
Blauwalg? 
Niet al het stilstaand water 
wordt gecontroleerd op de wa
terkwaliteit. Dit kan betekenen 
dat er bijvoorbeeld blauwalg in 
aanwezig is. Ga je zwemmen in 
water met blauwalg dan kun 
je daar ziek van worden. Is het 
water troebel? Duik er dan niet 
in! Je kunt namelijk niet zien of er 
voorwerpen op de bodem liggen 
waaraan je je kunt verwonden. 

Eikenprocessierups?
Bij recreatiegebieden met open
baar water waar eikenbomen 
staan, vragen we je om extra 
voorzichtig te zijn. De brandha
ren van de eikenprocessierups 
drijven namelijk op het water 
en wanneer je in het water gaat 
zwemmen kunnen deze op je 
huid achter blijven. Bovendien 
kun je ze inslikken of in je ogen 
krijgen. Wij adviseren hier niet te 

gaan zwemmen en ook honden 
hier niet te laten zwemmen.

Zwemmen? Alleen in veilig water
Wil je zwemmen, pootje baden 
en spelen in natuurwater? Dit 
kan op verschillende locaties      
in en vlakbij onze gemeente.   
Kijk voor actuele informatie op  
www.zwemwater.nl of download 
de app om te zien waar dat veilig 
en schoon kan. Het advies is 
om alleen verkoeling te zoeken 
bij officieel aangewezen zwem
waterlocaties. <

Kom ook in actie komende  
zaterdag 19 september!
Zaterdag 19 september is het World Clean Up Day. De in maart geplande Landelijke Opschoondag kon  
vanwege corona niet doorgaan. De World Clean Up Day is een mooie dag om alsnog een opschoonactie te 
organiseren. Evenals andere jaren hopen we dat ook in de gemeente Heusden op verschillende plaatsen 
bewoners zwerfafval gaan opruimen. Jong en oud, verenigingen, sportclubs, … iedereen is welkom! De 
World Clean Up Day is een landelijk initiatief dat in Heusden wordt georganiseerd door de gemeente 
Heusden. 

Opruimmaterialen
Gemeente Heusden ondersteunt iedereen die deze 
dag in actie komt met opruimmaterialen. Willen jij 
en je buren, collega’s, vrienden of familie de buurt 
een stuk schoner maken? Fijn, want hoe meer men
sen meedoen en de handen uit de mouwen steken, 
hoe groter het effect. Meld je aan voor deze op
schoonactie.

Niet vies van een dubbele beloning?
Alle deelnemers ‘winnen’ sowieso een schone 
buurt, maar kunnen ook meedoen aan de 
Afvalbingo. Gewapend met afvalgrijpers en         
bingokaart is geen enkel stukje zwerfafval veilig 
en worden kinderen ware afvalhelden. Bij een  
volle bingokaart worden zij beloond met een leuke 

verrassing. En dat is niet alles: Alle deelnemende 
groepen maken kans op een fantastische prijs!
 
Enthousiast geworden?
Kom in actie en meld je aan via info@heusden.nl. 
Je hebt nog voldoende tijd om buren, vrienden, col
lega’s, leerlingen en familie enthousiast te maken 
om mee te doen. Geef in de aanmelding aan met 
hoeveel mensen, verdeeld over volwassenen en 
kinderen, je mee doet. Graag ook aangeven in welk 
gebied je zwerfafval wilt gaan opruimen. 

Heb je geen groep, maar wil je toch graag mee
doen? Meld je dan aan als zelfstandige opruimer 
of sluit bij een groep aan. Hopelijk tot ziens op de 
World Clean Up Day! <

In thuisquarantaine bij  
aankomst in Nederland
Voorkom vervelende verrassingen op reis. Check vóór vertrek alle 
risico’s en andere belangrijke informatie in het reisadvies van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken.

Reis je (terug) naar Nederland?  
Bekijk dan voor vertrek het reisadvies van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken voor het land waaruit je vertrekt. Daarin lees 
je of je het dringende advies krijgt 14 dagen in thuisquarantaine te 
gaan bij aankomst in Nederland. Ook als je geen klachten hebt die 
lijken op corona of als uit een test blijkt dat je geen corona hebt. 
De quarantaine in Nederland kan thuis, maar ook in een vakantie 
of tijdelijk verblijf, zoals een hotel. 

Kijk voor alle actuele informatie over het coronavirus op 
www.rijksoverheid.nl <

Zwemmen in openbaar water
Let op met blauwalg

Met deze hoge zomerse temperaturen is er niets lekkerder dan het 
nemen van een verkoelende duik in het water. Wist je dat je niet 
overal zomaar het water in kunt duiken? 

Grondeigenaren kunnen een ver
goeding aanvragen voor de aanleg 
en het beheer van landschaps

elementen en wandelpaden over 
boerenland. Ook als je landbouw
grond inbrengt bij de aanleg van 

Stimuleringsregeling Landschap
Regeling voor boeren en buitenlui

Houtsingels, bomenrijen, knotbomen, kruidenranden, natuurvrien-
delijke oevers en wandelpaden over boerenland. Het zijn voorbeelden 
van kenmerkende elementen in het Brabantse landschap. Met de 
‘Stimuleringsregeling Landschap’ willen provincie, gemeenten en       
waterschappen in Brabant landschapsbeheer door particuliere grond-
eigenaren stimuleren. Ook wij doen weer mee! Sinds 16 juli is deze           
regeling weer beschikbaar. 

nieuwe landschapselementen 
kun je een tegemoetkoming 
wkrijgen. 

De gebieden binnen de bebouwde 
kom en in het Natuurnetwerk 
Brabant zijn uitgesloten van de 
regeling. Op www.heelheusden 
duurzaam.nl vind je meer infor
matie, zoals een kaart voor welke 
gebieden je subsidie kunt aanvra
gen, een stappenplan om te chec
ken of een activiteit voor vergoe
ding in aanmerking komt en een 
folder met meer informatie. <

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
Email: info@heusden.nl

Bezoekadres
Julianastraat 34, Vlijmen

Telefoon
Maandag t/m donderdag van 09.00 
tot 17.00 uur. Vrijdag tot 12.00 uur. 
Telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag t/m donderdag van 09.00 
tot 17.00 uur. Vrijdag tot 12.00 uur. 
Telefoon: (06) 532 357 05

Openingstijden gemeentebalie zomer-
vakantie 
In de zomervakantie t/m 21 augustus 
kun je aan de gemeentebalie in Vlijmen 
de hele dag alleen op afspraak terecht. 
Je kunt een afspraak maken via  
www.heusden.nl of via (073) 513 17 89.
We reserveren dan een balie voor je.

Maandag 09.00 tot 17.00 uur 
Dinsdag 09.00 tot 20.00 uur 
Woensdag 09.00 tot 17.00 uur
Donderdag 09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 09.00 tot 12.00 uur

Op donderdagavond zijn we niet open, 
op dinsdagavond wel tot 20.00 uur.
Vrijdagmiddag is de balie vanaf 12.00 
uur gesloten en zijn wij ook telefonisch 
niet meer bereikbaa.

Reisdocumenten en rijbewijzen dienen 
persoonlijk te 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
Email: info@bijeenheusden.nl

Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag 
van 13.00  16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00  15.00 uur.

Volg ons op

Informatie van de gemeente Heusden > 12 augustus 2020



Informatie bekendmakingen
Onderstaande 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 emailservice.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Bellinipark 17, plaatsen over

kapping (1007328 19072020)
•  Drunen , Sportlaan 19, plaatsen  

woning (1005737, 10072020)
•  Drunen, Van Ostadeplein 15, vergro

ten woning (1005074, 13072020)
•  Drunen, Thomas Edisonweg 32, bou

wen bedrijfshal (1005683, 15072020)
•  Nieuwkuijk, Esdoornstraat 10, bou

wen aanbouw aan voorgevel woning 
(1005021, 13072020)

•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 1, plaatsen 
tijdelijke woonunits (1005833,  
10072020)

•  Herpt, Bernsestraat 3, plaatsen dak
kapel voorzijde pand (1005916,  
16072020)

•  Vlijmen, Borredreef 9, plaatsen  
carport (1005915, 16072020)

•  Vlijmen, Industriestraat 1, verbouwen 
pand (1007615, 10072020)

•  Vlijmen, Meliepark 14, bouwen aan
bouw achterzijde woning (1005764, 
15072020)

•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 
41, splitsen pand in winkelruimte en 
bovenwoning (1006974, 17072020)

•  Vlijmen, Biesheuvellaan 30, bouwen 
losstaande overkapping (1007228, 
18072020)

•  Drunen, Alcoalaan 1, verplaatsen 
twee kolommen en plaatsen roldeur 
in voorgevel (1008882, 21072020)

•  Drunen, Brakenstraat 16, veranderen 
voorgevel van woning (1008821,  
21072020)

•  Drunen, Burgemeester Van de 
Heijdenstraat 37, verbouwen en 
vergroten woning (1011354, 26072020)

•  Drunen, Dillenburgstraat 35, bouwen 
overkapping (1010336, 23072020)

•  Drunen, Donjon 26, bouwen twee 
overkappingen (101270, 27072020)

•  Haarsteeg, De Hoeven 58B, bouwen 
bedrijfswoning (1011352, 25072020)

•  Vlijmen, Vendreef 2, bouwen bedrijfs
opstallen (1011293, 27072020)

•  Drunen, Doctor Schaepmanstraat 4, 
verbouwen woning (1012145, 03082020)

•  Drunen, Bosscheweg 85, verbouwen 
en vergroten woning (1012401, 04082020)

•  Heusden, Nieuwe Maasdijk 3A, ver
schuiven positie steiger (wijzigen 
eerder verleende vergunning 
(1012435, 24072020)

•   Drunen, Burgemeester Van de 
Heijdenstraat 12, verbouwen woning 
en bouwen berging (1012522, 05082020)

Kappen
•  Drunen, kadastraal L38, kappen hout

opstanden in verband met realisatie 
GOL (1004624, 10072020)

•  Drunen, Spoorlaan, kappen houtop
standen in verband met realisatie 
GOL (1005072, 13072020)

•  Drunen, Wilhelminastraat 18, snoeien 
twee acers, twee platanen en een 
beuk (1005917, 14072020)

•  Drunen, Nieuwkuijk en Vlijmen, 
Spoorlaan, kappen houtopstanden in 
verband met realisatie GOL (1006870, 
17072020)

•  Heusden, Demer 1A, kappen suikeres
doorn (1005990, 16072020)

•  Vlijmen, A59 en omgeving, kappen 
houtopstanden in verband met reali
satie GOL (1005893, 15072020)

•  Vlijmen, A59 en omgeving, kappen 
houtopstanden in verband met reali
satie GOL (1007034, 17072020)

•  Vlijmen, Engelenseweg en omgeving, 
kappen houtopstanden in verband 
met realisatie GOL (1009725,  
22072020)

•  Vlijmen, Julianastraat 25A, kappen 
spar in voortuin (1011585, 28072020)

•  Vlijmen, Schubertlaan kadastraal 
N1707, kappen vijf dennen (1007517, 
20072020)

•  Oudheusden, Steenweg kadastraal 
F842 ter hoogte van huisnummer 6, 
kappen lindenboom (1011880, 31072020)

•  Vlijmen, Schubertlaan kadastraal 
N6290, naast huisnummer 23, kappen 
berkenboom (1011885, 31072020)0)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Bosscheweg 85, verbouwen 

en vergroten woning (1012401,  
04082020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Thomas Edisonweg 32, aan

leggen in en uitrit (1005683, 15072020)
•  Vlijmen, Vendreef 2, wijzigen in en 

uitritten (1011293, 27072020)
•  Drunen, Burgemeester Van de 

Heijdenstraat 12, aanleggen in en 
uitrit (1012522, 05082020)

•  Heesbeen, Parallelweg kadastraal 
F950, aanleggen in en uitrit 
(1012222, 03082020)

Uitvoeren werk of werkzaamehden
•  Drunen, Spoorlaan, kappen houtop

standen in verband met realisatie 
GOL (1005072, 13072020)

•  Drunen, Nieuwkuijk en Vlijmen, 
Spoorlaan, kappen houtopstanden in 
verband met realisatie GOL (1006870, 
17072020)

•  Vlijmen , A59 en omgeving, kappen 
houtopstanden in verband met de 
realisatie van GOL (1005893, 15072020)

•  Vlijmen , A59 en omgeving, kappen 
houtopstanden in verband met de 
realisatie van GOL (1007034, 17072020)

•  Vlijmen, Engelenseweg en omgeving, 
kappen houtopstanden in verband 
met realisatie GOL (1009725,  
22072020)

•  Haarsteeg, Inlaagdijk 65, aanleggen 
poel (1011701, 29072020)

•  Vlijmen, A59 kadastraal P664, uitvoe
ren grond en aanlegwerkzaamheden 
in verband met realisatie GOL 
(1011707, 29072020)

•  Drunen, Eindstraat kadastraal L38, 
uitvoeren grond en aanlegwerkzaam
heden in verband met realisatie GOL 
(1011890, 31072020)

•  Drunen, Eindstraat kadastraal L5669, 
uitvoeren grond en aanlegwerkzaam
heden in verband met realisatie GOL 
(1011906, 31072020)

•  Nieuwkuijk/Vlijmen, Abt Van 
Engelenlaan en omgeving, uitvoeren 
grond en aanlegwerkzaamheden in 
verband met realisatie GOL (1012168, 
03082020)

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
•  Vlijmen, Deken Van Baarstraat 61, 

plaatsen nokverhogende dakkapel 
(633163, 16072020)

•  Vlijmen, Akkerstraat 15, vergroten 
woning (632537, 16072020)

•  Vlijmen, Grote Kerk 8, verbouwen en 
vergroten pand (630317, 16072020)

•  Vlijmen, Rozemarijn en Kamille, bou
wen 26 en 22 woningen (624109, 
10072020)

•  Vlijmen, Julianastraat 34, wijzigen 
brandcompartimentering en aanbren
gen vluchttrap (628916, 23072020)

•  Drunen, Prins Bernhardstraat 14, 
bouwen opbouw op aanbouw 
(630486, 30072020)

•  Drunen, Aalbersestraat 3, plaatsen 
reclame rondom schoorsteen 
(635369, 23072020)

•  Haarsteeg, Inlaagdijk 65 , aanleggen 
poel (632839, 29072020)

•  Haarsteeg, Inlaagdijk kadastraal 
H6599 en N6601, bouwen/aanleggen 
poel (630210, 29072020)

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

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
BOSSCHEWEG 85 DRUNEN - 
RECTIFICATIE TERMIJN
Eerder maakte het college van Heusden 
bekend dat de gemeenteraad op 
7 juli 2020 het bestemmingsplan 
Bosscheweg 85 Drunen (NL.IMRO.0797.
BPbosschweg85VG01) heeft vastge
steld. Het plangebied betreft het per
ceel Bosscheweg 85 in Drunen.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 29 juli 2020 gedurende 
6 weken ter inzage. Een digitale versie 
is raadpleegbaar via www.heusden.nl. 
en via de landelijke website  
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 22 juli 
is in de Nu en Morgen gemeld dat dit 
plan ter inzage lag vanaf 23 juli 2020; 
echter dit is vanaf 29 juli 2020.

Belanghebbenden die tijdig een ziens
wijze bij de gemeenteraad kenbaar 
hebben gemaakt kunnen binnen zes 
weken na de dag waarop dit bestem
mingsplan ter inzage is gelegd beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrecht
spraak van de Raad van State. Ook 
belanghebbenden die kunnen aanto
nen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest tijdig een zienswijze bij  
de gemeenteraad kenbaar te maken, 
kunnen beroep indienen. Het vastge
stelde bestemmingsplan treedt in 
werking na het verstrijken van de  
beroepstermijn.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 
(VERANDERING) 
Ontwerpbesluit 
Het college van Heusden maakt bekend 
dat het van plan is om, in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omge
vingsrecht, vergunning te verlenen 
voor bijplaatsen en gebruiken van 
tanks voor AdBlue en benzine bij het 
tankstation aan de Industrieweg 12  
in Heesbeen.

De ontwerp omgevingsvergunning ligt 
met bijbehorende stukken met ingang 
van 13 augustus zes weken ter inzage. 
Je kunt een zienswijze indienen. Wil je 
meer informatie, dan kun je contact 
opnemen met de Omgevingsdienst 
Midden en WestBrabant via telefoon
nummer (013) 20 60 100 (zaaknummer 
20050311).

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van Heusden maakt bekend 
dat op 5 augustus 2020 is besloten tot 
het aanleggen van de gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ter hoog
te van Jan Tooropstraat 6 in Vlijmen. 
Het bord E6 wordt hier geplaatst met 
een onderbord met kenteken. Het 
besluit is op 12 augustus 2020 bekend
gemaakt in de Staatscourant.

DRANK- EN HORECAVERGUNNING
Stichting De Haarstek
De burgemeester van Heusden is voor
nemens een drank en horecavergun
ning te verlenen voor het uitoefenen 
van het paracommerciële horecabedrijf 
aan Stichting De Haarstek. De (ont
werp)vergunning geldt voor de inrich
ting aan de Meester Prinsenstraat 38 
in Haarsteeg. De ontwerpvergunning is 
bij de gemeente bekend onder nummer 
615188. Met ingang van 24 juli 2020 ligt 
de aanvraag gedurende zes weken ter 
inzage.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 
Voor het bouwen en in gebruik nemen 
van een textielwasserette aan de 
Nassaulaan 63 in Vlijmen.

Deze vergunning maakt het bouwen 
en in gebruik nemen van een textiel
wasserette aan de Nassaulaan 63 in 
Vlijmen mogelijk. Het perceel is kadas
traal bekend onder gemeente Vlijmen, 
sectie H, nummer 6168.

Deze ontwerp omgevingsvergunning 
bevat de activiteiten “bouwen” en 
“inrichting of mijnbouwwerk oprichten 
of veranderen (Milieu)”.

Procedure
De ontwerp omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 13 augustus 2020 gedurende zes 
weken ter inzage. U kunt de stukken 
tijdens openingstijden inzien in het 
gemeentehuis in Vlijmen. 
Een digitale versie van de ontwerp 
omgevingsvergunning is opvraagbaar 
via info@heusden.nl. Graag bij uw 
schriftelijke reactie het zaaknummer 
595160 vermelden. Voor vragen kunt 
u contact opnemen met het cluster 
Omgevingsvergunningen.

VERKEERSBESLUIT
Het fysiek afsluiten van de Rupweg in 
Vlijmen via een uitneembare paal in 
combinatie met het verkeersbord mo
del J37(gevaar) met het onderbord 
‘’obstakel’’ en het bord L8 (doodlopen
de weg) in combinatie met het onder
bord ob52 (uitgezonderd fietsers) van 
bijlage 1 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. 

Deze regels worden gepubliceerd in  
de digitale Staatscourant op  
www.officielebekendmakingen.nl

Bezwaarmogelijkheid: 4 augustus 2020 
tot en met 14 september 2020

VERKEERSBESLUIT
IN VERBAND MET DE KERMIS:
1. Het Plein in Vlijmen af te sluiten voor 

alle verkeer van woensdag 23 septem
ber 18.00 uur tot en met woensdag 
30 september 13.00 uur en de 
Akkerstraat van donderdag 24 sep
tember 18.00 uur tot en met 30 sep
tember 2020 04.00 uur door het 
plaatsen van borden model C01 van 
bijlage 1 van het RVV1990.

2. Het doorgaande verkeer als gevolg 
van deze wegafsluiting om te leiden 
via De Akker, Wolput, Groen van 
Prinstererlaan en Van 
Leeuwenhoeklaan.

3. Een parkeerverbod in te stellen van 
donderdag 23 september tot en met 
woensdag 30 september 2020 in de 
Achterstraat (tussen Akkerstraat en 
Karrestraat aan de noordzijde), in de 
Karrestraat tussen Voorstraat en De 
Akker aan beide zijden van de weg) 
en in de Julianastraat (tussen de 
Akkerstraat en de inrit naar het           
parkeerterrein voorzijde van het 
gemeentehuis aan beide zijden van 
de weg) door het plaatsen van borden 
model E01 van bijlage 1 van het 
RVV1990.

4. Een en ander uit te voeren volgens 
bijlage met tekeningnummer: 
VB202006 bijlage.

Deze regels worden gepubliceerd in de 
digitale Staatscourant op  
www.officielebekendmakingen.nl

Bezwaarmogelijkheid: 4 augustus 2020 
tot en met 14 september 2020 <

Bekendmakingen >

•  Drunen, Elzenstraat 1, uitbreiden 
woning (633272, 03082020)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 76, 
bouwen poolhouse met overkapping 
(634944, 05082020)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 16, splitsen  
en vergroten/veranderen woning 
(632841, 30072020)

•  Vlijmen, Vlijmense Dijk 18, bouwen 
erker (632837, 31072020)

•  Vlijmen, Nassaulaan kadastraal  
sectie H nummer 4326 gedeeltelijk, 
bouwen nissenhut met erfafschei
ding (635072, 05082020)

•  Vlijmen, Biesheuvellaan 30, bouwen 
overkapping (1007228, 05082020)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Deken Van Baarstraat 61, 

plaatsen nokverhogende dakkapel 
(633163, 16072020)

•  Herpt, Achterweg 21, verbouwen/
veranderen woning en bouwen over
kapping (632082, 27072020)

•  Drunen, Prins Bernhardstraat 14, 
bouwen opbouw op aanbouw 
(630486, 30072020)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 76, 
bouwen poolhouse met overkapping 
(634944, 05082020)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 16, splitsen  
en vergroten/veranderen woning 
(632841, 30072020)

•  Vlijmen, Nassaulaan kadastraal sectie 
H nummer 4326 gedeeltelijk, bouwen 
nissenhut met erfafscheiding 
(635072, 05082020)

Kappen
•  Drunen, Donauring naast huisnum

mer 149, kappen suikeresdoorn 
(635659, 14072020)

•  Drunen, kadastraal L5669, kappen 
drie abelen en houtopstanden in 
verband met realisatie GOL (631781, 
22072020)

In- en uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Rozemarijn en Kamille, aan

leggen drie in en uitritten (628331, 
16072020)

•  Vlijmen, Otter kavel GEE006, aanleg
gen in en uitrit (635961, 31072020)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Elshout, Oosterseweg, kadastraal 

K1416, aanleggen pad in verband met 
bereikbaarheid brandweer (628325, 
13072020)

•  Hedikhuizen, Groenstraat 13A, aan
leggen waterbassin (620905, 10072020)

•  Vlijmen, kadastraal P664 nabij aan
sluiting 45 van A59, aanleggen tijde
lijke rotonde (631768, 22072020)

Monumenten
•  Vlijmen, Julianastraat 34, wijzigen 

brandcompartimentering en aanbren
gen vluchttrap (628916, 23072020)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Van Ostadeplein 15, verbou

wen woning (1005074, 03082020)
•  Herpt, Bernsestraat 3, bouwen dak

kapel voordakvlak woning (1005916, 
05082020)

Verdagen
•  Drunen, Groenewoud, perceel K3129, 

bouwen bedrijfsruimte met kantoren 
(630805, 10072020)

•  Nieuwkuijk, Klompenmaker 4, uitbrei
den bedrijfshal (629583, 13072020)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 
kavel WIL2B, bouwen woning en aan 
leggen in en uitrit (631965, 23072020

•  Drunen, Brahmspark 16, verbouwen 
woning (635200, 31072020)

Ingetrokken
•  Hedikhuizen, Groenstraat 26, vesti

gen van een hondenpension (622165, 
17072020)

•  Drunen, Aalbersestraat 3, plaatsen 
reclame rondom schoorsteen 
(635369, 23072020)

•  Drunen, Begoniastraat 1, bouwen 
schuur/berging (634595, 03072020)

•  Drunen, Bellinipark 17, bouwen bij
behorend bouwwerk (1007328,  
31072020)

Hoe herken je een drugslab?

Een drugslab in je wijk is levensgevaarlijk! 
Kans op brand of explosie door de gevaarlijke 
stoffen die worden gebruikt, is groot. 
Het zou je buurman maar zijn. 
Herken jij (één van) de volgende signalen? 
Meld het bij Meld Misdaad Anoniem 
08007000 (www.meldmisdaadanoniem.nl), 
de politie 09008844 (www.politie.nl) of 
bij de gemeente (www.nietwegkijken.nl). <

HERKEN JIJ (ÉÉN VAN) DEZE SIGNALEN? MELD HET!

1    Stankoverlast door een sterke chemische, zoete, 
anijs- / ammoniak- of amandel-wasmiddelgeur. 
Wasverzachter of wasmiddel wordt gebruikt om 
chemische geuren te maskeren.

2  Geluid: voortdurend geluid van een afzuiginstal-
latie (extra ontluchtingspijpen in dak).

3   Een onbewoond huis dat ’s avonds of ’s nachts 
regelmatig wordt bezocht.

4 Beveiliging met camera’s en/of personen.
5  Verdachte personen of voertuigen: onbekende en 

verdachte voertuigen rijden over het erf of straat 
(op ongebruikelijke tijdstippen).

6  Voertuigen staan dicht tegen het pand aan gepar-
keerd.

7  Activiteiten op vreemde en ongebruikelijke tijd-
stippen (bouw- en sjouwactiviteiten).

8  Dichtgemaakte of afgeschermde ramen met 
rolluiken of folie. Condensvorming op de ramen. 
Afgeschermde ramen of deuren met purschuim.

9  Gevaarlijke stoffen: aanwezigheid van blauwe 
vaten of jerrycans. Past dit bij de bedrijfsvoering?

(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen 
met de gemeente 
Heusden via 
telefoonnummer

www.heusden.nl
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