GEMEENTE BERNHEZE
Bezoekadres: De Misse 6, Heesch
Postadres: Postbus 19, 5384 ZG Heesch
Telefoon: (0412) 45 88 88
Fax: (0412) 45 46 35
E-mail: gemeente@bernheze.org
Website: www.bernheze.org
Voor calamiteiten/storingen in de openbare ruimte buiten openingstijden:
(06) 53 94 65 69.
Publieksbalies gemeentehuis
Openingstijden:
maandag t/m vrijdag 	 8.30-12.00 uur
woensdag	 8.30-12.00 uur
	15.00-19.30 uur
Telefonische bereikbaarheid gemeentehuis:
(0412) 45 88 88
maandag, dinsdag en
donderdag	 8.30-17.00 uur
woensdag	 8.30-19.30 uur
vrijdag 	 8.30-12.30 uur
Elke vrijdagmiddag is het gemeentehuis
gesloten.
Afspraak
U kunt voor het aanvragen en afhalen van
een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs
telefonisch of via de website een afspraak
maken tijdens de openingstijden en donderdag van 13.30 tot 16.15 uur.
Servicepunt Burgerzaken
Raadhuisplaza 18, Heeswijk-Dinther
Telefoon: (0413) 29 15 53.
maandag 
13.30-16.30 uur
	18.00-19.30 uur
Milieustraat
De Morgenstond 4, Heeswijk-Dinther.
Telefoon: (0412) 45 88 88
dinsdag 	 8.00-12.00 uur
woensdag
14.00-18.45 uur
zaterdag 	 8.00-12.45 uur
Voor groenafval kunt u terecht bij firma
Van Schaijk, Berghemseweg 13, Nistelrode
wo. 8.30-12.00 uur/za. 8.00-13.00 uur en
bij firma Dijkhoff, Lariestraat 25,
Heeswijk-Dinther:
wo. 15.00-19.00 uur/za. 8.00-13.00 uur.
Politieloket
De Misse 6, Heesch
Telefoon (0900) 88 44: melding, informatie
maandag en donderdag 9.00-12.00 uur
woensdag
16.30-19.30 uur
112 bij spoed, heterdaad, levensgevaar
(0800) 7000 Meld Misdaad Anoniem
www.politie.nl/brabant-noord: aangifte,
informatie
Optimisd
Intergemeentelijke sociale dienst
Voor zaken over werk en inkomen
Bezoekadres: Frisselsteinstraat 6
Postadres: Postbus 421, 5460 AK Veghel
Telefoon: (0413) 75 03 90
Website: www.optimisd.nl.
Werkdagen 9.00-11.00 uur
Burgemeester en wethouders
Voor een afspraak met de burgemeester
of met een wethouder kunt u bellen met
het bestuurssecretariaat.
Telefoon: (0412) 45 88 02 (burgemeester)
Telefoon: (0412) 45 88 03 (wethouders)

AGENDA
11 juni 2012
Raadscommissie Ruimtelijke zaken
Gemeentehuis, Heesch, 19.30 uur
12 juni 2012
Raadscommissie Maatschappelijke
Zaken
Gemeentehuis, Heesch,19.30 uur
13 juni 2012
Raadscommissie Bestuur en Strategie
Gemeentehuis, Heesch, 18.30 uur
14 juni 2012
Raadscommissie Ruimtelijke Zaken
Gemeentehuis, Heesch, 19.30 uur

Week 23, woensdag 6 juni 2012

CPO Hoogstraat in Heesch
Aanvullende inschrijving van start
U kunt zich inschrijven voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap in het woningbouwplan Hoogstraat in Heesch. In dit
plan resteren nog enkele plekken. Iedereen
kan inschrijven voor deelname. De locatie
is geschikt voor senioren. Meer informatie
vindt u op www.bernheze.org.

van donderdag 7 juni 2012, 8.30 uur tot en
met vrijdag 22 juni 2012, 12.00 uur, tijdens
de openingstijden van het gemeentehuis
of via www.bernheze.org. De inschrijving
vindt plaats via het toewijzingssysteem
voor de uitgifte van bouwkavels en koopwoningen. Voor deze inschrijving is een
bedrag van € 25,- verschuldigd.

bernheze.org. Dit formulier (met kopie van
een geldig legitimatiebewijs) kunt u tijdens
de inschrijfperiode, tijdens openingstijden,
inleveren in het gemeentehuis, De Misse 6
in Heesch, tegen betaling van € 25,-.

Locatie Hoogstraat
In de eerste fase van deze locatie zijn 12
woningen mogelijk. Omdat er meer ruimte
is dan belangstellenden, wordt de inschrijving opnieuw opengesteld. De verkoopprijs
voor de grond bedraagt tussen € 350,- en
€ 375,- per m2, exclusief btw. Deze locatie is geschikt voor senioren. Een senior is
een persoon die op de laatste dag van de
inschrijving minimaal 55 jaar oud is.

Digitaal inschrijven
Tijdens de inschrijfperiode kunt u zich
digitaal inschrijven via www.bernheze.
org. Voor digitale inschrijving heeft u
DigiD nodig. Via de betaalpagina kunt u
het inschrijfgeld van € 25,- op een veilige
manier betalen met iDeal (uw thuisbankiersysteem) of creditcard (Mastercard of Visa).
De ondertekening door DigiD dient als legitimatiebewijs.

Inschrijven
Belangstellenden voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap kunnen zich bij
de gemeente inschrijven. Inschrijven kan

Inschrijven in het gemeentehuis
U kunt een inschrijfformulier afhalen in het
gemeentehuis of downloaden via www.

Openbare verkoop
inventaris

Loting
Bij meer inschrijvingen dan het aantal
beschikbare bouwkavels vindt loting plaats.
Degene die niet ingeloot worden, komen
op de reservelijst te staan.

Starterslening
Als u in het plan een woning koopt tot
€ 200.000,- vrij op naam, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een starterslening.
De starterslening overbrugt het verschil tussen de aankoopkosten van de woning en
het bedrag dat u als starter maximaal kunt
lenen volgens de normen van de Nationale

Hypotheek Garantie (NHG). De hoogte
van de lening is afhankelijk van uw inkomen en vermogen en bedraagt maximaal
€ 25.000,-. Kijk voor de overige toekenningscriteria op www.bernheze.org of
vraag de informatiebrochure aan bij de
gemeente, telefoon (0412) 45 88 88, e-mail
bouwenwonen@bernheze.org.

Meer informatie
Meer informatie kunt u vinden op www.
bernheze.org. Heeft u vragen over de
inschrijving? Stuur deze dan per e-mail
naar bouwenenwonen@bernheze.org. U
ontvangt uiterlijk binnen drie werkdagen
een antwoord op uw vraag. U kunt natuurlijk ook uw vraag telefonisch aan ons stellen, (0412) 45 88 88.

Informatieavond
vrijwilligersverzekering

Voormalig Dorpshuis Nistelrode
In de zomer van 2010 heeft de gemeenteraad van Bernheze ingestemd met de
uitwerking van het accommodatieplan Nistelrode. Onderdelen daarvan zijn de renovatie van het Dorpshuis en de verbouwing
van het Nesterlé gebouw tot het toekomstige gemeenschapshuis van Nistelrode.
Het Dorpshuis is in april jongstleden officieel geopend. Eén van de vaste gebruikers
van het gerenoveerde Dorpshuis is Stichting Open Jongerencentrum Nistelrode/
Bobz. Bobz was al gehuisvest in het Dorpshuis. De twee nieuwe gebruikers zijn Stichting Dewan Maluku Nistelrode en EHBO
Nistelrode. Als gevolg van dit gewijzigd
gebruik hebben we overtollige inventaris. Via een openbare verkoop willen we
inwoners en verenigingen de gelegenheid
geven om in te schrijven op deze inventaris.

Zaterdag 16 juni 2012

van het voormalige Dorpshuis vindt plaats
op zaterdag 16 juni 2012 bij de brandweerkazerne/gemeentewerf, Heescheweg 37 in
Nistelrode. Bezichtigen en inschrijven op
de spullen kan op deze zaterdag van 10.00
tot 12.00 uur. Ter plekke kunt een inschrijfformulier invullen, inclusief telefoonnummer waar men na 12.00 uur te bereiken is.
Gunning van de spullen gebeurt op basis
van hoogste inschrijving en bij gelijke bieding vindt loting plaats. De persoon/vereniging die de spullen gegund krijgt wordt
gebeld, waarna tussen 13.00 en 14.00 uur
de spullen kunnen worden opgehaald.
De inventarislijst en de voorwaarden voor
de openbare inschrijving kunt u vinden op
www.bernheze.org .
Voor vragen kunt u contact opnemen met
mevrouw K. van den Akker, telefoon (0412)
45 88 88, e-mail k.vanden.akker@bernheze.
org.

De openbare verkoop van de inventaris

Gemeentehuis gesloten
op 8 juni 2012
In verband met een organisatiebrede bijeenkomst is het gemeentehuis op vrijdag 8 juni
2012 gesloten.

Verplaatsing weekmarkt
Heeswijk-Dinther
In verband met de opbouw van de kermis op Plein 1969 in Heeswijk-Dinther wordt de
weekmarkt, op vrijdag 8 juni 2012 verplaatst naar de Graaf Wernerstraat. Een gedeelte
van de Graaf Wernerstraat is afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers.

De gemeente Bernheze telt veel vrijwilligers! Als blijk van waardering voor deze
vrijwilligers heeft de gemeente Bernheze
bij Centraal Beheer Achmea voor haar
vrijwilligers een vrijwilligersverzekering
afgesloten. Vrijwilligers van de gemeente
Bernheze zijn hier automatisch verzekerd.
Op 23 mei 2012 heeft de gemeente Bernheze onder verantwoordelijkheid van wethouder Donkers in samenwerking met Centraal Beheer Achmea een informatieavond
over de vrijwilligersverzekering georganiseerd. Op deze avond is een toelichting
gegeven over de dekking van de gemeentelijke vrijwilligersverzekering, geïllustreerd
door diverse casussen die door de deelne-

mers zelf ingebracht zijn.
Meer informatie
Wilt u meer weten over de gemeentelijke
vrijwilligersverzekering? Op www.bernheze.org vindt u de polisvoorwaarden, het
dekkingsoverzicht en antwoord op veelgestelde vragen.
Ook kunt u via de website het digitale
schadeaangifteformulier en de presentatie
van Centraal Beheer Achmea van de informatieavond op 23 mei 2012 downloaden.
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten
over de dekking van de vrijwilligersverzekering in uw situatie? Neem dan contact
op met Centraal Beheer Achmea, telefoon
(055) 57 98 000.

Nationale Veteranendag
in Bernheze
Uitnodiging voor alle veteranen op 30 juni 2012
Het gemeentebestuur van
Bernheze vindt het belangrijk
om jaarlijks aandacht te schenken aan de veteranen in onze
gemeente. Op die dag kunnen
we onze erkenning en waardering tot uitdrukking brengen
voor het werk en de prestaties
van de veteranen. Daarom vieren we ook dit jaar weer Nationale Veteranendag in onze
gemeente.
De bijeenkomst vindt plaats op
zaterdag 30 juni 2012 van 10.00
tot 13.30 uur in Cultureel Centrum de Pas in Heesch.

Evenals voorgaande jaren is
gebleken dat niet alle veteranen zijn opgenomen in het
landelijk Veteranenregister.
Wij verzoeken degenen die
geen uitnodiging hebben
gekregen en graag op 30
juni 2012 aanwezig zijn, dit
te melden bij de gemeente
Bernheze.
U kunt hiervoor contact
opnemen met mevrouw L.
van Herpen, telefoon (0412)
45 91 91 of via e-mail: l.van.
herpen@bernheze.org.

COLUMN
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Raadscommissievergaderingen
De volgende raadscommissievergaderingen vinden binnenkort plaats. De raadscommissievergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. Bezoekers hebben de mogelijkheid om mee te praten
over onderwerpen die op de agenda staan.

Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken op 11 juni 2012, 19.30 u
- Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
Buitengebied Bernheze.

De allerlekkerste gebakken
aardappeltjes
Een paar weken geleden gingen mijn
gedachten weer even terug naar de
tijd toen ik een kind was. Met mijn aanstaande vaderschap in het vooruitzicht,
denk ik de laatste tijd wel eens vaker
terug aan mijn kindertijd, maar deze
keer had het zeker ook een andere
reden en dat was dat mijn oma (van
der Heijden) op die dag, zondag 6 mei
jl., 90 jaar is geworden. Een hele mooie
leeftijd die natuurlijk gevierd diende
te worden en daarbij hoort, naast de
koffie die altijd klaarstaat, ook een
gebakje. Maar zoals al gezegd ging ik
in gedachte terug in de tijd en hoefde
niet lang na te denken wat de eerste
belevingen waren bij oma die me tot
op de dag van vandaag zijn bijgebleven, dat was ’s avonds in de woonkamer van oma TV kijken met een viltje
op het glas sinas van opa en een blokje
kaas die opa altijd had klaarstaan, maar
daarnaast waren dat zeer zeker ook
oma’s gebakken aardappeltjes. Ik heb
tot op heden nooit gevraagd naar haar
geheim van die overheerlijke aardappeltjes. En heb wel eens gedacht waren
het de verse aardappelen, de boter, de
koekenpan, de liefde voor het koken
of het alleen zonder papa en mama
bij opa en oma op ‘woensdagmiddag’
warm eten. Ik ben ervan overtuigd dat
het een combinatie is geweest van al
deze dingen samen. Waar ik aardappelen heb gegeten of hoe speciaal bereid
ook, tot op de dag van vandaag heb ik
nog nergens zo’n lekkere aardappeltjes
gegeten als op die woensdagmiddagen
bij oma. En ik hoop dat in de toekomst
onze zoon of dochter ook zal zeggen
mama en papa jullie aardappelen zijn
lekker, maar die van oma zijn toch het
lekkerst, dan weet ik dat er in al die
tijd met de beleving van het eten bij
opa en oma niets veranderd is en zal ik
zeker terugdenken aan de geweldige
momenten samen met mijn oma en de
allerlekkerste gebakken aardappeltjes.
Gerjo van Kessel,
Raadslid Bernheze Solidair

Raadscommissie
Maatschappelijke Zaken
op 12 juni 2012,19.30 u
- Krediet nieuwbouw basisschool Emmaus
in Heesch;
- Notitie samenhang transities (decentralisatie AWBZ-functies, Wet werken naar
Vermogen en decentralisatie jeugdzorg);
- Besteding reserve maatschappelijk ondersteuningsfonds en werkinstructie;
- Notitie actualisering ouderenbeleid;
- Eerste bestuursrapportage 2012;
- Jaarrekening 2011 en begroting 2013
GGD Hart voor Brabant;
- Jaarrekening 2011 en concept-begroting
2013 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant
Noordoost;
- Jaarstukken 2011 en concept-begroting
2013 Intergemeentelijke Sociale Dienst
Optimisd;
- Jaarrekening 2011 en begroting 2013 Brabants Historisch Informatie Centrum;
- Jaarrekening 2011 en begroting 2013
Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost;
- Jaarrekening 2011, begrotingswijziging
2012 en Beleidsbegroting 2013 Regionale
Ambulance Voorziening Brabant MiddenWest-Noord;
- Concept-jaarrekening 2011 en concept-

begroting 2013 Werkvoorzieningschap
Noordoost Brabant.

Raadscommissie Bestuur en
Strategie op 13 juni 2012, 18.30 u
- Stand van zaken herindelingsproces Bernheze-Maasdonk;
- Eerste bestuursrapportage 2012;
- Jaarrekening 2011 en begroting 2013 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

Raadscommissie Ruimtelijke
Zaken op 14 juni 2012, 19.30 u
- Herinrichting centrum Heesch;
- Uitgebreide omgevingsprocedure / verklaring van geen bedenkingen planontwikkeling Brouwershoeve;
- Vaststelling Brandbeveiligingsverordening
Bernheze 2012;
- Voorstel tot vaststelling Bouwverordening
Bernheze 2012;
- Eerste bestuursrapportage 2012;
- Jaarverslag 2011 en begroting 2013 RMB;
- Opiniërende bespreking Bestemmingsplan Broekhoek 44a-Cereslaan 6, Heesch;
- Opiniërende bespreking Nota van uitgangspunten bestemmingsplan Bedrijventerreinen Bernheze.
De agenda en stukken vindt u op www.
bernheze.org.
Met vragen over de gemeenteraad en de
raadscommissies kunt u terecht bij de griffie, telefoon (0412) 45 88 88, e-mail griffie.
bernheze@bernheze.org.

COLLEGEBESLUITEN
1 juni 2012

Sociaal Cultureel Centrum De Wis in
Loosbroek is de afgelopen jaren grondig
verbouwd. Naast een bijdrage uit Ceresgelden, heeft de gemeente Bernheze op
grond van haar gemeenschapshuizenbeleid een financiële bijdrage geleverd.
Het bouwproject is afgerond en verantwoord.

Activiteitenplan 2013 Veilig Verkeer
Nederland afdeling Maasland
Ook in 2013 ondersteunt de gemeente
Bernheze de activiteiten van VVN afdeling Maasland.
VVN afdeling Maasland zal in 2013 weer
veel activiteiten uitvoeren die gericht zijn
op de verkeersveiligheid van de leerlin- Vaststelling Bouwverordening Bernheze
gen in het basis- en voortgezet onderwijs. 2012
Het college van burgemeester en wetGunning contactbeheer leerlingenvervoer houders stelt aan de gemeenteraad voor
Het college heeft besloten om het con- de Bouwverordening Bernheze 2012
tractbeheer op de uitvoering van het vast te stellen. In het voorstel wordt de
leerlingenvervoer te gunnen aan de bestaande gemeentelijke bouwverorfirma TC&O Management voor Mobiliteit dening aangepast aan de wijzigingen
BV.
van de Modelbouwverordening van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Afwikkeling krediet renovatie/
(VNG).
aanpassing De Wis

Op donderdag 24 mei 2012 vond een
raadsvergadering plaats. Deze vergadering
werd na schorsing voortgezet op donderdag 31 mei 2012. In de vergadering van
24 mei is de reguliere agenda afgewerkt
en hebben de politieke partijen een eerste reactie gegeven op de Perspectiefnota
2013-2016. De vergadering van 31 mei
stond geheel in het teken van de Perspectiefnota 2012-2015. Hieronder een korte
weergave van beide vergaderingen en een
toelichting op enkele besluiten die door de
gemeenteraad zijn genomen.
Evaluatie parkeerbeleid Bernheze
De nieuwe parkeernormennota, die is
opgesteld na een evaluatie van het oude
parkeerbeleid, werd ter vaststelling aan
de gemeenteraad voorgelegd. De fracties
CDA, ABB en VVD vonden het nog te vroeg
om de nota vast te stellen en dienden een
wijzigingsvoorstel (amendement) in. Zij
wilden de uitkomsten van het onderzoek
van de rekenkamercommissie afwachten.
De rekenkamercommissie voert momenteel een onderzoek uit naar de uitvoering
van het oude parkeerbeleid. Genoemde
partijen kregen in de gemeenteraad niet
voldoende steun voor hun amendement
en zodoende werd de nieuwe parkeernormennota met een meerderheid van stemmen vastgesteld.
Vaststelling jaarstukken 2011
De gemeenteraad is akkoord gegaan met
de jaarlijkse verantwoording van het college over het gevoerde beleid en de behaalde resultaten in 2011. Er is sprake van een
negatief resultaat van ruim 1,8 miljoen
euro. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag, de jaarrekening en de accountantsverklaring.
Budgetoverheveling 2012
Uit de jaarrekening 2011 blijkt dat een
aantal activiteiten waarvoor de gemeenteraad geld beschikbaar heeft gesteld, niet
of slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd. De
gemeenteraad heeft ingestemd met het
overhevelen van deze middelen naar het
begrotingsjaar 2012, zodat de betreffende
activiteiten alsnog uitgevoerd en/of afgerond kunnen worden.
Perspectiefnota 2013-2016
In de raadsvergadering van 31 mei 2012
is uitgebreid gediscussieerd over de Perspectiefnota 2013-2016. Het college heeft
in de perspectiefnota omschreven waar
de gemeente de komende jaren de prioriteiten legt en hoeveel geld de gemeente
daarvoor over heeft. Op 24 mei 2012 heb-

ben de politieke partijen uit Bernheze in
hun algemene beschouwingen al aangegeven hoe ze over de perspectiefnota denken en op 31 mei 2012 werd de behandeling van de perspectiefnota voortgezet.
Door de politieke partijen werden zeven
moties ingediend, waarvan er drie door
de gemeenteraad werden aangenomen.
Een motie is een korte verklaring over een
onderwerp waarmee een oordeel, wens of
verzoek wordt uitgesproken. De meeste
moties waren verzoeken om bezuinigingen
achterwege te laten. De fracties Progressief
Bernheze en OPG stelden met een motie
voor om de voorgestelde bezuinigingen
op de subsidies voor internationale aangelegenheden te schrappen. Beide fracties
zijn van mening dat er geld in de begroting
moet blijven om projecten voor de allerarmsten in de wereld te kunnen steunen.
Deze motie werd met een meerderheid in
de gemeenteraad aangenomen. Een andere aangenomen motie ging over de bezuiniging voor stichting Piccino (peuterspeelzaalwerk). Fractie CDA nodigde het college uit om de aangekondigde bezuiniging
voor Piccino zodanig aan te passen dat de
omvorming naar een peutercentrum op
een goede manier kan verlopen. De laatste
aangenomen motie werd ingediend door
de fracties Progressief Bernheze, Bernheze
Solidair en de OPG. Zij hebben hiermee het
signaal afgegeven aan het college om de
tweejaarlijkse wegwijsdag voor scholieren
in het gemeentehuis niet te schrappen uit
de begroting.
Met uitzondering van de fracties CDA, ABB
en VVD keurde de gemeenteraad de perspectiefnota goed met inachtneming van
de aangenomen moties. Op basis van de
perspectiefnota gaat het college de begroting voor 2013 opstellen.
Daarnaast heeft de gemeenteraad:
- Het bestemmingsplan voor Centrum
Heesch vastgesteld.
- Het benodigde krediet voor de nieuwbouw van basisschool De Beekgraaf in Nistelrode beschikbaar gesteld. Dit jaar kan
een start gemaakt worden met de bouw.
- Het beleidsplan Openbare Verlichting
vastgesteld met daarbij inbegrepen een
akkoord voor de vervangingsplanning van
palen en armaturen.
Voor de inhoud van de moties en de volledige besluiten verwijzen wij u naar de
besluitenlijst op www.bernheze.org.
Met vragen over de gemeenteraad en de
raadscommissies kunt u terecht bij de griffie, telefoon (0412) 45 88 88, e-mail griffie.
bernheze@bernheze.org.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN
BELANGRIJKE INFORMATIE
Algemene informatie over vergunningen en besluiten vindt u op www.bernheze.org.
Inzien van stukken en informatie kunt u tijdens openingstijden, zonder afspraak binnen de genoemde termijn in het gemeentehuis, De Misse 6 in Heesch. De afdeling
waarnaar u moet vragen staat vermeld bij de publicatie.
Hoe reageren
In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene
die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.
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Besluitenlijst raad 24 en 31 mei
2012

Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Incidentele festiviteiten
Horeca-inrichting ‘t Tunneke, ’t Dorp 148 in Heesch heeft op basis van artikel 4.1.3, lid 1
van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2008 een kennisgeving gedaan
van een incidenteel festiviteit op 9 juni 2012.
Tijdens deze festiviteit gelden ruimere geluidsnormen dan normaal. Voor de exacte normen verwijzen wij u naar artikel 4.1.3 APV, die te vinden is op www.bernheze.org.

OFFICIËLE BEKENDMAKINGEN

Wet ruimtelijke ordening
Verordening Ruimte 2012
Met ingang van 1 juni 2012 is de Verordening Ruimte 2012 in werking getreden.
De verordening en de daarbij behorende
stukken zijn te downloaden via www.bernheze.org.

Bestemmingsplannen
Kennisgeving overeenkomst
over grondexploitatie
Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze maakt op grond van
artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat het op 24 mei 2012
een overeenkomst heeft gesloten waarin
een onderdeel over grondexploitatie is
opgenomen.
Dit in het kader van het bestemmingsplan
Centrum Heesch. De overeenkomst heeft
betrekking op (gedeelten van) de percelen
kadastraal bekend gemeente Heesch, sectie
B, nummers 6204, 4147, 4148, 5268, 6628,

6629, 6205, 6808, 7111, plaatselijk bekend
als ’t Dorp 49 in Heesch.
Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze maakt op grond van
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat het op 24 mei 2012
een overeenkomst heeft gesloten waarin
een onderdeel over grondexploitatie is
opgenomen.
Dit in het kader van het bestemmingsplan
Centrum Heesch. De overeenkomst heeft
betrekking op (een gedeelte van) het perceel Heesch, sectie B, nummer 4138, plaatselijk bekend ’t Dorp 43 in Heesch.
Het college van burgemeester en wethouders van Bernheze maakt op grond van
artikel 6.24, lid 3 van de Wet ruimtelijke
ordening bekend dat het op 25 mei 2012
een overeenkomst heeft gesloten waarin
een onderdeel over grondexploitatie is
opgenomen.

Dit in het kader van het bestemmingsplan Broekhoek 44a-Cereslaan 6, Heesch.
De overeenkomst heeft betrekking op
(gedeelten van) de percelen kadastraal
bekend gemeente Heesch, sectie A, nummers 6334, 6652, 6653, 6654 en 6658, plaatselijk bekend als gelegen tussen de Broekhoek en de Cereslaan in Heesch.
Inzage: De zakelijke beschrijvingen van
deze overeenkomsten liggen op grond
van het bepaalde in artikel 6.2.12 van het
Besluit ruimtelijke ordening gedurende
zes weken na publicatiedatum tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentehuis
in het gemeentehuis in Heesch.
Afdeling: Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Grondzaken.

Evenementenvergunningen
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de volgende evenementen/

activiteiten een vergunning/ontheffing verleend aan:
- TRV Bernheze voor het organiseren van
een Rondje Bernheze met een muzikale
finish op 23 en 24 juni 2012 van 12.00 tot
18.00 uur op het plein aan Dorpsstraat in
Loosbroek. Er is een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld voor Schaapsdijk,
vanaf Dorpsstraat tot aan Pastoor de
Grootstraat en een gedeelte van Molenhoeve. De ontheffingen en vergunningen
zijn verleend op 29 mei 2012.
- Petrus-Emmausparochie voor het organiseren van de jaarlijkse fietstocht genaamd
‘Tocht met een Missie’ op 3 juni 2012. De
toestemming is verleend op 30 mei 2012.
- Harmonie St. Servaes voor het organiseren van een kerkpleinconcert op 24 juni
2012 van 18.00 tot 21.00 uur op het plein
van Sint Servatiuskerk, 5473 GA HeeswijkDinther. De ontheffing is verzonden op 30
mei 2012.
- A.P.A. Rombouts voor het organiseren
van een avondbraderie tijdens de kermis op 25 juni 2012 van 15.30 tot 22.00
uur op een gedeelte van Schoonstraat
(vanaf drempel tussen gemeentehuis en
Rabobank tot aan parallelweg van Hoogstraat) en een gedeelte van de Hoogstraat

(vanaf Lidl tot net voorbij de bibliotheek)
in Heesch. Bovenstaande wegen zijn van
12.00 tot 23.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, behalve voor voetgangers. De
vergunning en ontheffing zijn verzonden
op 31 mei 2012.
- Theater Artemis voor het organiseren van
een Wagenspel van 4 tot en met 9 november 2012 op de parkeerplaats tussen
Maxend 3 en Laar 50 in Nistelrode. Er is
een tijdelijke verkeersmaatregel ingesteld
voor een gedeelte van de parkeerplaats
tussen Maxend 3 en Laar 50 van 4 tot en
met 9 november 2012 van 10.30 tot 15.00
uur. De toestemming en TVM zijn verzonden op 31 mei 2012.
- Gemeente Bernheze voor het organiseren
van kermis Heeswijk-Dinther van 9 tot en
met 12 juni 2012 van 14.00 tot 24.00 uur
op Plein 1969 in Heeswijk-Dinther. De vergunningen en ontheffingen zijn verzonden op 1 juni 2012.
Bezwaar: binnen zes weken na verzending
bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG Heesch.
Voorlopige voorziening: bij de Voorzieningenbank van de Rechtbank, sector
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
’s-Hertogenbosch.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Hiermee heeft
de omgevingsvergunning haar intrede gedaan. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor
de deelaspecten: bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. 26 vergunningen worden vervangen
door de omgevingsvergunning. Als u bijvoorbeeld gaat bouwen, slopen en bomen kappen, kunt u volstaan met
één vergunningaanvraag. Dat betekent één keer aanvragen, één procedure afwachten met één keer de mogelijkheid tot bezwaar.

Ontvangen aanvragen voor een omgevingsvergunning
Reguliere procedure
Locatie
Kameren ong., Heeswijk-Dinther
Loosbroekseweg 61, 5388 VM Nistelrode
Kromstraat 22, 5388 ET Nistelrode
Delst 23, 5388 ST Nistelrode
Acacialaan 20, 5384 BB Heesch
Donkeren Dijk 56, 5473 CS Heeswijk-Dinther
Poststraat 1a, 5473 NC Heeswijk-Dinther
Poststraat 1b, 5473 NC Heeswijk-Dinther
Vlagheideweg 4, 5476 VK Vorstenbosch

Ingediend op Omschrijving
27-05-2012
Bouwen woning met bijgebouw
25-05-2012
Bouwen opslagruimte
30-05-2012
Nieuwbouw woning
01-06-2012
Bouwen woonhuis met garage
29-05-2012
Bouwen tuinhuis
25-05-2012
Uitbreiden woonruimte (plaatsen erker)
30-05-2012
Oprichten kelder
30-05-2012
Oprichten kelder
30-06-2012	Aanbrengen kleine aanpassingen aan ruimte
onder luchtwasser en uitvoering met betrekking met brandveiligheid

Volgens artikel 3.8 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht moeten aanvragen om omgevingsvergunning, die voorbereid moeten worden met de reguliere voorbereidingsprocedure, bekend worden gemaakt zodat
inwoners op de hoogte zijn van bij de gemeente ingediende aanvragen. De vermelde datum is de dag waarop
de aanvraag is ingediend. De aanvragen om omgevingsvergunningen moeten nog behandeld worden. Het is niet
zeker of ze kunnen doorgaan en of er een omgevingsvergunning verleend kan worden. U kunt tegen deze aanvragen geen bezwaren indienen. Het is wel mogelijk om deze aanvragen in te zien op maandag t/m vrijdag van
08.30 tot 12.00 uur en woensdag ook van 15.00 - 19.30 uur bij de balie van Bouwen en Wonen.

Ontwerpbesluiten
Het college van burgemeester en wethouders wil toestemming verlenen voor het volgende:
Locatie
Datum besluit Omschrijving
Meursstraat 9-11, 5384 ND Heesch
25-05-2012	Gehele intrekking omgevingsvergunning activiteit milieu
Vosbergstraat 20, 5384 ST Heesch
04-06-2012
Omgevingsvergunning activiteit milieu (revisie)
Inzage: zes weken na publicatiedatum tijdens openingstijden in het gemeentehuis in Heesch.
Zienswijze: belanghebbenden kunnen schriftelijk of mondeling binnen genoemde termijn bij het college van
burgemeester en wethouders zienswijzen indienen. Als u uw zienswijzen mondeling wilt geven, kunt u contact
opnemen met de gemeente.

WELSTANDSTOEZICHT
In onze gemeente is tweewekelijks een vergadering van de welstandscommissie. Tijdens deze vergaderingen
wordt de uiterlijke verschijningsvorm van de ingediende bouwplannen beoordeeld, zowel op zichzelf als in
relatie tot zijn omgeving.
Deze vergaderingen zijn voor iedereen openbaar.
De mogelijkheid bestaat ook om tijdens de vergaderingen aanwezig te zijn en een plan toe te lichten of
om uitleg te krijgen over afgegeven adviezen. Wij noemen dit gebruik maken van spreekrecht. Om van het
spreekrecht gebruik te maken moet u van tevoren wel een afspraak maken zodat wij tijd kunnen reserveren
voor u. Deze afspraak kunt u maken via de afdeling Bouwzaken.
De openbare welstandsvergaderingen van de welstandscommissie,
Welstandszorg Noord-Brabant worden in de oneven weken gehouden op woensdag van 14.00 tot 17.00 uur,
in het gemeentehuis van Bernheze, de Misse 6 in Heesch.

toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure, treedt in werking na afloop van de termijn voor het
indienen van een beroepschrift.

Reguliere procedure
Onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden daags na bekendmaking van het
besluit in werking.
Locatie
Beemdstraat 12, 5384 LB Heesch
Velfstraat 11, 5384 GW Heesch
Mgr. v.d. Hurklaan 8, 5384 NJ Heesch
Vlasakker 17, 5384 NN Heesch
’t Dorp 68c, 5384 MC Heesch
J.F. Kennedystraat 104, 5384 GG Heesch
Kilsdonkseweg 1, 5473 KK Heeswijk-Dinther
Eikenhoek 3, 5473 GW Heeswijk-Dinther

Datum besluit Omschrijving
24-05-2012
Vervangen kozijnen en erfafscheiding
30-05-2012	Gedeeltelijk gebruik bijgebouw voor aan huis
verbonden bedrijf
22-05-2012
Legalisatie erfafscheiding
30-05-2012
Uitbreiden woning en plaatsen carport
31-05-2012
Plaatsen overkapping terras
29-05-2012
Oprichten garage
29-05-2012
Verbouwen agrarische bedrijfswoning
04-06-2012
Bouwen tuinhuis

Inzage: zes weken na publicatiedatum tijdens openingstijden in het gemeentehuis in Heesch.
Bezwaar: tegen deze besluiten (beschikkingen) kan degene wiens belang rechtstreeks bij deze besluiten betrokken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken, na de bekendmaking van het besluit,
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG
Heesch.
Voorlopige voorziening: een bezwaarschrift schorst de werking van deze besluiten niet. Degene die bezwaar
heeft ingediend heeft, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, eveneens de
mogelijkheid een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank,
sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Besluiten
De hoofdregel is dat besluiten daags na bekendmaking van het besluit in werking treden. Uitzonderingen hierop
zijn omgevingsvergunningen voor de activiteiten ‘uitvoeren van een bouwwerk’, ‘slopen van een bouwwerk’,
‘slopen van een monument’, ‘vellen van een houtopstand’, ‘uitvoeren van een werk’. Deze vergunningen treden pas in werking na afloop van de bezwaartermijn. Een omgevingsvergunning die tot stand is gekomen met
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lees verder op de volgende pagina

Reguliere procedure
Onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend. Omdat deze besluiten leiden tot een onomkeerbare situatie, treden ze zes weken na bekendmaking in werking.
Locatie
Wedstraat tussen 25-33, 5388 KJ Nistelrode

Datum besluit Omschrijving
04-06-2012	Kappen vier lindebomen en appelboom i.v.m
overlast

Inzage: zes weken na publicatiedatum tijdens openingstijden in het gemeentehuis in Heesch.
Bezwaar: tegen deze besluiten (beschikkingen) kan degene wiens belang rechtstreeks bij deze besluiten betrokken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken, na de bekendmaking van het besluit,
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG
Heesch.
Voorlopige voorziening: een bezwaarschrift schorst de werking van deze besluiten niet. Degene die bezwaar
heeft ingediend heeft, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, eveneens de
mogelijkheid een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank,
sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Uitgebreide procedure

Voorlopige voorziening: een beroepschrift schorst de werking van deze besluiten niet. Degene die beroep heeft
ingediend, heeft indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, eveneens de mogelijkheid een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Handhavingsbesluit
Onderstaand handhavingsbesluit is genomen.
Locatie
Leekenstraat 9, 5384 EN Heesch

Datum besluit
16-05-2012

Omschrijving
Last onder dwangsom

Bezwaar: tegen deze besluiten (beschikkingen) kan degene wiens belang rechtstreeks bij deze besluiten betrokken is op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken, na de bekendmaking van het besluit,
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 19, 5384 ZG
Heesch.
Voorlopige voorziening: een bezwaarschrift schorst de werking van deze besluiten niet. Degene die bezwaar
heeft ingediend heeft, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, eveneens de
mogelijkheid een voorlopige voorziening (schorsing) te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank,
sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Onderstaande omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze besluiten treden in werking na afloop van de
beroepstermijn (zes weken na bekendmaking).
Locatie
Datum besluit Omschrijving
Zwanenburgseweg 8, 5473 KT Heeswijk-Dinther 30-05-2012
Restaureren hekpalen bij toegangswegen
Inzage: zes weken na publicatiedatum tijdens openingstijden in het gemeentehuis in Heesch.
Beroep: degenen die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend of degenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen beroep instellen.
Dit kan binnen zes weken na publicatie bij de Rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.
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