
Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Bosbeemd (kadastraal 

N5879), bouwen woning (557544, 
28-06-2018)

•  Vlijmen, De Grassen kavel GRA039, 
bouwen woning (557645, 28-06-2018)

•  Drunen, Groenewoud 40, bouwen 
woning (557609, 28-06-2018)

•  Vlijmen, Fonteinkruid kavel 
GRA035, bouwen woning (557693, 
28-06-2018)

•  Vlijmen, Fonteinkruid kavel 
GRA037, bouwen woning (557646, 
28-06-2018)

•  Drunen, Schoolstraat 5, verbouwen 
woning plaatsen dakkapel en bou-
wen bijgebouw met veranda 
(557721, 28-06-2018)

•  Elshout, Antoon Lommersstraat 
GOR06 en GOR07, bouwen 2 gescha-
kelde seniorenwoningen (557722, 
29-06-2018)

•  Vlijmen, Bartoklaan 1, vergroten 
woning (557806, 29-06-2018)

•  Nieuwkuijk, Berkenstraat 3, plaat-
sen dakopbouw (557854, 01-07-2018)

Kappen
•  Vlijmen, Wolput 9, kappen den 

(557959, 28-06-2018)

In- en uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Bosbeemd (kadastraal 

N5879), aanleggen in- en uitrit 
(557544, 28-06-2018)

•  Vlijmen, De Grassen kavel GRA039, 
aanleggen in- en uitrit (557645, 
28-06-2018)

•  Vlijmen, Fonteinkruid kavel 
GRA035, aanleggen in- en uitrit 
(557693, 28-06-2018)

•  Vlijmen, Fonteinkruid kavel 
GRA037, aanleggen in- en uitrit 
(557646, 28-06-2018)

•  Elshout, Antoon Lommersstraat 
GOR06 en GOR07,  aanleggen in- en 
uitriten (557722, 29-06-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzenddatum

Bouwen
•  Elshout, Mariëndonkstraat 25A, 

bouwen woning (550392,  
27-06-2018)

•  Drunen, Torenstraat 26, verbouwen 
en splitsen woning in 3 woningen 
(551356, 28-06-2018)

•  Vlijmen, De Gemeint 3, wijzigen 
brandcompartimentering (552339, 
28-06-2018)

•  Drunen, Bosscheweg 61B, verbou-
wen en vergroten woning (551501, 
29-06-2018)

•  Elshout, Mariëndonkstraat 8A, 
bouwen woning met schuur 
(543284, 03-07-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Elshout, Mariëndonkstraat 8A, 

bouwen woning met schuur en 
aanleggen in- en uitrit (543284, 
03-07-2018)

•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 11, 
plaatsen erfafscheiding (549653, 
27-06-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, Mariëndonkstraat 8A, 

aanleggen in- en uitrit (543284, 
03-07-2018)

Vergunningsvrij
•  Heesbeen, Grotestraat 28, vergro-

ten schuur (554931, 28-06-2018)
•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 11, 

plaatsen erfafscheiding (549653, 
27-06-2018)

Bekendmakingen >

De 80 van de Langstraat 
Het startschot van de 80 van de Langstraat klinkt op zaterdag 8 september om 20.00 uur.  
De gemeente stelt weer alles in het werk om het gezellige feest veilig te laten verlopen. 

Wil jij een activiteit organiseren?
Je mag activiteiten organiseren op de volgende 
tijdstippen. De eindtijden zijn gekoppeld aan 
de tijden dat de laatste wandelaars zijn gepas-
seerd.

1.  Drunen (Eindstraat, Grotestraat, 
Bosscheweg) 20.00 uur  
tot 00.00 uur

2.  Nieuwkuijk en Vlijmen-Vliedberg 20.00 uur 
tot 01.00 uur

3.  Vlijmen 20.00 uur tot 02.00 uur
4.  Haarsteeg en Elshout 20.00 uur tot  

03.00 uur
5.  Drunen (Stationsstraat, Raadhuisplein, 

Torenstraat, Statenlaan*) 20.00 uur tot  
04.00 uur**

*  Inclusief De Donge, Het Haringvliet, De 
Theems, De Neckar, De Tiber, De Garonne, 
Zambeziplantsoen en de Hudsonring.

**  Of tot het moment dat de laatste loper  
is gepasseerd.

Op www.heusden.nl/de80 lees je waarvoor je 
een vergunning nodig hebt en wat je zonder 
vergunning mag organiseren. Een vergunning 
kun je aanvragen tot maandag 20 augustus.

Route
De hele route vind je op www.80vandelangstraat.nl 
onder het kopje “parkoers”. Voor de veiligheid 
van de lopers en andere weggebruikers worden 
tijdens de doorkomst verschillende wegen afge-
sloten. 

Vrijwilligers gezocht
De 80 van de Langstraat heeft vrijwilligers no-
dig om de populaire wandeltocht weer tot een 
succes te brengen. Wil jij ook meehelpen met 
het neerzetten van een prachtig evenement? 
Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.80vandelangstraat.nl onder het kopje 
‘vrijwilligers’.<

Sokkelproject
‘Embrasure 
onthuld’
Wethouder Peter van Steen ont-
hulde samen met de Tilburgse 
kunste naar Niko de Wit het kunst-
werk ‘Embrasure’. Dit kunstwerk 
kun je het komende jaar bewonde-
ren op de wisselsokkel in de Jacob 
van Eyckpassage in de vesting 
Heusden. <

Regel het digitaal! 
Met iBurgerzaken
Vanaf 11 juli is het mogelijk om nog meer digitaal te regelen met 
de gemeente. Je kunt vanaf dan makkelijk de dienstverlening 
thuis opstarten. 

Het is vanaf 11 juli mogelijk om voortaan digitaal uittreksels aan 
te vragen, een verhuizing, verklaring naamgebruik, verzoek tot 
geheimhouding van persoonsgegevens en een melding tot een 
voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap door te 
geven. Je hoeft hiervoor dus niet meer langs te komen op het 
gemeentehuis. 

Daarnaast kun je alvast de dienstverlening starten voor het 
doen van een aangifte van geboorte. Je vult zelf de gegevens in 
en maakt meteen een afspraak voor het ondertekenen van de 
akte in het gemeentehuis in Vlijmen. <

www.heusden.nl
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Informatie van de gemeente Heusden > 11 juli 2018

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 donderdag 
van 09.00 tot 17.00 uur. Vrijdag 
van 09.00 tot 12.00 uur.

WhatsApp
telefoon: (06) 532 357 05

Openingstijden gemeentehuis 
Vlijmen 
Maandag van 09.00 - 17.00 uur
Dinsdag van 09.00 - 20.00 uur
Woensdag van 09.00 - 17.00 uur
Donderdag van 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 09.00 - 12.00 uur

Let op! Iedere werkdag van 12.00 
tot 17.00 uur werken wij alléén op 
afspraak.

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

Je kunt telefonisch of op  
www.heusden.nl een afspraak  
maken. 

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Maandag tot en met vrijdag  
van 09.00 - 12.00 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.

Volg ons op



Procedures
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving van de ontvangen aanvragen. 
De stukken zijn voor iedereen in te zien 
in het gemeentehuis in Vlijmen. Voor 
de vergunningen met de onderdelen 
slopen, kappen en het uitvoeren van 
werk of werkzaamheden, 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

DILLENBURG DRUNEN
Het college van Heusden heeft beslo-
ten een 30 km/h-zone in te stellen in 
de wijk Dillenburg in Drunen. Je kunt 
bezwaar indienen van 9 juli tot en 
met 19 augustus 2018.

80 VAN DE LANGSTRAAT
Het college van Heusden heeft in 
verband met het wandelevenement 
‘80 van de Langstraat’ besloten tijde-
lijke verkeersmaatregelen in te stel-
len op diverse wegen in de gemeente 
Heusden die jaarlijks terugkeren in 
het tweede weekend van september. 
Je kunt bezwaar indienen van 9 juli 
tot en met 19 augustus 2018.

AANLEGGEN GERESERVEERDE GE-
HANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en 
wethouders van Heusden maakt 
bekend dat het op 29 juni 2018 heeft 
besloten tot het aanleggen van de 
gereserveerde gehandicaptenpar-

keerplaats ter hoogte van de 
Moerbeistraat 20 in Nieuwkuijk. Het 
bord E6 wordt hier geplaatst alsmede 
het onderbord met kenteken. Het 
besluit is op 11 juli 2018 bekendge-
maakt in de Staatscourant.

Besluiten

BESLUIT LOZEN BUITEN 
INRICHTINGEN
Het college van Heusden heeft onder-
staande meldingen op grond van het 
Besluit lozen buiten inrichtingen 
ontvangen en geaccepteerd:
•  R.A.G.W. van Vugt, voor een nieuw 

aan te leggen gesloten bodemener-
giesysteem met een bodemzijdig 
vermogen van 7 kW voor de locatie 
aan de Achterstraat 21A in Vlijmen.

De acceptatie van de melding betreft 
geen besluit in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht. Het 
indienen van een bezwaar of beroep 
is dan ook niet mogelijk.

ACTIVITEITENBESLUIT
Het college van Heusden heeft onder-
staande meldingen op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:

•  C&R Handelsonderneming, voor het 
starten van een bedrijf voor onder-
houd en reparatie van motorvoer-
tuigen aan de Industrieweg 8K in 
Heesbeen. De melding betreft een 
oprichting. 

•  Vervako Heusden BV, voor het deels 
slopen van de bestaande bedrijfshal 
(hal 3 en 4) (i.v.m. asbest dak) en 

opnieuw opgebouwd/uitgebreid.  
De bedrijfshal wordt vergroot en er 
vind een verschuiving plaats van de 
installaties aan de Bakkersdam 5 in 
Heusden. De melding betreft een 
verandering. 

De acceptatie van de meldingen 
betreft geen besluit in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht. Het 
indienen van een bezwaar of beroep 
is dan ook niet mogelijk.

VASTSTELLING BELEIDSPLAN OPEN-
BARE VERLICHTING 2018 - 2022
De gemeenteraad van Heusden heeft 
op 3 juli 2018 het beleidsplan open-
bare verlichting 2018 – 2022 ‘Slim 
verlichten’ vastgesteld. Met het 
beleidsplan wordt ingezet op een 
bewuster, spaarzamer en efficiënter 
gebruik van de openbare verlichting. 
Het draagt bij aan een veilig en com-
fortabel gebruik van de openbare 
ruimte tijdens duisternis met een 
minimale belasting van het (leef)
milieu van mens en dier.

Het beleid treedt in werking één dag na 
bekendmaking in het Gemeenteblad. 
Het beleidsplan Openbare Verlichting 
2005 – 2015 wordt gelijktijdig inge-
trokken. Het plan ligt met ingang van 
12 juli 2018 gedurende zes weken 
tijdens de openingstijden ter inzage 
in het gemeentehuis in Vlijmen.  
Een digitale versie is raadpleegbaar 
via de landelijke website 
www.officielebekendmakingen.nl 

Evenement

‘KERMIS WIELERPROLOOG’ 
HAARSTEEG
De burgemeester van Heusden heeft 
op 4 juli 2018 vergunning verleend 

voor de ‘Kermis Wielerproloog’ in 
Haarsteeg op 1 september 2018 van 
17.00 uur tot 20.00 uur. De start en 
finish is bij het dorpscafé de Steeg 
aan de Meester Prinsenstraat 38. Ten 
behoeve van dit evenement zijn de 
navolgende straten tijdelijk afgeslo-
ten voor het verkeer: 

•  Meester Prinsenstraat, vanaf de 
Ipperhoeve tot de Oude Haven 
(15.00 uur tot 21.00 uur)

•  De Oude Haven en de Slegerslaan 
(16.30 uur tot 20.30 uur)

•  De Omloop, vanaf de Groenstraat 
tot de Vergereindseweg (16.30 uur 
tot 20.30 uur)

•  De Vergereindseweg (16.30 uur tot 
20.30 uur)

De vergunning is verzonden op 4 juli 
2018 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 00557176.

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 vervolg >

Openingstijden
In de zomervakantie heeft de gemeentebalie in Vlijmen en 
Bijeen in Drunen aangepaste openingstijden. Daarnaast  
kun je van 12.00 tot 17.00 aan de gemeentebalie in Vlijmen 
alléén met een afspraak terecht. De openingstijden vind je  
op  www.heusden.nl. <

www.heusden.nl
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