
Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, De Jonglaan 20, bouwen 

carport (559892, 18-07-2018)
•  Nieuwkuijk, Meidoornstraat 10, 

plaatsen kozijn carport (559927, 
19-07-2018)

•  Herpt, Wielblok, kavel 4 (kadastraal 
F1408), bouwen woning met bijge-
bouw (560062, 20-07-2018

•  Herpt, Achterweg 19, vervangen 
garagedeur door gevelpui (560063, 
20-07-2018)

•  Vlijmen, Parklaan (kadastraal 
H6110), bouwen 10 woningen met 
tuinbergingen (560096, 20-07-2018)

•  Vlijmen, Molenhoek 7, bouwen 
erfafscheiding met schuifpoort 
(560286, 20-07-2018)

Kappen
•  Drunen, Eendekooi t.h.v. huisnum-

mer 6, kappen van een eik 
(559815,18-07-2018)

•  Nieuwkuijk, Acaciastraat 6, kappen 
berk (560025, 19-07-2018)

•  Vlijmen/Haarsteeg, Tuinbouwweg 
(kadastraal N792 en N1285), kappen 
van 1 esdoorn en 18 eiken (560049, 
20-07-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Leliegras 4, aanleggen 2 

in- en uitritten (559834, 18-07-2018) 
•  Herpt, Wielblok, kavel 4 (kadastraal 

F1408), aanleggen in- en uitrit 
(560062, 20-07-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Vlijmen, Voordijk 45, vergroten 

woning (548386, 17-07-2018)
•  Drunen, Grotestraat 181, vervangen 

roestvrijstalen afvoerkanaal hoofd-
gebouw (551191, 20-07-2018)

•  Vlijmen, Plein 19, verbouwen pand 
(554748, 19-07-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Voordijk 45, vergroten 

woning (548386, 17-07-2018)
•  Drunen, Grotestraat 181, vervangen 

roestvrijstalen afvoerkanaal hoofd-
gebouw (551191, 20-07-2018)

•  Drunen, Bosscheweg 55, wijzigen 
gebruik woning (553333, 19-07-2018)

Buiten behandeling gesteld
•  Drunen, Grotestraat 156a, bouwen 

24 appartementen met kelder 
(552849, 24-07-2018)

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).

ONTWERPBESLUIT
Het college van Heusden maakt 
bekend dat het van plan is een omge-
vingsvergunning voor de activiteit 
milieu (oprichten) te verlenen aan 
Tinq voor een onbemand tankstation 
aan de Grote Kerk 13 in Vlijmen. De 
ontwerp-omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 2 augustus 2018 gedurende zes 
weken ter inzage. Je kunt een ziens-
wijze indienen.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met de Omgevingsdienst 
Midden-en West-Brabant via tele-
foonnummer (013) 20 60 100 (zaak-
nummer 17070534).

VASTSTELLING 5E HERZIENING 
EXPLOITATIEPLAN GEERPARK
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat de gemeenteraad op 3 juli 
2018 de 5e herziening van het exploi-
tatieplan Geerpark heeft vastgesteld. 

Inzage
Het vastgestelde exploitatieplan 5e 
herziening met bijbehorende stukken 
ligt met ingang van 2 augustus 2018 
gedurende 6 weken ter inzage in het 
gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale 
versie van het exploitatieplan 5e 
herziening is raadpleegbaar via  
www.heusden.nl en via  
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep
Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar 
hebben gemaakt, alsmede belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken, 
kunnen gedurende de bovenvermelde 
termijn beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Daarnaast kan eenie-

der gedurende de bovenvermelde 
termijn beroep instellen tegen de 
wijzigingen die bij de vaststelling door 
de gemeenteraad in het exploitatie-
plan 5e herziening zijn aangebracht.

Je stelt beroep in door binnen de 
beroepstermijn een gemotiveerd, 
gedagtekend en ondertekend beroep-
schrift in te dienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag, waarbij tevens een voorlopige 
voorziening (schorsing inwerkingtre-
ding besluit) kan worden gevraagd bij 
de voorzitter van de Afdeling. Je kunt 
ook digitaal beroep instellen via: 
https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Het vastgestelde exploitatieplan 5e 
herziening treedt in werking na het 
verstrijken van de beroepstermijn. 

Besluiten

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER 
Het college van Heusden heeft onder-
staande melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:
•  Van den Broek Haarsteeg BV, voor 

de aanbouw van een hal met koe-
lingsruimte aan de Tuinbouwweg 12 
in Haarsteeg. De melding is bij de 
gemeente bekend onder nummer 
554797.

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.

BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
Het college van Heusden heeft onder-
staande melding op grond van het 
Besluit lozen buiten inrichtingen 
ontvangen en geaccepteerd:
•  Van Grinsven Grondboringen en 

Bronbemaling BV, voor een nieuw 
aan te leggen gesloten bodemener-
giesysteem met een bodemzijdig 
vermogen van 6 kW voor de locatie 
Veldbies 3 in Vlijmen. De melding is 
bij de gemeente bekend onder 
nummer 553468.

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.

Verkeer
Het college van Heusden heeft  
besloten om:
•  De voetgangersoversteekplaats in 

de Kastanjelaan-West in Drunen te 
verplaatsen. 

•  Een snelheid van 50 km per uur en 
een parkeerverbodszone in te stel-
len op de Hoogpoort in Vlijmen.

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar 
maken van 30 juli tot en met 9  
september 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 >

Gezocht: MogelijkMakers!
Wil jij samen met klanten en collega's ontdekken wat de mogelijkheden zijn om hun dromen waar 
te maken. Kunnen zij rekenen op jouw gedrevenheid en professionaliteit? Dan ben jij misschien de 
MogelijkMaker die we zoeken! We hebben verschillende vacatures openstaan. 

Openingstijden tijdens  
zomervakantie
 
Van 9 juli tot en met 17 augustus
Balie Vlijmen
Tijdens de zomervakantie zijn we op dinsdagavond open van 
17.00 tot 20.00 uur. De avondopenstellingen op woensdag en 
donderdag vervallen. Op vrijdag zijn we tot 12.00 uur geopend. 
Na 12.00 uur kun je niet meer terecht aan de balie in Vlijmen, 
ook telefonisch is de gemeente dan niet meer bereikbaar. 

Bijeen Drunen
Tijdens de zomervakantie kun je dagelijks tot 12.00 uur terecht 
bij Bijeen, Raadhuisplein 16 in Drunen. Na 12.00 uur is Bijeen 
gesloten. Bijeen heeft geen avondopenstelling. <

Werken op afspraak
De balie in Vlijmen is van 12.00 tot 17.00 uur alléén ge-
opend 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. <

Zorgconsulent met specia - 
li satie jeugd
Wij zoeken een MogelijkMaker 
die zelfstandig zorg en onder-
steuningsaanvragen van gezin-
nen en jeugdigen kan behande-
len. HBO – 24 uur per week

Medewerker groen- en  
reststroken
Wij zoeken een MogelijkMaker 
die de eerste schakel is tussen 
mensen die een groen- of rest-
strook van de gemeente willen 
kopen of in gebruik nemen. 
HBO / MBO – 36 uur per week

Manager sportbedrijf en 
bouwkunde
Wij zoeken een MogelijkMaker, 
met ondernemersmentaliteit, 
die uitgaat van de kracht en 
talenten van mensen en de 
verbinding zoekt! WO / HBO – 
36 uur per week

Manager veiligheid & hand-
having en omgevingsvergun-
ningen
Wij zoeken een MogelijkMaker 
met leiderschap! Iemand die 
niet wegkijkt maar aanpakt en 
die uitgaat van de kracht van 

samenwerken! WO / HBO – 36 
uur per week

Meer informatie over het 
werken bij Heusden vind je op 
www.heusden.nl <

www.heusden.nl

Nu & morgen
Informatie van de gemeente Heusden > 1 augustus 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

http://www.heusden.nl

