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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
• Ell, Laagstraat 12 (nieuwbouw ligboxenstal);
• Heythuysen, Bosscherkampweg 23A (bouw nieuwe werktuigen-

loods);
• Horn, Dorpstraat 28 (wijziging bestemming);
• Neer, Sterrebosweg 14 (herbouw nieuwe loods);
• Roggel, Roligt ong. (plaatsing hagelnetten).

Verleende omgevingsvergunningen  
(reguliere  voorbereidingsprocedure)
• Ittevoort, Daalakkerstraat 24 (plaatsen van een schutting);

• Roggel, Ophoven 23 (wijziging entreeportaal);
• Roggel, Berkenlaan 10 (uitbreiding kleedlokalen SVR);
• Roggel, Strubben 5A (nieuwbouw woning).
• Horn , Raadhuisplein 3 (kamerverhuur voor jongeren en/of  

starters op de arbeidsmarkt).

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure)
• Roggel, Tramstraat 30 (verhogen bestaand dak autogarage).

MILIEU
Melding activiteitenbesluit
• Kelpen-Oler, Grathemerweg 19 (veranderen van een pluimveehou-

derij).

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
• Leudal, ontwerp paraplu bestemmingsplan duurzame energie 

Leudal (Het ontwerp paraplubestemmingsplan is gericht op een 
juridisch planologisch kader voor de realisatie van zonne-ener-
giesystemen en is gericht op het grondgebied van de gemeente 
Leudal.  Het ontwerp bestemmingsplan bevat geen binnenplanse 
afwijkingsmogelijkheid voor wind. Op windinitiatieven is de bui-
tenplanse procedure van toepassing en deze initiatieven worden 
getoetst aan het beleidskader).

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.

Op dinsdag 12 november om 
18.00 uur vindt de begrotings-
vergadering van de gemeen-
teraad van Leudal plaats in de 
raadzaal van het gemeente-
huis van Leudal. 

De inhoudelijke agenda luidt 
vooralsnog als volgt: 

4. Algemene beschouwingen 
bij de Programmabegroting 
2020-2023.

5. Vaststellen Begroting 
2020 + Vaststellen 
Meerjarenraming 2021-
2023 + Vaststellen Meerjarig 
investeringsprogramma 
2020-2023 + Voteren kredie-
ten jaarschijf 2020.

U kunt via internet, waar ook 
ter wereld, de raadsverga-
dering zien via https://chan-
nel.royalcast.com/leudal, 
klik daarna linksboven, bij 
12 november op het blauwe 
woord ‘Raadsvergadering’. 

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

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

Bekendmakingen zijn open-
bare publicaties over beslui-
ten of gebeurtenissen die 
voor u van belang kunnen 
zijn. Bekendmakingen gaan 
bijvoorbeeld over omge-
vingsvergunningen, wegaf-
sluitingen of vergunningen 
voor grote evenementen. De 
officiële bekendmakingen van 
de gemeente Leudal worden 
iedere week gepubliceerd op 
www.overheid.nl.

Bekendmakingen per mail
U kunt zich aanmelden 
voor een e-maildienst voor 
bekendmakingen. Hiermee 
krijgt u wekelijks een e-mail 
met daarin de bekendmakin-
gen in uw buurt. U kunt bij de 
e-maildienst precies aangeven 
welke bekendmakingen van 
welke overheidsorganisatie u 
in uw mailbox wilt krijgen.

Ga naar www.overheid.nl/
attenderingsservice om u aan 
te melden.

Op donderdag 14 november 
vindt om 14.00 uur voor 
de 19e keer de jaarlijkse 
Internationale herdenking 
bij het Monument van 
Verdraagzaamheid in Haelen 
plaats. Tijdens de herden-
king wordt ook dit jaar, mits 
het weer het toelaat, door 
historische vliegtuigen een 
eerbetoon gegeven aan de 
gesneuvelden.   

Ieder jaar zijn er nog in leven 
zijnde veteranen uit de tweede 
wereldoorlog aanwezig om 
samen met joodse mensen 
die het concentratiekamp 
hebben overleefd en leden 
van het voormalig verzet, de 
gesneuvelden te herdenken 
en verdraagzaamheid uit te 
dragen. Daarnaast zijn er 
ook jonge veteranen en vele 
hoogwaardigheidsbekleders 
zoals ambassadeurs van de 
betrokken landen, hoge mili-
taire, kerkelijke en burgerlijke 

autoriteiten bij de herdenking 
aanwezig. 

U bent van harte welkom bij 
de bijzondere herdenking.

Vooraankondiging agenda 
raadsvergadering

Bekendmakingen

Internationale herdenking Monument van Verdraagzaamheid 
14 november 

Huisartsenpraktijk Deckers te Haelen en CJG gaan samenwerken 
Voor de periode van een 
jaar gaan huisartsenprak-
tijk Deckers uit Haelen en 
het Centrum voor Jeugd 
en gezin (CJG) intensiever 
met elkaar samenwerken. 
Concreet betekent dit dat 
een Praktijkondersteuner 
Huisarts-Jeugd (POH-Jeugd) 
ingezet wordt voor een dag-
deel per week om ondersteu-
ning te bieden bij opvoeden 
en opgroeien. Dit vanuit 
de insteek van Positieve 
Gezondheid. Tevens wordt 
onderzocht of door het actief 
benaderen van patiënten 
voor preventieve thema’s het 
bereik en het effect van pre-
ventie vergroot wordt. 

Pilot
De pilot start vanaf 19 novem-
ber en heeft een looptijd van 
12 maanden. Daarna wordt er 
geëvalueerd en bekeken of het 
voor alle partijen het gewenste 

resultaat heeft opgeleverd. 
Natuurlijk vindt er ook een 
tussentijdse monitoring 
plaats. De POH-Jeugd is vanaf 
19 november op dinsdagmid-
dag van 15 tot 16 uur aanwezig 
binnen de huisartspraktijk.

Slimmer samenwerken
Wethouder Mart Janssen: “In 
de jeugdzorg hebben we te 
maken met stevige uitdagin-
gen. Door effectiever samen 
te werken en krachten te bun-
delen hopen we hiervoor pas-
sende oplossingen te vinden. 
Zo ook met deze pilot. Indien 
dit succesvol is gaan we deze 
formule niet alleen verlengen, 
maar ook uitbreiden naar de 
doelgroep ouderen. Hopelijk 
kan deze manier van slimmer 
samenwerken uiteindelijk 
verder uitgerold worden naar 
andere huisartsenpraktijken in 
de regio.” Ga voor meer infor-
matie naar www.leudal.nl

V.l.n.r. jonge Nederlandse veteraan, Britse WOII veteraan, Nederlandse WOII veteraan, Duitse WOII 
veteraan en jonge Nederlandse veteraan


