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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 receptieNieuwjaarsreceptie maandag 6 januari
Het gemeentebestuur van Leudal nodigt u graag uit voor de openbare nieuwjaarsreceptie.
Deze vindt plaats op maandag 6 januari 2020 in De Bombardon,  
St. Antoniusstraat 2 in Heythuysen. U bent van harte welkom!

Huldiging kampioenen 
Tijdens deze avond worden ook de kampioenen en degenen uit Leudal die een 
bijzondere prestatie hebben geleverd gehuldigd.
 
Programma voor deze avond
19.00 uur          Aanvang nieuwjaarsreceptie
20.10 uur           Toespraak burgemeester Désirée Schmalschläger
                         Voordracht gedicht door stadsdichter Frits Criens
20.30 uur           Huldiging kampioenen Leudal, gevolgd door gezellig samenzijn
22.00 uur           Einde

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
•  Roggel, Heide 12 (wijzigen varkenshouderij);
•  Haler, Moosterstraat (bouwwerk brandveilig gebruiken).

Verleende omgevingsvergunningen  
(reguliere voorbereidingsprocedure)
•  Ell, Tellingsstraat 1, 3, 5, 7/Houtingenstraat 2, 4, 6, 8  

(nieuwbouw 8 woningen);
•  Roggel, Reppelstraat 29 (bouw levensloopbestendige woning).

Geweigerde omgevingsvergunningen  
(regulier voorbereidingsprocedure)
•  Neeritter, Gasthuisstraat 9 (bouw bedrijfsruimte/stalling).

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning  
(reguliere voorbereidingsprocedure)
•  Roggel, Brugstraat 9 (plaatsen bestaande woonwagen);
•  Roggel, Brugstraat 9 (berging op standplaats woonwagen).

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
•  Roggel, Buitenhof de Leistert 255, 284, 288 en 292 (brandveilig 

gebruik).

MILIEU
Melding activiteitenbesluit
•  Grathem, Baexemerweg 40, 40a, en 40b (bouwen van paarden-

stallen);
•  Heythuysen, Arevenlaan 7 (plaatsen 4 nieuwe lichtmasten atle-

tiekbaan).

VERKEER 
Verkeersbesluiten
•  Roggel, tijdelijk afsluiten van de Molenweg, Kloosterstraat, 

Koppelstraat, Dorpstraat, Markt, Kerkstraat en de Raadhuisstraat 
en instellen tijdelijk parkeerverbod op de Korenbloemstraat in 
verband met de Lentemarkt op 26 april, de Tirolermarkt op 2 
augustus en de Herfstmarkt op 18 oktober 2020.

•  Horn, tijdelijk afsluiten van het gedeelte Raadhuisplein en het 
gedeelte Kerkpad die grenzen aan de bouwplaats in verband met 
bouwwerkzaamheden op de hoek Raadhuisplein/Kerkpad. Het 
Kerkpad zal vanaf de Rijksweg in 2 richtingen worden openge-
steld.

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.

Aanmelden kampioenen en bijzondere prestaties 2019 
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 kampioe-
nen worden door burgemeester Désirée 
Schmalschläger bij de nieuwjaarsbijeen-
komst op maandag 6 januari 2020 gehul-
digd. 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 kabinet-
zaken  tel. (0475) 85 90 00.

Vooraankondiging agenda raadsvergadering
Op dinsdag 10 december om 19.30 uur 
vindt de eerstvolgende vergadering van 
de gemeenteraad van Leudal plaats in 
de raadzaal van de gemeente Leudal, 
Leudalplein 1 in Heythuysen.

De inhoudelijke agenda luidt vooralsnog 
als volgt: 

4.   Herbenoemen leden Rekenkamer 
Leudal + beëdiging;

5.  Heroverwegen aanwijzing locatie 
centrale huisvesting basisschoolon-
derwijs voor kernen Haler, Hunsel 
Ittervoort en Neeritter;

6.  Voteren investeringskrediet reali-
sering gezamenlijke accommodatie 
voetbalverenigingen HVC Hunsel, ESV 
Ell en GKC Grathem/Kelpen-Oler aan 
Oranjelaan in Kelpen-Oler;

7.  Vaststellen bestemmingsplan 
‘Sportpark HEG Kelpen-Oler’;

8. Vaststellen Beleidsplan 
Gladheidbestrijding 2020 – 2024;

9.  Vaststellen Algemene verordening 
ondergrondse infrastructuren Leudal;

10. Vaststellen bestemmingsplan 
‘Burgemeester Aquariusstraat te 
Haelen’;

11. Beschikbaar stellen drietal bedragen 
voor projecten Buggenumse veld;

12. Verwerken gevolgen 
Septembercirculaire 2019 
Gemeentefonds;

13. Vaststellen Verordening onroerende-
zaakbelastingen 2020 + Vaststellen 
Verordening afvalstoffenheffing 2020 
(incl. tarieventabel) + Vaststellen 
Legesverordening 2020 (incl. tarie-
ventabel) + Vaststellen Verordening 
toeristenbelasting 2020;

14. Vaststellen wijziging gemeenschappe-
lijke regeling Belastingsamenwerking 
Gemeenten en Waterschappen;

15. Vaststellen ‘Verordening functione-
ringsgesprekken burgemeester en 
raad gemeente Leudal 2019’.

U kunt via internet, waar ook ter wereld, 
de raadsvergadering zien via  
https://channel.royalcast.com/leudal,  
klik daarna linksboven, bij 10 december 
op het blauwe woord ‘Raadsvergadering’. 

U kunt raadsvergaderingen ook bijwo-
nen in de raadzaal + live op de lokale tv 
bekijken en beluisteren via de zender van 
omroep ML5.

Heeft u vragen? Neem contact op met 
de raadsgriffie via 0475 - 85 90 00 of via 
raadsgriffie@leudal.nl.
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