
Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Fonteinkruid 6, bouwen 

carport (559460, 13-07-2018)
•  Vlijmen, Mgr. Van Kesselstraat 8, 

verbouwen woning (559635, 16-07-
2018)

•  Vlijmen, Snoekbaars, kavel GEE232, 
bouwen woning (559622, 16-07-
2018)

•  Vlijmen, Spoorlaan/hoek Jhr. de la 
Courtstraat, plaatsen bouwbord 
Geerpark (559689, 17-07-2018)

•  Drunen, Govert Flinckstraat 21, 
plaatsen dakkapel voorzijde woning 
(559804, 17-07-2018)

Kappen
•  Vlijmen, Meliestraat 41B, kappen 

2 platanen (559170, 11-07-25018)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Govert Flinckstraat 21, 

plaatsen dakkapel voorzijde woning 
(559804, 17-07-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Schoolstraat 5, aanleggen 

in- en uitrit (559449, 13-07-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzenddatum.

Bouwen
•  Elshout, De Gorsen (kadastraal 

K2921), bouwen woning (552066, 
11-07-2018)

•  Drunen, Stationsstraat 43, bouwen 
garage en berging (555497, 12-07-
2018)

•  Drunen, Grotestraat 181, bouwen 
afvoerkanaal bijgebouw cafetaria 
(551203, 12-07-2018)

•  Vlijmen, Geerpark (kadastraal 
N5443), plaatsen tijdelijke units 
(551914, 13-07-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Stationsstraat 43, bouwen 

garage en berging (555497, 12-07-
2018)

•  Vlijmen, Geerpark (kadastraal 
N5443), plaatsen tijdelijke units 
(551914, 13-07-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, De Gorsen (kadastraal 

K2921), aanleggen in- en uitrit 
(552066, 11-07-2018)

Reclame
•  Vlijmen, Jan Steenstraat 2a, plaat-

sen gevelreclame basisschool 
(557235, 12-07-2018)

Intrekkingen
•  Herpt, Hoofdstraat 18, kappen 

4 berken (555621, 12-07-2018)

Procedures
De gemeente Heusden geeft een 
kennisgeving van de ontvangen aan-
vragen. 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 werkzaamhe-
den, 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). 

Besluiten

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

•  Uchef, voor het wijzigen van de 
keuken van het afhaalrestaurant 
aan Plein 19 in Vlijmen. 
De melding is bij de gemeente be-
kend onder nummer 558902. 

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

WET MILIEUBEHEER
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat zij de volgende melding op 
grond van artikel 10.52 Wet milieube-
heer heeft ontvangen voor een mo-
biele puinbreker waarvoor algemene 
regels gelden:

•  Kook Lexmond, voor het in gebruik 
nemen van een mobiele breekinstal-
latie werkzaam op de slooplocatie 
aan de Vendreef 2 in Vlijmen

Voor meer informatie kun je contact 
op nemen met Jan Latour van het 
cluster ruimtelijke ordening. 

Verkeer

Het college van Heusden heeft beslo-
ten een gebod tot stoppen in te stel-
len op het kruispunt Overlaatweg – 
Overstortweg – Kanaalweg in Drunen. 
Je kunt bezwaar maken tegen dit 
besluit van 23 juli tot en met 2 sep-
tember 2018. 

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 >

Wat doen jullie op Burendag?
Dit jaar vieren we Burendag op zaterdag 22 september 2018!

Burendag is een jaarlijks terug-
kerend feest dat je samen viert 
met je buren en de buurt. Het 
is een dag waarop je gezellig 
samen komt en waarbij veel 
mensen iets goeds doen voor 
elkaar en de buurt. Wat jij gaat 
doen op Burendag kun je zelf 
bedenken! Organiseer bijvoor-
beeld een sportieve spelletjes-
middag voor de kinderen in de 
buurt. Fleur samen de straat 
op in de buurt, een vrolijke 
buurt woont namelijk een stuk 
fijner! Steek samen eens goed 
de handen uit de mouwen voor 
een schone buurt. Opgeruimd 
woont netjes!

Subsidie voor jouw initiatief?
Het Oranje Fonds steunt soci-
ale initiatieven en bevordert 

zo contact en verbinding tus-
sen groepen mensen. Ook met 
Burendag willen zij mensen 
dichter bij elkaar brengen. 
Daarom is het mogelijk om, als 
buurt, een aanvraag tot 400 
euro in te dienen bij het Oranje 

Fonds om jullie plan te kunnen 
uitvoeren. Lees de voorwaar-
den op www.burendag.nl 

Let op! Niet voor alle activitei-
ten is een financiele bijdrage 
nodig!.<

'155-Help-een-bedrijf'
Gemeente Heusden en het Instituut voor het Midden- en 
Kleinbedrijf (IMK) hebben  het noodloket voor lokale onder-
nemers ‘155-Help-een-bedrijf’.

Ondernemers die het moeilijk hebben en waarbij het werkgebied 
in de gemeente ligt kunnen kosteloos terecht bij het noodloket! 
Het noodloket kan bedrijfsadvies of ondersteuning bieden op 
het gebied van financiën, belastingzaken, commercie of bedrijfs-
voering. 

Zodra je de hulp inroept van ‘155’, neemt een professionele 
ondernemersadviseur van IMK contact met je op. Deze erva-
ren adviseur kijkt samen naar de problemen en adviseert over 
mogelijke oplossingen. Op de website www.155.nl vind je meer 
informatie. <

Werken op afspraak
De balie in Vlijmen is van 12.00 tot 17.00 uur alléén geopend 
op afspraak. Voor het ophalen van documenten hoef je  
geen afspraak te maken. Je kunt een afspraak maken via 
www.heusden.nl of via (073) 513 17 89. <

Platanen
Je hebt het vast gezien tijdens een fiets-
tochtje door onze gemeente! Bomen die 
hun jasje uitdoen tijdens dit warme weer! 
De bomen zijn niet ziek maar juist kernge-
zond! Platanen die oorspronkelijk groeien 
in de landen rondom de Middellandse 
Zee, vinden de droogte en het warme 
weer heerlijk. De bomen groeien letterlijk 
uit hun jasje. Ze worden dikker en door 
de groei scheurt de bast. Die laat los van 
de stam en komt op de grond terecht. 
Daarnaast doen we ons best om zoveel 
mogelijk bomen water te geven. Echter 
hebben we niet voldoende capaciteit om 
alle bomen water te geven. Onze prioriteit 
ligt dan ook bij bomen die de laatste twee 
jaar geplant zijn. <

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


