
Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Heusden, Vismarkt 5, bevestigen 

zonnescherm (541622, 07-02-2018)
•  Vlijmen, Bosbeemd, kavel GRA060, 

bouwen woning (541650, 07-02-2018)
•  Vlijmen, Nicolaas Beetsstraat 1, ver-

groten woning (541649, 07-02-2018)
•  Nieuwkuijk, De Steenenborch 6, 

verbouwen huisartsenpraktijk 
(541861, 09-02-2018)

Afwijken bestemmingsplan
•  Vlijmen, Nicolaas Beetsstraat 1, 

vergroten woning (541649,  
07-02-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Bosbeemd, kavel GRA060, 

aanleggen in- uitrit (541650,  
07-02-2018)

Monumenten
•  Heusden, Vismarkt 5, bevestigen 

zonnescherm (541622, 07-02-2018)

OMGEVINGSVERGUNNING
Verleend
De vermelde datum is de verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Deken Coppensstraat 13, 

vergroten garage-berging (529529, 
07-02-2018)

•  Vlijmen, Leliegras 1, wijzigen dakhel-
ling (535851, 08-02-2018)

•  Vlijmen, Bosbeemd 14, bouwen 
woning  (536292, 09-02-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Heesbeen, Grotestraat nabij huis-

nummer 51, aanleggen in- uitrit 
(532540, 08-02-2018)

•  Vlijmen, Bosbeemd 14, aanleggen 
in- uitrit (536292, 09-02-2018)

•  Vlijmen, Wolput 90a, aanleggen 
in- uitrit (531390, 09-02-2018)

Procedures
De gemeente Heusden geeft een
kennisgeving van de ontvangen 
aanvragen. De stukken zijn voor 
iedereen in te zien in het gemeente-
huis in Vlijmen. Voor de vergunningen 
met de onderdelen slopen, kappen en 
het uitvoeren van werk of werkzaam-
heden, treedt de beschikking pas in 
werking nadat de termijn voor het 
indienen van een bezwaarschrift is 
verstreken. Deze publicatie wordt 
gedaan op basis van de reguliere 
voorbereidingsprocedure
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo).

Verkeer
AANLEGGEN GERESERVEERDE  
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS 
POTGIETERSTRAAT IN VLIJMEN
Het college van Heusden maakt be-
kend dat zij op 14 februari 2018 heeft 
besloten om een gereserveerde ge-
handicaptenparkeerplaats aan te 

leggen ter hoogte van de Vondelstraat 
38; eerste parkeerhaven van de 
Potgieterstraat in Vlijmen. Het bord 
E6 wordt hier geplaatst alsmede het 
onderbord met kenteken. Het besluit 
is op 21 februari 2018 bekendgemaakt 
in de Staatscourant.

Graag bij uw schriftelijke reactie het 
zaaknummer 536433 vermelden. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met 
het cluster Veiligheid en Handhaving 

via telefoonnummer: (073) 513 1789. 
Procedures 3 en 4 zijn van toepassing

Informatie bekendmakingen
Bovenstaande bekendmakingen  
zijn digitaal gepubliceerd.  
Meer informatie over de bekend-
makingen met procedures vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.  
In de procedures vindt u terug of en 
hoe u bezwaar of beroep kunt aante-

kenen. U kunt de bekend makingen 
ook ontvangen per mail of via de 
‘Over uw buurt’ app. U kunt dan zien 
welke besluiten betrekking hebben 
op uw buurt. De app is gratis te  
downloaden via de App Store, Google 
Playstore of de Microsoft Store.  
Op www.overuwbuurt.overheid.nl 
kunt u zich aanmelden voor e-mail-
service. <

Bekendmakingen >

(06) 532 357 05

U kunt ook Whats-
Appen met de gemeente 
Heusden via telefoon-
nummer

Gemeenteraadsverkiezingen
De kandidatenlijsten voor de gemeenteraads-
verkiezingen op 21 maart zijn bekend! 
Op www.heusden.nl/verkiezingen lees je op 
welke partijen en kandidaten je kunt stemmen. 
Ook vind je hier meer informatie over het raad-
gevend 'Referendum Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten’ waar je ook op 21 maart 
over kunt stemmen.

Stemmentellers gezocht! 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen en het 
referendum op 21 maart zijn wij op zoek naar 
stemmentellers. Het tellen van de stemmen 
begint om 21.00 uur. Ben je minimaal 18 jaar, 
kiesgerechtigd, nauwkeurig, beschik je over  
een goede lichamelijke gezondheid en lijkt het 
je leuk om een steentje bij te dragen aan het  

verkiezingsproces? Meld je dan aan op  
verkiezingen@heusden.nl. Voor meer infor-
matie kun je contact opnemen met het cluster 
Burgerzaken via (073) 513 17 89. <

Op dinsdag 27 februari vergaderen de raads-
leden van Heusden in het gemeentehuis in 
Vlijmen. De vergadering is openbaar en start om 
19.30 uur. Je bent van harte welkom!

De agenda en de bijbehorende stukken zijn be-
schikbaar via www.heusden.nl onder Raad en 

college / Vergaderingen. Voor het spreekrecht 
verwijzen wij je naar de agenda op de website.

Op de agenda staan:
•  het Beleidskader 2019 Veiligheidsregio 

Brabant-Noord;
•  de Kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant; <

Extra informatievergadering 
 
Bestuur en Beheer/Samenleving

Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op 
de hoogte! <

Aanleg zebrapad ter hoogte van 
Action in Vlijmens centrum

Zebrapad
Van maandag 26 tot en met woensdag 28 februari wordt aan het 
Plein in Vlijmen ter hoogte van de Action een nieuw zebrapad 
aangelegd. Voor de aanleg van dit zebrapad wordt een omlei-
ding ingesteld voor bussen en vrachtwagens. Het parkeerterrein 
van het Plein blijft tijdens deze werkzaamheden bereikbaar. 
Verkeersregelaars worden ingezet om de verkeersveiligheid en 
de doorstroom van het verkeer te regelen. <

De planning van de werkzaamheden is afhankelijk van de  
weersomstandigheden

Aangepaste openingstijden 

Vanwege een bijeenkomst is de gemeentebalie in Vlijmen op 
maandag 5 maart vanaf 16.00 uur gesloten. Dinsdag 6 maart 
kunt u vanaf 9.00 uur weer bij ons terecht. <

www.heusden.nl

Nu & morgen

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
Telefoon: (073) 513 17 89
Fax: (073) 513 17 99
Website: www.heusden.nl
E-mail: info@heusden.nl

Bezoekadres
Julianastraat 34, Vlijmen

Telefoon
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur,  
telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur,  
telefoon: (06) 532 357 05

Openingstijden gemeentehuis 
Vlijmen 
Maandag van 09.00 - 17.00 uur. 
Dinsdag van 09.00 - 19.30 uur. 
Woensdag van 09.00 - 17.00 uur. 
Donderdag van 09.00 - 19.30 uur. 
Vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. 

Wilt u er zeker van zijn dat u  
niet hoeft te wachten? U kunt  
telefonisch of op www.heusden.nl 
een afspraak maken.

Rij- en reisdocumenten dienen  
persoonlijk te worden opgehaald, 
dit kan zonder afspraak.

Volg ons op

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Maandag tot en met vrijdag  
van 09.00 - 17.00 uur.
Telefoon: (073) 78 201 78
Website: www.bijeenheusden.nl
E-mail: info@bijeenheusden.nl

Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag 
van 13.30 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.

Informatie van de gemeente Heusden > 21 februari 2018


