
Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Elshout, Monseigneur 

Muskensstraat, kavel GOR019, bou-
wen woning (558423, 04-07-2018)

•  Vlijmen, Achterstraat 37F, vergro-
ten fysiotherapiepraktijk (558424, 
04-07-2018)

•  Drunen, Torenstraat 114, vervangen 
dak en dakconstructie woning 
(558550, 05-07-2018)

•  Vlijmen, Industriepark Vliedberg  
16, herbouwen loods (558605,  
06-07-2018)

•  Vlijmen, Geerpark, kavel GEE230, 
bouwen woning (558927, 09-07-2018)

•  Drunen, Oude Schoolstraat 5, ver-
bouwen en vergroten woning 
(558986, 10-07-2018)

•  Heusden, Stadshaven 24, bouwen 
glazen serre (559122, 09-07-2018)

Kappen
•  Vlijmen, Beneluxlaan 68, kappen 

den (558546, 05-07-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Nieuwkuijk, Middelweg 16, uitbrei-

den kantine met een broodjescorner 
(558792, 09-07-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Geerpark, kavel GEE230, 

aanleggen in- en uitrit (558927, 
09-07-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend datum

Bouwen
•  Drunen, De Bosschen 16, plaatsen 

drie tijdelijke kantoorunits (541498, 
05-07-2018)

•  Heusden, Vismarkt 5, bevestigen 
zonnescherm voorzijde pand 
(541622, 06-07-2018)

•  Heusden, Bakkersdam 5, vergroten 
bedrijfshal (549732, 05-07-2018)

•  Drunen, Steegerf 6, plaatsen ballen-
vangers en lichtmasten ten behoeve 
van 2 padelbanen (552651,  
02-07-2018)

• Vlijmen, Mol 3, bouwen tuinhuis 
(553842, 05-07-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, De Bosschen 16, plaatsen 

drie tijdelijke kantoorunits (541498, 
05-07-2018)

•  Heusden, Vismarkt 5, bevestigen 
zonnescherm voorzijde pand 
(541622, 06-07-2018)

•  Heusden, Bakkersdam 5, vergroten 
bedrijfshal (549732, 05-07-2018)

Kappen
•  Drunen, Diepenbrockstraat 8, kap-

pen 2 eiken (555842, 09-07-2018)

Monumenten
•  Heusden, Vismarkt 5, bevestigen 

zonnescherm voorzijde pand 
(541622, 06-07-2018)

Vergunningsvrij
•  Haarsteeg, Voordijk 71, plaatsen 

schuifpoort (548080, 06-07-2018)

Intrekkingen
•  Drunen, Diepenbrockstraat 8, kap-

pen 1 eik (555842, 09-07-2018)

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 omgevings-
recht (Wabo).

ONTWERPOMGEVINGS
VERGUNNING
Deze vergunning maakt het oprich-
ten van een jongveestal op het per-
ceel Polderweg 3 in Oudheusden 
mogelijk. De ontwerp-omgevingsver-
gunning bevat de activiteiten ‘bou-
wen’, ‘afwijken bestemmingsplan’ en 
‘handelingen met gevolgen voor 
beschermde natuurgebieden’.

Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer 509684 vermelden. Wil 
je mondeling reageren of meer infor-
matie? Neem dan contact op met 
Theo de Kleijn van het cluster omge-
vingsvergunningen.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat het heeft ingestemd met 
het ontwerpbestemmingsplan 
Tuinbouwweg 94 in Haarsteeg (NL.
IMRO.0797.Tuinbouwweg94-ON01).

Het plangebied ligt bij Haarsteeg en 
wordt globaal begrensd door de 
Tuinbouwweg in het noorden, de 
Hongerenburgweg in het zuiden en 
agrarische percelen aan weerszijden. 
Adressen zijn Tuinbouwweg 94 in 
Haarsteeg en de Hongerenburgweg 13

in Vlijmen. De initiatiefnemer wil een 
modern glastuinbouwbedrijf ontwik-
kelen.

Het bestemmingsplan wordt waar-
schijnlijk vastgesteld in het vierde 
kwartaal van 2018.

Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 19 juli 2018 gedurende zes weken 
ter inzage. Een digitale versie is 
raadpleegbaar via onze website www.
heusden.nl en de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt 
een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Marco Molijn van het 
cluster Ruimtelijke Ordening. Vermeldt 
hierbij het zaaknummer 549439. 

Exploitatievergunning

HEALTH & ZO B.V.
De burgemeester van Heusden heeft 
op 6 juli 2018 een exploitatievergun-
ning verleend voor Health & Zo B.V. 
aan De Hoge Heide 2 in Vlijmen. De 
vergunning is verzonden op 6 juli 
2018 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 00554345.

Verkeer
Het college van Heusden heeft beslo-
ten een parkeervak aan te wijzen voor 
het opladen van elektrische voertui-
gen in de Hulten in Drunen en de Laan 
van Australië in Drunen. Je kunt tegen 
dit besluit bezwaar maken van 16 juli 
tot en met 26 augustus 2018.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
De personen hieronder genoemd 
wonen niet meer op het adres waar 
zij volgens de basisregistratie perso-
nen (BRP) staan ingeschreven. Dit 
blijkt uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken van de gemeente 
Heusden. Het college heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen 
niet meer bij te houden. Daardoor 
staan zij officieel niet meer op dat 
adres ingeschreven.

Geslachtsnaam: Struijk, J.
Geboortedatum: 6 november 1993
Adres: Margrietstraat 19 Oudheusden
Datum besluit: 3 juli 2018
Zaaknummer: 554430

Geslachtsnaam: Peijnenburg, L.L.H.
Geboortedatum: 10 november 1975
Adres: Vlijmense Dijk 31 Vlijmen
Datum besluit: 6 juli 2018
Zaaknummer: 558317

Geslachtsnaam: Peijnenburg, E.M.J.
Geboortedatum: 30 juli 1997
Adres: Vlijmense Dijk 31 Vlijmen
Datum besluit: 6 juli 2018
Zaaknummer: 558317

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 >

Ligging plangebied

Overlast van boomluizen?
Regelmatig krijgen wij meldingen van een plakkerige substantie die uit de bomen druipt. Het plak-
kerige spul zit op auto’s, stoepen en planten. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door bladluizen 
die in de bomen leven.

Bladluizen zijn kleine insecten, 
die leven van de sappen uit bla-
deren en planten. Bladluizen 
komen vooral voor in lindebo-
men, esdoorns, haagbeuken of 
eikenbomen. Ze produceren ho-
ningdauw, een plakkerig vocht. 
Bij warm weer worden de luizen 
actiever en produceren ze meer 
honingdauw. De tijdelijke over-
last is er dan ook van mei tot 
augustus. 

Bestrijding
Als gemeente bestrijden we 
boomluizen niet. Chemische be-

strijding is erg belastend voor 
het milieu, daarom zetten we 
dit niet in. We kappen er ook 
geen bomen voor. Na een flinke 
regenbui vermindert het aan-
tal luizen in bomen drastisch. 
Daarnaast zijn er natuurlijke 
vijanden, zoals vogels (mezen) 
en andere insecten, waarvoor 
de luizen een belangrijke 
voedselbron zijn. We laten de 
natuur dus zelf het werk doen. 
Boomluizen zijn niet schadelijk 
voor de volksgezondheid.<

Blauwalg 
Blauwalgen in het water zijn een hardnekkig probleem. Nu  
het weer al langere tijd zomers (tropisch) is vermenigvuldigt 
blauwalg zich explosief.  We spreken dan van ‘blauwalgenbloei’.

Blauwalgen scheiden giftige stoffen af. Bij aanraking of inname 
bestaat kans op huidirritatie, duizeligheid, ademhalingsproble-
men en ernstige maag- en darmklachten. Deze klachten kunnen 
zowel bij mensen als bij (huis)dieren optreden.

Waar komt het vaak voor?
Blauwalg ontstaat vooral in stilstaand water zoals meren en 
plassen. Het Blauwalg ontstaat bij een temperatuur van 20°  
tot 30° graden Celsius. Daarom adviseren wij om niet in stil-
staande wateren te zwemmen of huisdieren te laten spelen  
of water te laten drinken. Houdt huisdieren bij stilstaand water 
dus aangelijnd. <

www.heusden.nl
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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


