
Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Prins Hendrikstraat 39, 

plaatsen windwokkel (618332,  
22-01-2020)

•  Drunen, Esdoornstraat 15, vergroten 
woning (618315, 22-01-2020)

•  Drunen, Schoolstraat 6, vervangen 
kapconstructie en plaatsen dakkapel 
(618640, 24-01-2020)

•  Drunen, Anemonenstraat 4, wijzigen 
voorgevel (618697, 25-01-2020)

•  Hedikhuizen, Lambertusstraat (ka-
dastraal G187), aanleggen grondwal 
met erfafscheiding en aanleggen 
drainage (617523, 17-01-2020)

•  Herpt, Groenstraat (kadastraal 
G1557), bouwen woning (618873, 
27-01-2020)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 50, 
verbouwen woning en bijgebouw in 7 
appartementen (618194, 22-01-2020)

•  Vlijmen, Prins Bernhardlaan 2A, ver-
bouwen/vergroten woning (618333, 
23-01-2020)

•  Vlijmen, Voordijk 17, vergroten  
woning (618634, 24-01-2020)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Bilderdijkstraat 2A, realise-

ren buitenschoolse opvang (619020, 
28-01-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Herpt, Groenstraat (kadastraal 

G1557), aanleggen in- en uitrit 
(618873, 27-01-2020)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Hedikhuizen, Lambertusstraat (ka-

dastraal G187), aanleggen grondwal 

met erfafscheiding en aanleggen 
drainage (617523, 17-01-2020)

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving van de ontvangen aanvragen.
De stukken zijn voor iedereen in te zien 
in het gemeentehuis in Vlijmen. Tegen 
ingediende aanvragen is geen bezwaar 
mogelijk. 

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Herpt, Herptseweg naast 1B (kadas-

traal F1319), bouwen woning met 
schuur (609422, 22-01-2020)

•  Vlijmen, Rembrandtstraat 38, vergro-
ten woning (612034, 27-01-2020)

•  Vlijmen, Vlinderhof, kavel GEE47, 
bouwen woning (613470, 24-01-2020)

•  Vlijmen, Hoprank 12, plaatsen  
dakkapel achterzijde woning (607782,  
23-01-2020)

•  Vlijmen, Lisdodde 47, bouwen carport 
(612509, 23-01-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Rembrandtstraat 38, vergro-

ten woning (612034, 27-01-2020)
•  Vlijmen, Vlinderhof, kavel GEE47, 

bouwen woning en aanleggen in- en 
uitrit (613470, 24-01-2020)

•  Vlijmen, Lisdodde 47, bouwen carport 
(612509, 23-01-2020)

Kappen
•  Elshout, Mariëndonkstraat 26,  

kappen eik (612938, 24-01-2020)

Verdagen
•  Drunen, Lipsstraat ongenummerd, 

bouwen distributiecentrum en aan-
leggen in- en uitrit (605773, 24-01-
2020)

•  Drunen, Van Haestrechtstraat 3, 
verbouwen woning en bijgebouw 
(612790, 24-01-2020)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 75, 
verbouwen horecapand (609613, 
23-01-2020)

•  Vlijmen, Deken van Baarstraat 63, 
plaatsen nok-verhogende dakkapel  
(606502, 23-01-2020)

•  Vlijmen, De Akker 40, verbouwen/
vergroten woning en plaatsen zonne-
panelen (609693, 23-01-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Groenewoud 40, aanleggen 

in- en uitrit (612685, 23-01-2020)

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

Bekendmakingen >

•  Drunen, De Mississippi 12, aanleggen 
in- en uitrit (609577, 23-01-2020)

•  Vlijmen, Vlinderhof, kavel GEE47, 
aanleggen in- en uitrit (613470,  
24-01-2020)

Ingetrokken
•  Elshout, Veilingstraat 20, bouwen 

tuinhuis (612326, 23-01-2020)
•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 56, 

vergroten bouwvlak in verband met 
uitbreiden paardenstalling (607002, 
22-01-2020)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes weken 
na de dag van verzending van het be-
sluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belangheb-
bende kan bezwaar maken.

Als je bij Heusden werkt ben je geen ambtenaar 
maar MogelijkMaker! Met plezier en betrokken-
heid interesseer jij je dagelijks in de dromen en 
behoeften van onze inwoners, ondernemers en 
verenigingen en stichtingen. Zij kunnen rekenen 
op jouw gedrevenheid en jouw professionaliteit 
om het contact prettig te laten verlopen. Wat de 
uitkomst ook is! Samen met klanten en collega’s 
vind jij het leuk om te ontdekken wat de mogelijk-
heden zijn om dromen waar te maken.

We hebben een aantal openstaande vacatures 
waar wij MogelijkMakers voor zoeken. 

• Bouwplantoetser / vergunningverlener bouwen
• Medewerker riool en wegbeheer
• Vergunningverlener APV & Bijzondere wetten

Wil je solliciteren ga dan snel naar 
www.werkeninnoordoostbrabant.nl. Je kunt tot 
20 februari 2020 reageren op de bovenstaande 
vacatures. Op deze site maak je ook makkelijk een 
zoekprofiel aan om op de hoogte te blijven van de 
laatste vacatures! <

Zwerfafval aanpakken!
Basisschool Dromenvanger in Oudheusden heeft  
een gebied geadopteerd van de gemeente dat zij 
schoon houden van zwerfafval. De kinderen gaan 
het zwerfafval te lijf met afvalgrijpers, handschoe-
nen, hesjes en vuilniszakken dat rondom de school 
en sporthal de Kubus rond slingert. Elke week gaat 
een andere groep aan de slag! Met dit project wil  
basisschool De Dromenvanger kinderen bewust  
maken van het milieu en het thema duurzaamheid. <

Natuurlijke vijanden
Eikenprocessierups

Door de zachte winter bestaat de kans dat er meer eikenprocessie-
rupsen de winter overleven. De gemeente neemt extra maatregelen 
om de overlast te beperken. Maar zelf kun je hier ook aan bijdragen. 
De eikenprocessierups heeft namelijk een aantal natuurlijke vijan-
den. Dit zijn onder andere vogels zoals koolmezen en pimpelmezen, 
insecten zoals de sluipwespen en sprinkhanen en vleermuizen.

Wat kun je zelf doen?
Stem bijvoorbeeld de inrichting van je tuin af op de vogels die leven 
in de buurt of hang zelf een nestkastje in je tuin. Bij het ophangen 
van een nestkastje is het belangrijk dat je goed kijkt naar de locatie. 
Hang een nestkastje op een rustige plek in je tuin maar niet in de 
volle zon. De invliegopening kan het beste op het noordoosten zijn 
gericht. Vogels stellen specifieke eisen aan hun nestkast. Ook jouw 
tuin is een potentieel insectenparadijs. Wist je dat insecten zorgen 
voor een vruchtbare bodem, voedsel zijn voor vogels en je tuin in 
evenwicht brengen? 

Kijk snel op www.heusden.nl/eikenprocessierups voor tips en meer 
informatie. <

Werken bij Heusden?
MogelijkMakers gezocht

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 tot 17.00 uur. 
Telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag  
van 09.00 tot 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! In de middag, van 12.00  
tot 17.00 uur, werken wij alleen  
op afspraak. Je kunt telefonisch of op
www.heusden.nl een afspraak maken.

Rij- en reisdocumenten dienen  
persoonlijk worden opgehaald,  
dit kan zonder afspraak tijdens  
onze openingstijden. 

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
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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