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Reanimatie estafette in Leudal

Openingstijden receptie

Op vrijdag 30 september is
Leudal het kloppend hart van
Limburg.
Op deze dag vindt op scholengemeenschap St Ursula
in Heythuysen de 11e reanimatie-estafette plaats. Ook
is op deze dag de Leudal
kernen estafette. Wij nodigen

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

u als inwoner van Leudal van
harte uit deel te nemen aan
de estafette of een bezoek te
brengen aan de gezondheidsen informatiemarkt.
Aanmelden en meer informatie over het programma van
deze dag zie website : www.
reanimatie-estafette.nl

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
Maandag en woensdag
Dinsdag en donderdag
Vrijdag

T: (0475) 85 90 00
8.30 – 17.00 uur
8.30 – 19.00 uur
8.30 – 13.00 uur

Bekendmakingen
Omgevingsvergunningen
Ingekomen omgevingsvergunningen
•	Buggenum, Dorpsstraat 54 (interne verbouwing woning en uitbreiding schuur/opslagruimte);
• Heythuysen, Aan de Bergen 7 (enkele wijziging veehouderij);
•	Ittervoort, Brigittastraat 31 (realiseren van 30 camperstandplaatsen).

Samen
redden
we
levens

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
• Heythuysen, Stationsstraat 31 (uitbreiding bedrijfsgebouw).

Initiatief voor appartementen in voormalig gemeenschapshuis Ell
In het bijzijn van een afvaardiging van jongeren en de
dorpsraad uit Ell tekenden
wethouder Arno Walraven
van de gemeente Leudal
en Bas Sievers, directeur
Ontwikkeling & Vastgoed
van Wonen Limburg, op 8
september een intentieovereenkomst. Met de intentieverklaring committeren de
gemeente Leudal en Wonen
Limburg zich aan het onderzoeken van de mogelijkheden voor huisvesting van
onder andere jongeren in het
voormalig gemeenschapshuis van Ell.
Voormalig
gemeenschapshuis
Met de komst van een nieuw
gemeenschapshuis is dit
gebouw leeg komen te staan
en er is nog geen nieuwe
bestemming voor gevonden.

Voor de initiatiefgroep, Wonen
Limburg en de gemeente is
transformatie van het gebouw
naar woningen voor onder
andere jongeren daarom een
serieuze optie om nader te
onderzoeken.
Initiatief
In het voorjaar van 2015 heeft
een groep jongeren uit Ell
het initiatief genomen om
zich sterk te maken voor
het realiseren van huisves-

tingsmogelijkheden
voor
leeftijdsgenoten. Volgens de
initiatiefgroep zijn er te weinig mogelijkheden voor deze
doelgroep in Ell, waardoor
jongeren wegtrekken en zich
elders vestigen. Dit zorgt
ervoor dat de leefbaarheid
van het dorp onder druk komt
te staan. Gemeente Leudal
staat positief tegenover de
ontwikkeling om het voormalige gemeenschapshuis
een nieuwe functie te geven.

Het creëren van huisvestingsmogelijkheden voor jongeren in de gemeente wordt
waar mogelijk gestimuleerd.
Wonen Limburg heeft de
groep initiatiefnemers met
raad en daad bijgestaan en
geadviseerd om een onderzoek te doen naar de behoefte van de jongeren uit Ell. Dit
is inmiddels gebeurd en er
blijkt inderdaad een behoefte
te zijn.
Het initiatief wordt van harte
ondersteund door de dorpsraad en de inwoners van Ell.
Excursie
In oktober vindt er ter inspiratie een gezamenlijke excursie
plaats waarbij diverse woonvormen en huisvestingsconcepten bezocht worden.
Meer informatie over het initiatief: kijk op www.leudal.nl

The DriveXperience 1 en 2 oktober in Heythuysen
De gemeenten in de regio
Midden-Limburg organiseren
op zaterdag en zondag 1 en
2 oktober 2016 weer gezamenlijk The DriveXperience.
Dit zijn ‘Praktijkdagen voor
Jonge Autorijders’ tot en met
24 jaar, die maximaal drie
jaar in het bezit zijn van hun
autorijbewijs.
De deelnemers hoeven zelf
geen auto mee te brengen,
want ze rijden deze dag in
auto’s van de coaches en voor
de praktijkoefeningen op de

gladde rem/slipbaan stelt
Toyota Gielen in Heythuysen
gratis drie auto’s beschikbaar.
The DriveXperience is een
initiatief van het Regionaal
Orgaan Verkeersveiligheid
Limburg (ROVL). De twee
dagen in deze regio worden
net als in 2015 weer gehouden
in en bij het gemeentehuis
in Heythuysen. Jonge rijbewijsbezitters ervaren op deze
praktijkdag zelf achter het
stuur hoe goed ze als jonge
autorijder zijn en welke ver-

beteringen zij wellicht kunnen
bereiken.
Voor een gratis lunch wordt
gezorgd. Aan het eind van de
dag ontvang je een certificaat
als bewijs van deelneming.
Aan deze praktijkdagen kunnen maximaal 48 jonge autorijders per dag meedoen.
Snel aanmelden dus via www.
thedrivexperience.nl.
Aanmelden voor gratis
deelname
Meld je aan via:
www.thedrivexperience.nl.

Daar vind je ook meer info
over het dagprogramma.
Na aanmelding krijg je alle
info per e-mail toegestuurd.
Schrijf je nú in en doe mee!

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen
(reguliere procedure)
• Baexem, Geenraderweg 14 (bouwen garage).
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
• Haelen, Kloosterveld ong. (bouwen woning).
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
•	Grathem, Prinses Beatrixstraat 21-23 (uitbreiden en wijzigen
gebruik bouwwerk in 2 seniorenwoningen).

Milieu
Meldingen Activiteitenbesluit
• Kelpen-Oler, Rijksweg Zuid 9 (plaatsen van een werktuigenloods);
• Haelen, Linsenhof 5 (veranderen van de supermarkt);
• Heythuysen, Kloosterstraat 120 (plaatsen van garageboxen).
Aanmeldingsnotitie MER
•	Heythuysen, Roorstraat 1 (wijzigen van de inrichting voor het houden van vleeskuikens).

Verkeer
Neer: tijdelijk afsluiten van een gedeelte van de Kwir op dinsdag
20 september 2016 vanaf 13:15 uur tot 15:15 uur in verband met de
sponsorloop van de basisschool de Kwir.
Baexem: In verband met de kermis in Baexem is het gedeelte
van de Kerkstraat gelegen aan het Mgr. Kierkelsplein en het Mgr.
Kierkelsplein gelegen aan de Dorpstraat/Stationstraat te Baexem
afgesloten voor alle verkeer, behalve voor voetgangers, van woensdag 14 september / woensdag 21 september 2016.
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.

QR-reader op je smartphone?
Scan de qr-code en je bent
meteen op de website om
je aan te
melden of
voor meer
info.

Alles komt samen in Leudal

