
Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Heusden, Wittebroodstraat 8, ver-

plaatsen voordeur (577284, 10-01-2019)

Kappen
•  Drunen, Amalia van Solmsstraat ter 

hoogte van huisnummer, kappen 
plataan (2577367, 11-01-2019)

Monumenten
•  Heusden, Wittebroodstraat 8, ver-

plaatsen voordeur (577284, 10-01-2019)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen & Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Otter 10, bouwen woning 

met zwembad (568214, 11-01-2019)
•  Herpt, Heusdenseweg 1, veranderen 

schuur tot praktijkruimte en bijge-
bouw bij bedrijfswoning (565676, 
14-01-2019)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Vlijmen, Vendreef 2, aanleggen land-

schapselementen (573898, 14-01-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Otter 10, aanleggen in- en 

uitrit (572852, 11-01-2019)

Ingetrokken aanvragen
•  Heusden, Pelsestraat 13, wijzigen 

dakrand pand (549277, 11-01-2019)
•  Vlijmen, Heistraat 19, verbouwen 

garage en plaatsen reclame (575040, 
07-01-2019)

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 om-
gevingsrecht (Wabo).

Evenementenvergunningen

BROCANTE MARKTEN VESTING 
HEUSDEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 14 januari 2019 vergunning verleend 

voor het organiseren van brocante 
markten op het Burchtplein in 
Heusden in 2019 op 2 maart, 6 april,  
4 mei, 8 juni, 6 juli, 3 augustus, 7 sep-
tember, 5 oktober, 2 november en 7 
december. De vergunning is verzonden 
op 14 januari 2019 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00576301.

Activiteitenbesluit milieu-
beheer

COLLECTIEVE FESTIVITEITEN 2019
Het college van Heusden wijst elk jaar 
collectieve dagen aan waarbij horeca-
bedrijven meer geluid mogen produce-
ren dan is toegestaan in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor 
2019 zijn dit voor de gehele gemeente:

• De jaarwisseling: De nacht van 31 
december op 1 januari

•  Carnaval: De nacht van 1 op 2 maart 
t/m de nacht van 4 op 5 maart

•  De 80 van de Langstraat: De nacht 
van 14 op 15 september

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
De personen hieronder genoemd wo-
nen niet meer op het adres waar zij 
volgens de basisregistratie personen 
(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.

Uitschrijving kan tot gevolg hebben 
dat men geen documenten (reisdocu-
menten, rijbewijs) meer kan aanvragen. 
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinder-
bijslag of andere vorm van een uitke-
ring of financiële ondersteuning, kun-
nen worden stopgezet. Daarnaast kan 
het gevolgen hebben voor de opbouw 
van AOW. Het is belangrijk om altijd op 
het juiste adres ingeschreven te staan.

Geslachtsnaam: Meeuwessen, R.N.B.
Geboortedatum: 9 augustus 1999
Adres: Pelsestraat 5, Heusden
Datum besluit: 9 januari 2019
Zaaknummer: 570525

Geslachtsnaam: Vesters, H.J.G.
Geboortedatum: 26 april 1952
Adres: De Bosschen 4, Drunen
Datum besluit: 9 januari 2019
Zaaknummer: 569131

Geslachtsnaam: Kiernicki, T.P.
Geboortedatum: 23 februari 1954
Adres: Wolput 37 C, Vlijmen
Datum besluit: 11 januari 2019
Zaaknummer: 571057

Geslachtsnaam: Mnawar, K.
Geboortedatum: 1 januari 1939
Adres: Ekelaarlaan 3, Vlijmen
Datum besluit: 11 januari 2019
Zaaknummer: 571575

Geslachtsnaam: Zuiddam, M.
Geboortedatum: 17 mei 1989
Adres: Margrietstraat 16, Oudheusden
Datum besluit: 11 januari 2019
Zaaknummer: 571658

Informatie bekendmakingen
Bovenstaande bekendmakingen  
zijn digitaal gepubliceerd. Meer  
informatie over de bekendmakingen 
met procedures vindt u op 
officielebekendmakingen.nl.  
In de procedures vindt u terug of  
en hoe u bezwaar of beroep kunt  
aantekenen. U kunt de bekend-
makingen ook ontvangen per mail of 
via de ‘Over uw buurt’ app. U kunt dan 
zien welke besluiten betrekking heb-
ben op uw buurt. De app is gratis te 
downloaden via de App Store, Google 
Playstore of de Microsoft Store. Op 
overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich 
aanmelden voor e-mail-service. <

Bekendmakingen >

Strooien in de gemeente
De winter is er weer in Heusden! Onze gladheidbestrijders springen dan weer voor dag en dauw  
uit hun bed om de doorgaande wegen veilig te houden. 

Met strooiwagens wordt gladheid op hoofdwegen, 
doorgaande wegen, fietspaden en busroutes be-
streden. Om dit zo vlot mogelijk te kunnen doen 
zijn de uitneembare palen op de strooiroutes 
verwijderd. Deze paaltjes worden nà het strooi-
seizoen weer terug geplaatst. Voor het bepalen 
van de gladheid maakt de gemeente gebruik van 
de meetpunten van Rijkswaterstaat, de voorspel-
lingen van Meteoconsult en de weginspecties door 
de gemeente zelf.

Wat doet de gemeente?
Als het zeker is dat het glad wordt, start er een 
strooiactie. Dit is minder milieubelastend dan 
preventief strooien. Het zout kan beter zijn werk 
doen als er veel verkeer overheen rijdt. Zout strooi-
en op wegen waar nauwelijks verkeer komt, heeft 
geen effect. Woonstraten, locaties rondom scho-
len, dokterspraktijken, bejaardencentra e.d. wor-
den in principe niet gestrooid. Alleen bij extreem 
gevaarlijke omstandigheden.

Wat kunt u zelf doen ?
Probeer na sneeuwval de sneeuw weg te vegen, 
dus voordat deze is vast gelopen. Hierdoor kunnen 
buurtbewoners veilig gebruik maken van het trot-
toir. Ook kun je zelf met zout strooien tegen glad-
heid. Zout kun je kopen bij tuincentra, doe-het-zelf 
winkels en bezinepompen. Strooi niet meer dan 
een handje zout per m2 en strooi niet te veel onder 
bomen, dat is slecht voor de wortels. <

Informatievergaderingen
30 en 31 januari

Op woensdag 30 januari en donderdag 31 januari vergaderen  
de raadsleden van Heusden in het gemeentehuis in Vlijmen.  
De vergaderingen zijn openbaar en starten alle dagen om  
19.30 uur.  Je bent van harte welkom!

De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar via 
www.heusden.nl onder ‘raad en college’ / ‘vergaderingen’. Voor  
het spreekrecht verwijzen wij je naar de agenda’s op de website.

Vergadering 30 januari: Bestuur/Ruimte & Duurzaamheid
Op de agenda staat o.a: Kadernota reclame 2018; 
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Von Suppéstraat, Drunen’; 
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Steenenburg’; Evaluatie erfpacht-
regeling 2018; Uitvoeringskrediet herinrichting Van Greunsvenpark 
2019-2020.

Vergadering 31 januari: Samenleving
Op de agenda staat o.a: Samen armoede en schulden aanpakken, 
beleidsplan 2019-2022; Verordening Adviesraad Sociaal Domein 
Heusden.

De geplande informatievergadering op 29 januari vervalt. <

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke commissie bezwaarschriften houdt op  
dinsdagmiddag 29 januari 2019 een hoorzitting. Tijdens  
deze hoorzitting wordt het volgende bezwaar behandeld:

14:00 uur: het kappen van 14 bomen op de kruising  
Prins Hendrikstraat en Chrysantenstraat in Drunen.

De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis in Vlijmen. Een 
zaak kan achter gesloten deuren worden behandeld als de com-
missie dit nodig vindt. Het is mogelijk dat de agenda later wij-
zigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer mogelijk is. 

Voor meer informatie en het bijwonen van de openbare zitting 
kun je contact opnemen met het secretariaat via telefoonnum-
mer (073) 51 31 789. <

www.heusden.nl

Nu & morgen

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 vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur,  
telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur,  
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 - 20.00 uur
Vrijdag van 09.00 - 17.00 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 - 17.00 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
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