
Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Grotestraat 156A, bouwen 

24 appartementen met bergingen-
blok en kelder (560338, 24-07-2018)

Kappen
•  Vlijmen, Nassaulaan ter hoogte van 

voormalige kerk, kappen 6 bomen 
(560319, 24-07-2018)

•  Drunen, Hulststraat kadastraal H1485, 
kappen 1 es (560352, 25-07-2018)

•  Elshout, Elshoutseweg kadastraal 
K470, kappen 1 eik (560344,  
25-07-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Haarsteeg, de Omloop 6, afwijken 

bestemming ivm opstarten honden-
pension (560506, 26-07-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, hendrik de jonghstraat 

17, aanleggen in- en uitrit (560839, 
31-07-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE225, 

bouwen woning aanleggen in- en 
uitrit (553651, 26-07-2018)

•  Nieuwkuijk, Abt van Engelenlaan 
Kadastraal N3500, plaatsen bouw-
bord (553667, 23-07-2018)

•  Vlijmen, Bartoklaan 1, vergroten 
woning (557806, 30-07-2018)

•  Elshout, Antoon Lommersstraat 
GOR06 en GOR07, bouwen 2 gescha-
kelde seniorenwoningen en aanleggen 
in- en uitriten (557722, 30-07-2018)

•  Drunen, Doormanstraat 2, vergro-
ten garage (556704, 30-07-2018)

•  Vlijmen, Fonteinkruid kavel 
GRA029, bouwen woning en aanleg-
gen in- en uitrit (551497, 30-07-2018)

•  Drunen, Keniaring 36, plaatsen 
dakkapel (554338, 30-07-2018)

•  Drunen, Obrechtstraat 39, vergro-
ten woning (555861, 30-07-2018)

•  Nieuwkuijk, Meidoornstraat 10, 
plaatsen kozijn in carport (559927, 
31-07-2018)

•  Drunen, Schoolstraat 5, verbouwen 
woning en plaatsen dakkapel 
(557721, 31-07-2018)

•  Drunen, Torenstraat 114, vervangen 
dak en dakconstructie pand 
(558550, 31-07-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Elshout, Naulandseweg 1a, afwijken 

bestemmingsplan in verband met 
het tijdelijk huisvesten van perso-
neel (553343, 23-07-2018)

•  Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE225, 
bouwen woning aanleggen in- en 
uitrit (553651, 26-07-2018)

•  Nieuwkuijk, Abt van Engelenlaan 
Kadastraal N3500, plaatsen bouw-
bord (553667, 23-07-2018)

•  Drunen, Obrechtstraat 39, vergro-
ten woning (555861, 30-07-2018)

•  Nieuwkuijk, Meidoornstraat 10, 
plaatsen kozijn in carport (559927, 
31-07-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, Antoon Lommersstraat 

GOR06 en GOR07, aanleggen in- en 
uitriten (557722, 30-07-2018)

•  Vlijmen, Fonteinkruid kavel 
GRA029, aanleggen in- en uitrit 
(551497, 30-07-2018)

Ingetrokken
•  Drunen, Giersbergen kadastraal 

D3193, kappen 40 sparren (551284, 
31-07-2018)

•  Drunen, Laan van Australie 3, bou-
wen overkapping (555173, 31-07-2018)

Vergunningsvrij
•  Elshout, Naulandseweg 1a, plaatsen 

tijdelijke woonunit, ten behoeve 
van personeelshuisvesting (553343, 
23-07-2018)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Drunen, Christiaan Huygensweg 21, 

aanbrengen duiker (556167,  
30-07-2018)

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING
Deze vergunning maakt de oprichting 
van een agrarische opslagloods op 
het perceel Honderdbunderweg 15 in 
Drunen mogelijk. De ontwerp- omge-
vingsvergunning bevat de activitei-
ten ‘bouwen’ en ‘handelingen met 
gevolgen voor beschermde natuur-
gebieden’. Graag bij een schriftelijke 
reactie het zaaknummer 539717 
vermelden. Wil je mondeling reageren 
of meer informatie? Neem dan con-
tact op met Theo de Kleijn van het 
cluster Omgevingsvergunningen.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
De personen hieronder genoemd wo-
nen niet meer op het adres waar zij 

Bekendmakingen >

volgens de basisregistratie personen 
(BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit 
onderzoek van het cluster Burgerzaken 
van de gemeente Heusden. Het college 
heeft op 16 juni 2018 besloten de 
persoonslijsten van deze personen niet 
meer bij te houden (zaaknummer: 
558712). Daardoor staan zij officieel 
niet meer op dat adres ingeschreven.

Geslachtsnaam: Vugt, A. van 
Geboortedatum: 8 januari 1975 
Adres: Meester Driessenstraat 23 
Vlijmen

Geslachtsnaam: Damen, A.R.M. 
Geboortedatum: 25 november 1991
Adres: Meester Driessenstraat 23 
Vlijmen

Geslachtsnaam: Damen, G.R.C.
Geboortedatum: 27 februari 2013
Adres: Meester Driessenstraat 23 
Vlijmen

Geslachtsnaam: Collijn, J.M.R.
Geboortedatum: 6 mei 2012
Adres: Meester Driessenstraat 23 
Vlijmen

BESLUIT LOZEN BUITEN 
INRICHTINGEN (BLBI)
Het college van Heusden heeft onder-
staande meldingen op grond van het
Besluit lozen buiten inrichtingen 
ontvangen en geaccepteerd:
•  Nathan Projects, voor de aanleg van 

een collectief bodemenergiesys-
teem met een bodemzijdig vermo-
gen van 17Kw aan de Witbol 30 W20 
in Vlijmen. 

•  Klimaatgarant, voor een nieuw aan 
te leggen gesloten bodemenergie-
systeem met een bodemzijdig ver-
mogen van 3 kW voor de locatie met 
kadastraal perceelnummers N5868 
en N5869 in Vlijmen (18 woningen).

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.

Exploitatievergunning

STICHTING HORECA EXPLOITATIE 
VISMARKT
De burgemeester van Heusden heeft 
op 1 augustus 2018 een exploitatie-
vergunning verleend aan Stichting 
Horeca Exploitatie Vismarkt aan de 
Vismarkt 9 en 9A in Heusden. De 
vergunning is verzonden op 1 augus-
tus 2018 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 00543257.

Evenementenvergunningen

FEEST 80 VAN DE LANGSTRAAT 
De burgemeester van Heusden heeft 
op 31 juli 2018 een evenementenver-
gunning verleend aan In Den 
Gekroonden Hoed voor het feest 
tijdens de 80 van de Langstraat.  
Het feest vindt plaats aan de 
Heusdenseweg 17 in Elshout op  
8 september 2018 20.00 uur tot  
9 september 2018 3.00 uur. De ver-
gunning is verzonden op 31 juli 2018 
en bij de gemeente bekend onder 
nummer 00559278.

HEUSDENSE HAVENDAGEN 2018
De burgemeester van Heusden heeft 
op 1 augustus 2018 vergunning ver-
leend voor de Heusdense Havendagen 
2018 aan de Stadshaven in Heusden 
op 7, 8 en 9 september 2018. Ten 
behoeve van dit evenement zijn de 
navolgende straten, van vrijdag 7 
september 12.00 uur tot en met 
zondag 9 september 19.00 uur, tijde-
lijk afgesloten voor het verkeer: 

•  De Drietrompetterstraat,  
vanaf huisnummer 18; 

• De Kikkerstraat; 
•  De Stadshaven, vanaf de kruising 

met de Molenstraat. 

De vergunning is verzonden op 1 
augustus 2018 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00559563. 

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. <

De 80 van de Langstraat

Dit leuke evenement komt steeds dichterbij! 
Loop jij ook mee? Doe je niet mee maar maak je 
er wel een feestje van langs de route? Kijk dan 
snel of jouw feestje of evenement vergunnings-

vrij is. Je kunt nog een vergunning aanvragen 
tot 20 augustus 2018! Meer informatie hierover 
vind je op www.heusden.nl/de80 <

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op dins-
dagmiddag 14 augustus 2018 twee hoorzittingen. Tijdens deze 
hoorzittingen worden de volgende bezwaren behandeld die zijn 
gericht tegen:

14:00 uur: de vergunning voor het plaatsen van een rookgas-
afvoer aan de Statie te Vlijmen;
14:30 uur: verlenen van een tweede inrit-vergunning aan de 
Wolput te Vlijmen.

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Voor nadere informatie en voor het bijwonen van de open-
bare zittingen kun je contact opnemen met het secretariaat 
van de Commissie bezwaarschriften via telefoonnummer 
(073) 513 17 89. Een zaak kan achter gesloten deuren worden 
behandeld als de commissie dit nodig vindt. Het is mogelijk dat 
de agenda later wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet 
meer mogelijk is. <

Aangepaste openingstijden
Tijdens de zomervakantie hebben wij andere openingstijden. 
Wil je naar onze balie in Vlijmen komen of Bijeen in Drunen? 
Kijk dan vooraf op www.heusden.nl wanneer we geopend zijn. <
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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


