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Alles komt samen in Leudal

Bij de receptie kunt u terecht voor algemene informatie, het 
inzien van ter inzage liggende stukken en het afhalen van uw 
paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of eigen verklaring rijbewijs. 
U heeft hiervoor geen afspraak nodig.
Maandag en woensdag 9.00 – 17.00 uur
Dinsdag en donderdag 9.00 – 19.00 uur
Vrijdag   9.00 – 13.00 uur

Een bezoek aan de Publieksbalies
Een bezoek aan een van onze balies kan uitsluitend op 
afspraak. Hierdoor bent u altijd snel aan de beurt.
Een afspraak maakt u via de Online Afsprakenagenda op onze 
website www.leudal.nl.

Telefonische bereikbaarheid (0475) 85 90 00
Maandag t/m donderdag 8.30 – 17.00 uur
Vrijdag 8.30 – 13.00 uur

Openingstijden receptie

De organisator van een eve-
nement dient omwonenden 
schriftelijk binnen vijf werk-
dagen voorafgaand aan het 
evenement  op de hoogte te 
stellen. Het betreft het ver-
strekken van informatie over 
het evenement aan omwonen-
den binnen een straal van ca. 
100 meter van de locatie van 
het evenement.

In de brief moet worden opge-
nomen:
-  mobieletelefoonnummer 

van de organisator;
-  muzieksoort die ten gehore 

wordt gebracht;
-  maximale geluidsniveau;
- begin- en eindtijden van het 

evenement;
- telefoonnummer van de 

Regionale Uitvoerings 

Dienst Limburg-Noord 
(RUD-LN).

De omwonende kan bij vragen 
en/of klachten contact opne-
men met de organisator van 
het evenement.

Wanneer de organisator/orga-
nisatie het geluidsniveau niet 
aanpast kan telefonisch  

contact worden opgenomen 
met de RUD-LN. De RUD-LN 
is ook buiten kantooruren 
bereikbaar via het centrale 
telefoonnummer (0475 – 85 90 
00) van de gemeente. Via een 
doorschakeling kunt u dan 
kiezen voor  RUD-LN. 

Als gemeente zijn we trots 
op onze (sport) kampioenen 
en op de mensen die op een 
of andere manier in 2019 een 
bijzondere prestatie hebben 
geleverd. De kampioenen 
worden door burgemeester 
Désirée Schmalschläger bij 
de nieuwjaarsbijeenkomst 
op maandag 6 januari 2020 
gehuldigd. Ook worden zij 

bijgeschreven in het boek 
van bijzondere prestaties 
gemeente Leudal. 
Kent u een kampioen, een 
kampioensteam of iemand die 
een bijzondere prestatie heeft 
geleverd, laat het ons weten. 

Aanmelden
U kunt de kampioenen en 
degene die een bijzondere 

prestatie hebben geleverd  
eenvoudig voor 6 december 
aanmelden via www.leudal.nl/
kampioen. Hier vindt u ook de 
voorwaarden waaraan moet 
worden voldaan. 

Vragen?
Neem dan gerust contact op 
met kabinetzaken  tel. (0475) 
85 90 00.

Geluidsklachten door een evenement

Aanmelden kampioenen en bijzondere prestaties 2019

Gewijzigde openingstijden 
rondom de feestdagen
Om u goed van dienst te kunnen zijn werken wij voor een groot 
deel van onze dienstverlening alleen op afspraak. Die afspraken 
kunt u veelal zelf, online, maken. 
In ons gemeentehuis kunt u zonder afspraak terecht voor het 
afhalen van een eigenverklaring rijbewijs en uw eerder aange-
vraagde paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Ook voor spoed-
aanvragen kunt u zonder afspraak terecht. 
Met name voor deze zaken wijzen wij u graag op de gewijzigde 
openingstijden van het gemeentehuis rondom de feestdagen:

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Binnengekomen aanvragen 
voor een omgevingsvergunning
• Ell, Paulsstraat ong. (nieuwbouw woonhuis);
• Ell, Scheijvenstraat 15 (plaatsen schutting);
• Heythuysen, Belenbroeklaan 10 (plaatsen 

tijdelijke woonunit).

Van rechtswege verleende
 omgevingsvergunningen 
(regulier voorbereidingsprocedure)
• Roggel, Leistertweg 3 (opslagloods en tijde-

lijke opslagloods).

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere 
voorbereidingsprocedure)
• Buggenum, Holstraat 59 (intern verbouwen 
 van de woning en het vervangen van 
 kozijnen);
• Ell, Teunestraat 6 t (plaatsen woonunit);
• Haelen, Napoleonsweg 64 (aanpassen 
 woning naar kamerbewoning voor 6 kamers);
• Haelen, Eikendreef 1a  
 (starten Bed & Breakfast);
• Nunhem, Napoleonsweg 152 
 (kappen beukenboom);

• Nunhem, Kempkensstraat 3 (bouw woning);
• Nunhem, Kempkensstraat 5 (bouw woning).

Verlengen beslistermijn 
omgevingsvergunning
(reguliere procedure)
• Grathem, Baexemerweg 48
 (plaatsen erfperceelafscheiding);
• Haelen, Overhaelen 7A (plaatsen 2 dak-
 kapellen en vervang dak)..

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet 
algemene bepalingen
omgevingsrecht (reguliere procedure)
• Kennisgeving ontwerp beschikking Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht 
(reguliere procedure)

VERKEER
• Neer, tijdelijk afsluiten van een gedeelte 

Engelmanstraat en Kerkplein op zondag 16 
augustus 2020 vanaf 8.00 uur tot 21.00 uur  
in verband met het Boete Buutte Gala.

Wilt u de uitgebreide inhoud van de publicaties inzien,  inclusief eventueel bijbehorende bijlagen,  
kijk dan op www.leudal.nl/bekendmakingen.  

Hier staat ook het overzicht van de verleende collecte-,  evenementen- en overige A.P.V.-vergunningen.

• Donderdag 19 december  9.00 uur tot 16.00 uur
 (avondopenstelling vervalt)

• Dinsdag 24 december  9.00 uur tot 13.00 uur
    (avondopenstelling vervalt)

• Woensdag 25 december gesloten
   (eerste kerstdag) 

• Donderdag 26 december  gesloten
   (tweede kerstdag) 

• Vrijdag 27 december  gesloten

• Dinsdag 31 december  9.00 uur tot 13.00 uur 
 (avondopenstelling vervalt)

• Woensdag 1 januari 2020  gesloten
   (nieuwjaarsdag) 

Als het gemeentehuis gesloten  is, zijn wij ook telefonisch niet 
bereikbaar.  Op alle andere werkdagen hanteren wij de regu-
liere openingstijden.


