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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

Het termijn van aanmelden 
van de kampioenen en de 
degene die een bijzondere 
prestatie hebben geleverd 
is verlengd tot 16 december 
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 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 gemeen-

te 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 16 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.

Aanmelden kampioenen en bijzondere prestaties kan nog steeds 

Commissie bezwaarschriften 
De commissie bezwaarschriften houdt op woensdag 18 december een hoorzitting in het gemeentehuis van Leudal. Tijdens deze 
hoorzitting worden de volgende bezwaarschriften behandeld:

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning
• Heythuysen, Biesstraat 58 (vervangen garagepoort door 

ramen);
• Hunsel, Eikesstraat 50 (binnenplanse afwijking bestem-

mingsplan);
• Kelpen-Oler, Europastraat 1B (realiseren terras met overkap-

ping);
• Neeritter, Huikenstraat 9 (realiseren van een luchtwasser op 

een bestaande varkenshouderij);
• Roggel, Ophoven 24A (realiseren bed & breakfast in bestaan-

de bebouwing;
• Roggel, Bevelantstraat ong. (oprichten bedrijfsgebouw).

Verleende omgevingsvergunningen
(reguliere voorbereidingsprocedure)
• Baexem, Parallelweg 2 (het slopen van een schuurtje);
• Horn, Stadhouderlaan 12 (uitbreiden en aanpassen woning);
• Neer, Soerendonck 7 (plaatsen luifel tegen bestaand pand);
• Roggel, Raadhuisstraat 23 (aanpassing voorgevel).

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere 
voorbereidingsprocedure)
• Horn, Roermondseweg ong. (plaatsen schanskorven);
• Roggel, Roligt ong. (plaatsing hagelnetten).

MILIEU
Melding mobiel breken bouw- en sloopafval
• Neer, Zwaarveld 1 (bewerken steenachtige materialen).

VERKEER
Verkeersbesluiten:
• Haelen, tijdelijk parkeerverbod gedeelte Roggelseweg i.v.m. 

de Leudal Cross op zondag 9 februari 2020;
• Heythuysen, diverse tijdelijke verkeersmaatregelen i.v.m. de 

organisatie van een braderie met modeshow op zondag 29 
maart 2020;  

• Haler, tijdelijk afsluiting van een gedeelte van de Isidoorstraat 
en de Lochterstraat in verband met de TT-demo testritten op 
zaterdag 18 april 2020 van 11.00 tot 17.30 uur.

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.

Tijdstip Bezwaarschrift Openbaar/niet openbaar

18.30 uur Bezwaarschrift  tegen het besluit van de burgemeester van 16 augustus 2019 waarbij  Openbaar
 is besloten tot de sluiting van een woning voor de duur van zes maanden.

19.00 uur Bezwaarschrift tegen het besluit van het college van 26 juni 2019 waarbij een verzoek  Openbaar
 om handhavend optreden is afgewezen.

Nieuwjaarsreceptie 
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 bijeenkomst 

De gemeente Leudal verspreidt ook wekelijks een digitale 
nieuwsbrief met een selectie van actueel nieuws. Wilt u het 
gemeentenieuws digitaal ontvangen? Abonneer u dan op de 
nieuwsbrief via www.leudal.nl/actueel.

Digitale nieuwsbrief

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 officiële 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.

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 regu-
liere openingstijden.


