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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

Bekendmakingen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Binnengekomen aanvragen voor een omgevingsvergunning
• Heythuysen, In het Veld ong. (nieuwbouw woning);
• Heythusyen, Arevenlaan 7 (vervangen van de huidige verlichting 

voor LED);
• Heythuysen, Aan de Bergen 23 (het veranderen of veranderen van 

de werking van een inrichting);
• Neer, Pasveld 3a (plaatsen hekwerk);
• Roggel, Brugstraat 9 (berging op standplaats woonwagen);
• Roggel, Buitenhof de Leistert 255, 284, 288 en 292 (12-persoons 

woningen fase 2, kavel 45, 47, 49 en 50 in het plan uitbreiding 
Buitenhof de Leistert).

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere voorbereidingsprocedure)
• Haelen, Napoleonsweg ong. (thv. nr. 30) (kappen zomereik);
• Heythuysen, Dorpstraat 1 (vervangen handelsreclame);
• Ittervoort, Napoleonsweg ong. (verplaatsen uitrit);
• Neer, Pasveld 3a (plaatsen hekwerk);
• Neeritter, Manestraat 1 (wijzigen dieraantallen en ventilatiesy-

stemen);
• Neeritter, Huikenstraat 9a (vervangen bestaande kozijnen).

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Heibloem, Karreveld 5 (bouwen levensloopbestendige nieuwbouw 

woning);

• Heythuysen, In het Veld 21 (bouwen van een woning);
• Kelpen-Oler, Hunselerdijk 1 (nieuwbouw loods voor agrarisch 

gebruik).

Verleende omgevingsvergunningen 
(uitgebreide voorbereidingsprocedure)
• Ell, Brandvenstraat 3 (uitbreiding pluimveestal en oprichting 

stofopvangbak).

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
• Haler, Pinxtenstraat 4 (bouwwerk brandveilig gebruiken).
• Roggel, Op de Bos 7 (legaliseren bijgebouw)

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.

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 van de 

gemeente Leudal 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 dege-
ne die een bijzondere prestatie 
hebben geleverd  eenvoudig 
voor 6 november 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.

Aanmelding kampioenen en 
bijzondere prestaties 2019

Maak kennis met burgemeester Désirée Schmalschläger tijdens 
boottocht
Op zaterdag 30 november bent u van harte 
welkom voor een kennismaking met de 
nieuwe burgemeester mevrouw Désirée 
Schmalschläger. Tijdens een tocht over de 
Maas met passagiersboot “de Veerman” 
maakt u kennis met haar en denkt u mee 
over de toekomst van Leudal. Wij horen 
namelijk graag van onze inwoners wat zij van  

‘Mooi leven in Leudal’ nu- en in de toekomst 
vinden. Uw reacties vormen de basis voor de 
nieuwe strategische visie van de gemeente 
richting de toekomst. 

Aanmelden
De boottocht start om 14.30 uur vanaf de kade 
in Neer en eindigt hier ook rond 16.30 uur. 

Aanmelden voor deze bijeenkomst is nood-
zakelijk. Dit kan via mooileven@leudal.nl. 
Om te garanderen dat er voldoende aandacht 
is voor alle aanwezigen, kunnen maximaal 
50 mensen deelnemen aan deze boottocht. 

Wij hopen u te zien op 30 november!

Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen
De commissies sociaal, fysiek en bestuur en 
middelen vergaderen op resp. maandag 25, 
dinsdag 26 en woensdag 27 november 2019 
om 19.30 uur in het gemeentehuis Leudal. 
Iemand die wenst in- of mee te spreken 
over één van de agendapunten dient zich 
vóór de commissievergadering te melden 
bij de commissiegriffi er, tel. (0475) 85 90 00 
of via e-mail raadsgriffi e@leudal.nl  Om als 
burger over raadsvoorstellen in te spreken, 
of mee te spreken bestaat alleen in de com-
missievergaderingen de mogelijkheid en 
niet ook in de raadsvergaderingen.

Agenda commissie Sociaal
•  Bespreken raadsvoorstellen raadsverga-

dering 10 december 2019:
o  Raadsvoorstel voor investeringskrediet 

fusie voetbalvereniging HEG-KO.

Let wel: De commissie Sociaal bespreekt 
uitsluitend over het beschikbaar stellen 
van een investeringskrediet. Een andere 
commissie, namelijk de commissie fysiek, 
bespreekt een dag later in haar vergadering 
een (ook nog in de collegevergadering van 
19 november vast te stellen) raadsvoorstel 
over het bestemmingsplan. In de commis-
sievergadering sociaal ligt daarmee de prin-
cipiële vraag voor over de wenselijkheid en 
(fi nanciële) haalbaarheid van het realiseren 

van het sportpark.

•  Ter bespreking overige onderwerpen:
o  Collegemededeling 22 oktober 2019 

onderzoek heroverweging locatie speel-
leercentrum kernen Haler, Hunsel, 
Ittervoort en Neeritter.

Agenda commissie Fysiek
•  Bespreken raadsvoorstellen raadsverga-

dering 10 december 2019:
o  Vaststellen Beleidsplan 

Gladheidbestrijding 2020-2024;
   o  Vaststellen Algemene verordening 

ondergrondse infrastructuren Leudal;
   o  Vaststellen bestemmingsplan ‘Sportpark 

HEG Kelpen-Oler.'

Let wel: De commissie fysiek bespreekt 
uitsluitend het raadsvoorstel inzake het 
bestemmingsplan. Een andere commissie, 
namelijk de commissie sociaal, bespreekt 
een dag eerder (op maandag 25 november  
in haar vergadering een (ook in de college-
vergadering van 19 november 2019 nog vast 
te stellen) raadsvoorstel over het beschik-
baar stellen van een investeringskrediet. 
In die commissievergadering sociaal ligt 
daarmee de principiële vraag voor over de 
wenselijkheid en (fi nanciële) haalbaarheid 
van het realiseren van het sportpark.

   o  Vaststellen bestemmingsplan 
'Burgemeester Aquariusstraat te 
Haelen'.

   o  Beschikbaar stellen drietal bedragen 
voor projecten Buggenumse veld.

• Ter bespreking overige onderwerpen:
   o  Presentatie Regionale Energie Strategie;
   o  Bespreken collegemededeling niet 

instellen hoger beroep tegen uitspraak 
Rechtbank Limburg inzake omgevings-
vergunning Holmel BV te Heythuysen.

Agenda commissie bestuur en middelen
• Presentatie Ondermijning;
•  Bespreken raadsvoorstellen raadsverga-

dering 10 december 2019:
   o  Raadsvoorstel tot wijziging diverse 

belastingverordeningen Raadsvoorstel 
verwerking septembercirculaire 2019, 
inclusief begrotingswijziging;

   o  Raadsvoorstel tot wijziging gemeen-
schappelijke regeling  BsGW;

   o  Raadsvoorstel (her)benoeming leden 
Rekenkamer Leudal;

   o  Raadsvoorstel tot vaststelling verorde-
ning functioneringsgesprekken burge-
meester.

Commissie bezwaarschriften 
De commissie bezwaarschriften houdt op donderdag 28 november 2019 een hoorzitting in het gemeentehuis van Leudal. 
Tijdens deze hoorzitting worden de volgende bezwaarschriften behandeld:

Tijdstip Bezwaarschrift Openbaar / niet openbaar 

18.30 uur bezwaarschrift tegen het besluit van de burgemeester van 11 september 2019 
waarbij een woning is gesloten voor de duur van zes maanden

Openbaar

19.00 uur 1. bezwaarschrift tegen het besluit van het college van 18 december 2018 waarbij 
een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk is geweigerd 
2. bezwaarschrift tegen het besluit van het college van 4 juli 2019 waarbij een 
verzoek tot intrekking van het besluit van 28 november 2017 strekkende tot het 
stilleggen van bouwwerkzaamheden, is afgewezen
3. bezwaarschrift tegen het besluit van het college 3 september 2019 waarbij een 
aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning is geweigerd

Openbaar

Gratis advies voor 
verduurzamen van woningen
Gemeente Leudal is aan-
gesloten bij het Duurzaam 
Bouwloket. Dit loket biedt gra-
tis, onafhankelijk en professio-
neel advies voor woningbezit-
ters die willen verduurzamen.
 
Duurzaam Bouwloket wordt 
door de gemeente Leudal 
ingezet als digitaal energie-
loket waar woningeigenaren 
terecht kunnen voor gratis en 
onafhankelijk advies over onder 

andere duurzaam (ver)bouwen, 
energie besparen en opwekken, 
subsidies en fi nancieringen en 
informatie over welke stappen u 
kunt zetten naar een aardgas-
loze woning.
 
Het Duurzaam Bouwloket is te 
raadplegen via de website 
www.duurzaambouwloket.nl. 
U vragen kunt u ook stellen via 
info@duurzaambouwloket.nl of 
via 072-7433956.


