conno de Ruijter benadrukte dat zijn achterban op de goede weg is. 'Het belang van levering
is al ondergeschikt. De vijfhonderd adviseurs die wij vertegenwoordigen bieden expertise aan, maar het is de
boer of tuinder die beslist. Wij stellen alles in het belang voor een gezonde teelt: gezond voor de ondernemer,
gezond voor de omgeving en gezond voor de consument.'
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Winterrust

V

roeger was het rustig in de winter
en begon het werk pas echt vanaf
eind maart. Het lijkt wel of tegen
woordig iedereen jaarrond met zijn of
haar bedrijf bezig is en dat past ook wel
bij onze huidige samenleving. De bereik
baarheid van personen en informatie is
enorm verbeterd en dus kan er gewoon
doorgewerkt worden, ook als het slecht
weer is of donker of weekeinde.
In de vollegrondsgroententeelt zijn de
ontwikkelingen ook terug te zien in
minder intensieve teeltbegeleiding maar
meer vraagstukken op het gebied van
strategisch ondernemen. Waar ga ik met
mijn bedrijf heen? Welke investering
hoort hierbij? Wakosta? Wat doet het bui
tenland en kan ik iets ondernemen elders
op de wereld?
Deze vraagstukken hebben de buitenlan-
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ders ook en dus is Delphy tegenwoordig
wereldwijd actief. Dat kun je ook schaal
vergroting noemen. Het houdt wel in
dat de adviseur van vroeger niet meer
bestaat. Het pakket werk is veel uitgebrei
der geworden dan teeltbegeleiding alleen.
Voor sommige adviseurs zijn er veel
vlieguren bijgekomen en is het werkter
rein verbreed.
Deze tijd van het jaar wordt ook gebruikt
voor de opstart van nieuwe projecten.
Levende bodem is er zo eentje, een
zogeheten Interreg-project en dus ook
internationaal. Maar ook lopende projec
ten vragen aandacht zoals Schoon Water
in Noord-Brabant. Dit project, gericht
op het schoon houden van ons drinkwa
ter, is een groot succes en wordt verder
uitgerold.
Milieuvriendelijk ondernemen is ook

strategisch ondernemen en daar passen
dit soort projecten naadloos bij. In beide
projecten is trouwens ruimte voor onder
nemers die mee willen doen. Zijn we ook
nog met acquisitie bezig! Bij deze dan,
wie wil kan mailen of bellen.
Jos van Hamont, Delphy
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Op deze pagina's samenvattingen van berichten die eerder op Cumela.nl zijn geplaatst. Wilt u op de hoogte blijven van het actuele nieuws?
Ga naar Cumela.nl. Daar publiceert de redactie dagelijks nieuws van en voor de cumelasector.

SCHOON WATER, BRABANTSE LOONWERKERS LATEN ZIEN HET KAN!

Op de landelijke verkiezingsdag vierden bestuurders van provincie, ZLTO, Waterschappen, Brabant Water, Riwa Maas en CUMELA
afdeling Brabant in het provinciehuis in Den
Bosch de successen van Schoon Water voor
----

20170314_Grondig
NIEUWE MEDEWERKERS
CUMELA ADVIES

Sinds maart heeft CUMELA Advies twee nieu
we adviseurs in dienst. John Holleman is on
langs gestart als adviseur bodembeheer. De

Brabant. Op veel plekken elders in het land
wordt de Schoon Water-aanpak met grote
interesse gevolgd. Daarin wordt intensief
samengewerkt aan schoon water. De waterkwaliteit in Brabant verbetert, maar natuurlijk
willen we die verder verbeteren en zijn er dus
ook nog uitdagingen. CUMELA-bestuurder
Wijnand Snoeijen: "Loonbedrijven zijn bij uit
stek geschikt voor grootschalige uitrol van
en toegang tot emissiebeperkende techniek .
De uitdaging zit hem erin de technieken wer
kend en lonend te krijgen", aldus Snoeijen.
CUMELA-bestuurder Jessie Arts: "De aanpak
van stimuleren werkt. Onze uitdaging is om
nog meer dan de huidige honderd Brabantse
loonwerkers te verwelkomen als deelnemer."

OOK OP CUMELA.NL

• Werkgevers opgelet: uitbreiding no-riskpolis
• Extra controles van de Omgevingsdienst
West-Holland
• Eerste Kamer steunt nieuwe taak curator

