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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
• Haelen, Speckerweg 5 (verbouwing KDC Heisterkes);
• Haelen, De Lings tong. (bouw houten woning);
• Horn, Heythuyserweg 4 (plaatsen van een tank);
• Ittervoort, Napoleonsweg ong. (verplaatsen uitrit);
• Roggel, Brugstraat 9 (herinrichten bestaande standplaats 

woonwagen).

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere voorbereidingsprocedure)
• Heythuysen, Burgemeester Geurtslaan 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 

(bouw 8 woningen);

• Roggel, Kleine Laak 24 (vestigen B&B met 8 slaapplaatsen in een 
bestaand pand).

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
• Ittervoort, Sleestraat 3 (uitbreiding bestaand industriegebouw).

MILIEU
Melding activiteitenbesluit
• Heythuysen, Sint Antoniusstraat 43 (de aanleg van een gesloten 

bodemenergiesysteem);
• Neeritter, Linderveld 6 (de aanleg van een gesloten 

bodemenergiesysteem);

• Neeritter, Zilleveld 2 (de aanleg van een gesloten 
bodemenergiesysteem).

VERKEER
• Heythuysen,  in verband met de plaatsing van een telekraan op de 

Oude Meer wordt op dinsdag 19 november omstreeks 08.00  tot 
15.00 uur een gedeelte van de Oude Meer, tussen de 
Kloosterstraat en de Tuulshoek, tijdelijk afgesloten.  

Verkeersbesluit 
• Neer, Heldenseweg,  (brom-)fi etspad;
• Ittervoort, Platanenweg Ittervoort, voetgangersoversteekplaats.

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. 

Voorwaarden waaraan moet 
worden voldaan
De kampioen(en) moet(en):
* woonachtig zijn in Leudal
*  een 1ste plaats op Nationaal 

niveau,
 een 1e, 2e of 3e plaats op 
Europees- of Wereldniveau 
of

    een 1e, 2e of 3e plaats bij de 
Paralympics hebben behaald 
of

*  een bijzondere prestatie 

hebben geleverd (bijv. 
winnaar bijzondere titel 
zoals beste bakker van 
Nederland)

Aanmelden
U kunt de kampioenen en 
degene die een bijzondere 
prestatie hebben geleverd  
eenvoudig voor 6 november 
aanmelden via www.leudal.nl/
kampioen.

Vragen?
Neem dan gerust contact op 
met kabinetzaken  
tel. (0475) 85 90 00.

Aanmelding kampioenen en bijzondere prestaties 2019

Bezoek veteranen Gordon Highlanders aan 
museum Bevrijders 1944 
Ter ere van 75 jaar bevrij-
ding ontvangt de Stichting 
bevrijders 1944 op zaterdag 
16 november een delegatie 
Gordon Highlander veteranen 
in het museum Bevrijders 
1944 aan de Walk 23 in 
Heythuysen. 

De veteranen komen spe-
ciaal naar het museum om 
samen de bevrijding te vieren. 

Op donderdag 14 november 
nemen ze ook deel aan de 
herdenking bij het monument 
van verdraagzaamheid in 
Haelen. U kunt de veteranen 
zaterdagmiddag in het muse-
um begroeten.

Toertocht met historische 
voertuigen
Op zondag 17 november orga-
niseert Stichting Bevrijders 

1944 samen met de The Black 
Watch Baarlo een speciale 
toertocht. Deze tocht wordt 
gereden met meer dan 50 
historische voertuigen uit de 
tweede wereldoorlog. De voer-
tuigen stellen zich om 9.00 uur 
op de parkeerplaats van het 
gemeentehuis op waarna ze 
stipt om 10.00 uur vertrekken 
via de Walk richting Haelen. 
Omstreeks 14.30 uur wordt 

het grootste deel van de voer-
tuigen terugverwacht aan de 
Walk in Heythuysen. 
Bekijk de website voor de vol-
ledige route en tijden. 
www.bevrijders1944.nl.

Veiligheid raakt ons allemaal - 
Kom naar de veiligheidsavond
Wat is de meest effectieve 
aanpak van ondermijning en 
georganiseerde criminaliteit? 
Voorkom dat criminele net-
werken zich vestigen in onze 
gemeente. Huis-aan-huis 
heeft de gemeente een folder 
en een meldkaart verspreid. 
Hierin kunt u alles lezen als 
het gaat om uw veiligheid. 
Maar er is meer en daar wil-
len we graag met u over in 
gesprek gaan.

Aftrap donderdagavond 28 
november met Pieter Tops
Donderdag 28 november 
trappen we om 19.30 uur in 
Baexheimerhof te Baexem 
af. Tijdens deze avond neemt 
Pieter Tops, schrijver van 
onder andere het boek “de 
achterkant van Nederland” 
ons mee in de wereld van de 
ondermijnende criminaliteit 
en de gevolgen hiervan. We 
gaan graag met u in gesprek 
over wat ondermijning nu pre-
cies inhoudt en welke vormen 
van ondermijning er zijn. We 
gaan met elkaar antwoord 
geven op de vraag “komt dit 

ook bij mij in de buurt voor of 
is het een ver van mijn bed 
show?” en “wat kan ik zelf bij-
dragen aan het terugdringen 
hiervan?”. Daarnaast laten 
we u graag kennismaken met 
drugs en dan hoe dit ruikt. Zo 
is het mogelijk te ervaren hoe 
xtc-ruikt.

Extra avond
Op maandag 27 januari om 
19.30 uur organiseren we een 
extra avond in het gemeen-
schapshuis in Mortel te 
Ittervoort.  

Vol=Vol
Zorg dat u erbij bent en 
meldt u aan. Doe dit zo snel 
mogelijk, want het aantal 
plaatsen is beperkt en vol=vol. 
Aanmelden kan via 
https://www.leudal.nl/form/
aanmelding-deelname-
veiligheidsavonden/
toelichting-0-5

Laten we samen een vuist 
maken tegen ondermijning!

Kennismaking met burgemeester 
Désirée Schmalschläger 
tijdens boottocht op de Maas.
Op zaterdag 30 november bent u van harte 
uitgenodigd voor een kennismaking met 
de nieuwe burgemeester mevrouw Désirée 
Schmalschläger.
Tijdens een tocht over de Maas met pas-
sagiersboot “de Veerman” maakt u kennis 
met haar en denkt u mee over de toekomst 
van Leudal.
Wij horen namelijk graag van onze inwo-
ners 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 
Leudal richting de toekomst.

Aanmelding
Wilt u kennismaken met de burgemees-
ter en meedenken over de toekomst van 
Leudal, dan bent u van harte welkom.
De boottocht start om 14.30 uur vanaf de 
kade in Neer en zal hier ook rond 16.30 
uur eindigen. Aanmelden voor deze bij-
eenkomst is noodzakelijk. Dit kan door een 
email te sturen aan : mooileven@leudal.nl.
Om te garanderen dat er voldoende aan-
dacht is voor alle aanwezigen, kunnen 
maximaal 50 mensen deelnemen aan deze 
boottocht. 
Wij hopen u te zien op 30 november!


