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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

Nieuwjaarsreceptie 
Het gemeentebestuur van Leudal nodigt u graag uit voor de openbare nieuwjaarsreceptie op 
maandag 6 januari 2020 om 19.00 uur in De Bombardon, St. Antoniusstraat 2 in Heythuysen.

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 bijeenkomst 

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 gemeen-
tehuis kunt u zonder afspraak terecht voor het afhalen van een 
eigenverklaring rijbewijs en uw eerder aangevraagde paspoort, 
identiteitskaart of rijbewijs. Ook voor spoedaanvragen kunt u 
zonder afspraak terecht. Met name voor deze zaken wijzen wij 
u graag op de gewijzigde openingstijden van het gemeentehuis 
rondom de feestdagen:

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 
reguliere openingstijden.

Ga voor de actuele openingstijden naar www.leudal.nl.

Op 1 januari 2020 houdt de 
VIAlimburg editie Leudal op 
te bestaan. Dit was voor de 
gemeente Leudal een 
natuurlijk moment zich te 

heroriënteren op de 
nieuws- en informatiever-
strekking richting inwoners. 
Om inzicht te krijgen in de 
voorkeur van inwoners, 
heeft de gemeente via 
Toponderzoek een enquête uit 
laten voeren. Aan de hand van 
de resultaten, heeft het colle-
ge van burgemeester en wet-
houders besloten om vanaf 1 
januari actief in zetten op het 

verder professionaliseren van 
de digitale nieuwsverstrek-
king en waar nodig in (lokale) 
nieuwsbladen en tijdschriften 
te publiceren. 

Altijd op de hoogte
Als gemeente willen we onze 
inwoners zo goed mogelijk 
meenemen in de veranderin-
gen in onze nieuws- en infor-
matievoorziening. Door middel 

van de campagne ‘Nieuws uit 
Leudal. Altijd op de hoogte!’ 
wordt het komend jaar extra 
aandacht besteed aan de het 
promoten van de gemeente-
lijke communicatiekanalen.  
www.leudal.nl/nieuws-uit-
leudal-altijd-op-de-hoogte

Kerstboominzameling 2020
Vanaf woensdag 8 januari worden de kerstbomen weer huis-
aan-huis opgehaald. Dit geldt alléén voor de kernen (binnen 
de bebouwde kom) en niet voor het buitengebied (uitgezonderd 
buitengebied Ell).  Dit jaar wordt wederom gebruik gemaakt van 
de ondersteuning (o.a. beladers) van tien verenigingen. U kunt ook 
gratis de kerstboom aanbieden bij het milieupark Maasbracht 
of Roggel. 

De kerstbomen worden huis-aan-huis opgehaald op:
•  Woensdag 8 januari  in de kernen: Roggel, Baexem, Ittervoort 

en Neeritter.
•  Donderdag 9 januari in de kernen Buggenum, Nunhem,  

Heibloem en  Heythuysen.
•  Vrijdag 10 januari in de kernen Haelen, Neer, Horn, Grathem, 

Kelpen-Oler, Hunsel, en Haler
•  Zaterdag 11 januari in de kern Ell en het buitengebied Ell.

U dient de kerstboom, ontdaan van alle versieringen, potten of 
emmers, uiterlijk om 8.00 uur aan de straatkant aan te bieden. 
Bomen die te laat worden aangeboden worden niet meer opge-
haald.

Afvalnieuws
Gewijzigde ophaaldagen 
huisvuil in verband met 
Kerstmis en Nieuwjaar.

Vanwege Kerstmis wijzigen de 
inzameldagen van het restafval 
als volgt: 
•  Maandag 23 december wordt 

verplaatst naar zaterdag 
21 december;

•  Dinsdag 24 december wordt 
verplaatst naar maandag 
23 december;

•  Woensdag 25 december 
wordt verplaatst naar 
dinsdag 24 december;

•  Donderdag 26 december 
wordt verplaatst naar 
vrijdag 27 december;

•  Vrijdag 27 december wordt 
verplaatst naar 
zaterdag 28 december.

Vanwege Nieuwjaar wijzigen 
de inzameldagen van het
GFT-afval als volgt: 
•  Woensdag 1 januari wordt 

verplaatst naar donderdag 2 
januari;

•  Donderdag 2 januari wordt 
verplaatst naar vrijdag 
3 januari;

•  Vrijdag 3 januari wordt 
verplaatst naar zaterdag 
4 januari.

Containers wijkmilieuparkjes 
gesloten rond Nieuwjaar
Om vandalisme met vuurwerk 

tegen te gaan worden -waar 
mogelijk- de containers van de 
wijkmilieuparkjes voor glas en 
PMD gesloten op dinsdagoch-
tend 31 december. Op woens-
dag 1 januari gaan de con-
tainers vanaf 12.00 uur weer 
open. Ook de textielcontainers 
worden rond Nieuwjaar dicht-
gemaakt. Het kan echter zijn 
dat deze containers eerder en 
langer gesloten zijn dan de 
overige containers.

Milieupark
Ook wijzen we u er op dat 
de openingstijden van de 
milieuparken in Maasbracht 
en Roggel rond Kerstmis en 
Nieuwjaar aangepast worden:

-  op kerstavond, dinsdag 
24 december, en op 
oudjaarsdag, dinsdag 
31 december, sluiten de 
milieuparken om 15.30 uur;

-  de milieuparken zijn 
gesloten op eerste en 
tweede kerstdag 25 en 
26 december 2019 en op 
nieuwjaarsdag 1 januari 
2020.

Alle relevante informatie 
rondom afval, 
huisvuilinzameling en 
recycling kunt u ook vinden via 
www.mijnafvalwijzer.nl/.



Alles komt samen in Leudal

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning
•   Haelen, Speckerweg 5 (bouwwerk brandveilig gebruiken);
• Haelen, Windmolenven ong (bouw opslagloods);
• Heythuysen, Molenzicht ong. (uitbreiding bestaande 

woonwagenlocatie met 4 woonwagenstandplaatsen);
• Roggel, Bevelantstraat 18 (uitbreiding bestaand 

bedrijfspand);
• Roggel, Reppelstraat ong. (nieuwbouw woning);
• Roggel, Koppelstraat 49 (verbouwing woning).

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere voorbereidingsprocedure)
• Heythuysen, Arevenlaan 7 (vervangen vier lichtmasten);
• Heythuysen, Tienderweg 62 (vervangen kozijnen voorgevel);
• Hunsel, Wilgenstraat 3 (plaatsen schutting);
• Roggel, Tramstraat 30 (verhogen bestaand dak autogarage).

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere voorbereidingsprocedure)
• Haelen, De Lingst ong. (bouw houten woning);
•  Nunhem, Burgemeester Peetersstr 41 

(verlenging vergunning tijdelijke woonunit).

Verleende omgevingsvergunningen 
(uitgebreide voorbereidingsprocedure)
• Roggel, Bevelantstraat ongenum. 

(meewerken aan planologische procedure voor het 
vestigen van een bedrijf)

MILIEU
Melding activiteitenbesluit 
• Baexem, Horckerstraat 6 (veranderen van activiteiten met 

betrekking tot een geitenhouderij)

Aanmeldingsnotitie Mer
• Kelpen-Oler, Kelperweg 22 en 39 

(veranderen van een varkens- en rundveehouderij).

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
• Heibloem. Karreveld 10 (vastgesteld bestemmingsplan voor 

het vergroten van het bouwvlak)
  Van 20 februari 2014 tot en met woensdag 2 april 2014 heeft 

ter inzage gelegen het ontwerpbestemmingsplan 
‘Vergroting bouwvlak Karreveld 10’. 

  Dit plan voorziet in de uitbreiding van het agrarisch bouwblok 
ten behoeve van:

1.  de realisatie van een loods voor de opslag van voeders en de 
stalling van landbouwwerktuigen alsmede de plaatsing van 2 
mestsilo’s;

2.  vormverandering van een deel van het bouwvlak om de 
bestaande vergunde situatie in overeenstemming te brengen 
met het bestemmingsplan. 

  De tegen het ontwerpplan ingebrachte zienswijzen hebben 
ertoe geleid, dat de gemeenteraad van Leudal in zijn vergade-
ring van 26 september 2017 het ontwerpplan gewijzigd heeft 
vastgesteld. Door samenloop van omstandigheden kan het 
vastgestelde bestemmingsplan nu pas worden gepubliceerd 
en beschikbaar worden gesteld.

VERKEER
Verkeersbesluiten:
Heythuysen,    tijdelijke afsluiting van de Walk (N279) tussen 

de rotonde Walk en rotonde Dr. Smitslaan tus-
sen 18.30-19.30 uur i.v.m. de vuurwerkshow bij 
Zorgcentrum Beek en Bos op dinsdag 31 decem-
ber. Tevens wordt er op een gedeelte van de 
Walk aan de zijde met de oneven huisnummers 
een verbod stil te staan ingesteld. 

Heythuysen,    diverse tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. de 
Jaarmarkt op vrijdag 7 augustus 

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.

Bekendmakingen ontvangen via de e-mail
Bekendmakingen zijn open-
bare publicaties over besluiten 
of gebeurtenissen die voor 
u van belang kunnen zijn. 
Bekendmakingen gaan bijvoor-
beeld over omgevingsvergun-
ningen, wegafsluitingen of 
vergunningen voor grote 
evenementen. 
De offi ciële bekendmakingen 
van de gemeente Leudal wor-
den iedere week gepubliceerd 
op www.overheid.nl. 

Bekendmakingen per e-mail 
U kunt zich aanmelden voor 
een e-maildienst voor bekend-
makingen. Hiermee krijgt 
u wekelijks een e-mail met 
daarin de bekendmakingen in 
uw buurt. U kunt bij de e-mail-
dienst precies aangeven welke 
bekendmakingen van welke 
overheidsorganisatie u in uw 
mailbox wilt krijgen. Ga naar 
www.overheid.nl/attenderings-
service om u aan te melden.


