
www.s-hertogenbosch.nl

Ga naar de website voor veel informatie, antwoorden 
op vragen over producten en diensten en het maken 
van afspraken. U vindt er ook alle openingstijden en 
adressen van gemeentelijke diensten.

De gemeente op sociale media:
 www.twitter.com/shertogenbosch
 www.facebook.com/gemeente.shertogenbosch

e-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl
telefoon: (073) 615 51 55
post: Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch
bezoekadres: Stadskantoor, Wolvenhoek 1

Maak voor uw bezoek aan de gemeente altijd  
een afspraak. Dat kan gemakkelijk via  
www.s-hertogenbosch.nl/afspraakmaken.  
Bellen mag ook.

Actueel

Bestuursraad
Engelen en Bokhoven
De bestuursraad voor Engelen en Bokhoven 
houdt op maandag 6 juli 2015 om 20.00 uur een 
openbare vergadering in De Engelenburcht, 
Heuvel 18 in Engelen. Wilt u in deze 
vergadering inspreken? Meld dit dan van 
tevoren bij heer M. Kroezen,  
tel. 06 20 43 08 52 of e-mail mk@bestuursraad.nl 
(uiterlijk maandag 6 juli 2015 vóór 12.00 uur).

Empel en Meerwijk
De bestuursraad voor Empel en Meerwijk 
houdt op dinsdag 7 juli 2015 om 20.30 uur 
een openbare vergadering in het voormalige 
gemeentehuis, Brink 7 in Empel. Wilt u in 
deze vergadering inspreken? Meld dit dan van 
tevoren bij de heer H. Brakkee, voorzitter van 
de bestuursraad, tel. 06 23 93 00 07.

Wie is Paul van der Krabben?
De gemeenteraad neemt belangrijke beslissingen, 
waar u als inwoner veel van merkt. Elke week 
presenteren wij een van de 39 raadsleden. Deze 
week is dat Paul van der Krabben.

Politieke partij: Bosch Belang
Leeftijd: 70 
E-mail: p.vanderkrabben@’s-Hertogenbosch

Met welke onderwerpen houdt u zich bezig 
in de gemeenteraad?
In de lokale fractie Bosch Belang ben ik 
volksvertegenwoordiger en behartig de 
belangen van alle inwoners. Onze partij besteedt 
daarbij bijzondere aandacht aan voldoende 
ontplooiingskansen voor bedrijfsleven en midden- 
en kleinbedrijf. 
Als fractievoorzitter gaat mijn speciale aandacht 
uit naar veiligheid, economie, werkgelegenheid, 
cultuur- en cultuurhistorie, burgerparticipatie en 
regionale samenwerking. 

Wat gaat u voor elkaar krijgen in 
’s-Hertogenbosch? 
Voor mij is dé grote uitdaging of opdracht waar 
de stad de komende jaren voor staat: Investeren 
in mensen. De stad zal zich de komende 
jaren moeten opwerpen als schild voor ‘de 
zwakkeren’. De rijksoverheid heeft in rap tempo 
de verzorgingsstaat afgebroken. Ze stelt er niets 
tegenover. Daarom moeten wij gaan voor de 
verzorgingsstad! 
De kloof tussen arm en rijk wordt almaar groter. 
Wat dreigt is sociale uitsluiting van steeds grotere 
groepen mensen. Het begint met al die mensen 
die zorg nodig hebben, gehandicapten, chronisch 
zieken, ouderen, dak- en thuislozen. Daarom 
leggen wij de nadruk op betaalbare en voor 
iedereen toegankelijke zorg. 
Dat betekent: huishoudelijke hulp voor wie 
het nodig heeft, psychiatrische zorg waar 
nodig, iedereen een dak boven het hoofd, een 
daadwerkelijk alternatief voor verzorgingshuizen 
die sluiten. Als ouder wordende mensen thuis 

moeten blijven wonen, dan moet de overheid ze 
daar ook bij helpen. 
Niet voor niets was het voor Bosch Belang 
hoofdzaak tijdens de onderhandelingen voor het 
nieuwe College van Burgemeester & Wethouders 
dat er in het Bestuursakkoord een Sociaal & 
Zorgfonds zou komen. Dat is er nu. En met een 
wethouder van Bosch Belang die de portefeuille 
Zorg onder zich heeft, is volstrekt duidelijk waar 
Bosch Belang voor staat. 

Wie bent u naast het werk in de raad? 
Ik ben gepensioneerd. Gedurende mijn werkzame 
leven vervulde ik een managementfunctie bij 
DAF. Inmiddels ben ik 48 jaar gelukkig getrouwd 
en vader van zoon Paul. Daardoor heb ik ook een 
leuke schoondochter Monique en ik ben opa van 
kleinzoon Daan. 
Ik heb nog verschillende bestuurlijke functies. Zo 
ben ik onder meer gekozen lid van het bestuur van 
het waterschap Aa en Maas. 
Ik trek er in ‘de vrije tijd’ graag op uit met mijn 
vrouw Gon. We winkelen, wandelen, fietsen en 
maken veel tripjes. Ik hou ook van een partijtje 
golf.

fotografie: Henk van Esch

Werkzaamheden
Onderstaande werkzaamheden starten binnenkort. 
Kijk voor alle actuele werkzaamheden op 
www.s-hertogenbosch.nl/verkeershinder of kijk op 
Twitter: #verkeershinder.

Waterstraat: verleggen kabels en leidingen

Wanneer: maandag 13 juli tot en met vrijdag 
24 juli 2015
Voordat we een nieuwe opstapplaats voor de boten 
kunnen aanleggen, gaan we nu in de Waterstraat 
een aantal kabels en leidingen verleggen. De 
huidige kabels en leidingen liggen nu in het trottoir 
en komen in de rijbaan te liggen. 

Verkeersoverlast
Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is het 
nodig om de Waterstraat af te sluiten voor het 
doorgaande verkeer. 

Meer informatie 
Neem contact op met R. Boersma van de afdeling 
Realisatie en Beheer Openbare Ruimte,  
tel. (073) 615 97 68, of mail naar  
realisatie-beheer@s-hertogenbosch.nl o.v.v. 
Waterstraat. 

Raadsvergadering
Wanneer: dinsdag 14 juli 2015
Waar: Bestuurscentrum, Achter het Stadhuis 5-7
Op dinsdag 14 juli 2015 vindt om 19.00 uur in het 
Bestuurscentrum (Achter het Stadhuis 5-7) de 
openbare raadsvergadering plaats. De agendapunten 
staan hieronder. Actuele informatie vindt u op 
www.s-hertogenbosch.nl/raadsvergadering. 
- krediet aanleg warmteleiding voor verdere  
  vergroening afvalinzameling;
- aanpassen financiële verordening (artikel 212  
  Gemeentewet) en treasurystatuut;
- krediet milieustation Rosmalen;
- maatregelen terugdringen tekort BUIG-budget;
- zienswijze bij begroting 2016 GGD Hart voor  
  Brabant;
- transferium Willemspoort;
- herintroductie startersleningen 2015
- flankerend beleid JB500 2e tranche en 3e tranche;
- 1e en 2e herziening Gemeenschappelijke Regeling  
  Heesch West.

WATERSTRAAT

VERW
ERSTRAAT

Gebied Werkzaamheden

Bestuursraad

Gemeenteraad



Vergunningen en procedures

Vertrokken naar onbekende bestemming
De personen hieronder wonen niet meer op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) 
staan ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken. Het college heeft besloten de 
persoonslijsten van deze personen niet meer bij te houden. Daardoor staan zij officieel niet meer op dat adres 
ingeschreven.

Geslachtsnaam en Geboortedatum Adres Datum besluit Uitschrijving wegens 
voorletters    vertrek naar
Boileau E.A. 03-07-1959 Jan Heinsstraat 51 17-06-2015 Onbekend

Majaiti O. 23-03-1993 Jacob van Heemskerckstr 4 17-06-2015 Onbekend

Par van de W.F. 27-02-1963 Van Beresteynstraat 4 18-06-2015 Onbekend

Hubinon L. 06-11-1992 Onderwijsboulevard 157 18-06-2015 Onbekend

Pawelski D. 24-07-1978 Orthenseweg 2 D 23-06-2015 Onbekend

Jones R. 09-11-1958 Rompertsebaan 12 23-06-2015 Onbekend

Broek van den A.P.G.J. 15-11-1964 Zuidoosterfront 66 23-06-2015 Onbekend

Magnard V.M.S. 17-01-1992 Onderwijsboulevard 157 23-06-2015 Onbekend

El-Gaoui B. 23-06-1990 Saxofoon 9 23-06-2015 Onbekend

Ruiter de R.C. 04-10-1969 Mandoline 11 23-06-2015 Onbekend

Klijn J. 28-11-1960 Vijfde Buitenpepers 54 23-06-2015 Onbekend

Rooij de R. 04-09-1990 Schapenmarkt 12 23-06-2015 Onbekend

Lewandowski S.H. 23-05-1985 Sint-Willibrordusstraat 55 23-06-2015 Onbekend

Weverink S.C. 09-12-1993 Opaal 8 23-06-2015 Onbekend

Errouk M. 07-11-1983 Frans Molstraat 20 23-06-2015 Onbekend

Mennega M.W.F. 03-12-1983 Jacob Cnodestraat 21 26-06-2015 Onbekend

Amalal M. 15-11-1966 Eemland 11 26-06-2015 Onbekend

Pawliszak M.J. 05-04-1987 Hofstad 1A 26-06-2015 Onbekend

Burgers D.A. 17-03-1966 Oranje Nassaulaan 8 26-06-2015 Onbekend

Huizenga J.K. 19-05-1989 Johan van de Veldestraat 111 26-06-2015 Onbekend

Turcer R. 03-04-1985 Onderwijsboulevard 109 26-06-2015 Onbekend

Smits W.A. 24-08-1984 Eerste Korenstraatje 8 26-06-2015 Onbekend

Seeters van F.C.A.M. 03-12-1963 Wateringen 195 26-06-2015 Onbekend

Skokun J.J. 16-07-1986 Orthenstraat 12 C 26-06-2015 Onbekend

Baszczyszyn M.J. 02-12-1992 Erik de Rodestraat 35 26-06-2015 Onbekend

Monié L.D. 01-05-1990 Lokeren 106 26-06-2015 Onbekend

Opuchlik M. 22-09-1989 Sint-Willibrordusstraat 55 26-06-2015 Onbekend

Jouhri M. 07-06-1992 Hinthamerstraat 194 29-06-2015 Onbekend

Saamaali F. 12-01-1977 Vughterstraat 115 29-06-2015 Onbekend

Mendes Nunes G.N. 27-04-1982 Kamillestraat 2 29-06-2015 Onbekend

Heuvel van den R.L. 12-03-1947 Tweede Hambaken 139 29-06-2015 Onbekend

Zaibi M. 05-10-1986 Jan Sluytersstraat 9 29-06-2015 Onbekend

Mc Cormick K.M. 25-11-1985 Achter het Verguld Harnas 29 29-06-2015 Onbekend

Horsch D. 02-11-1972 Dirk Hartogstraat 85 29-06-2015 Onbekend

Yang W. 12-08-1988 Onderwijsboulevard 546 29-06-2015 Onbekend

Kourachi El M. 18-06-1987 Utrechtstraat 50 29-06-2015 Onbekend

Ooijen van M.H. 02-07-1961 Wateringen 195 29-06-2015 Onbekend

Biolek A.G. 16-10-1964 Van der Hoopstraat 36 29-06-2015 Onbekend

Een betrokken persoon kan tegen dit besluit 
schriftelijk bezwaar maken bij het college. Dit kan op 
grond van de Algemene wet bestuursrecht. U hebt zes 
weken de tijd om een brief te sturen. De termijn gaat 
in één dag na de datum van deze publicatie. Zet in de 
brief de volgende zaken:
- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen u  
  bezwaar maakt;
- de reden waarom u het niet eens bent met het  

  besluit.

U moet een handtekening onder de brief zetten. 
Stuurt u de brief naar:
Gemeente ’s-Hertogenbosch, t.a.v. het college, 
Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

Wilt u meer weten?
Belt u dan met de adresonderzoekers van de afdeling 
Burgerzaken, tel. (073) 615 31 00.

Verkeersbesluit 
Opheffen gehandicaptenparkeerplaatsen
De gemeente heeft besloten de gehandicapten-
parkeerplaats op te heffen voor de woning:
- Essenstraat 27;
- Kruisbroedershof 45.

Voor informatie over de locatie en het opheffen van 
de parkeerplaats belt u met de afdeling Vergunning 
van Stadstoezicht, tel. (073) 615 55 65 of mail naar 
stadstoezicht@s-hertogenbosch.nl

Ter inzage
Het verkeersbesluit ligt voor iedereen vanaf maandag 
6 juli tot en met maandag 17 augustus 2015 ter 
inzage in het Stadskantoor. Belanghebbenden 
kunnen binnen deze periode hun gemotiveerde en 
ondertekende bezwaren richten aan het hoofd van de 
afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, Postbus 12345, 
5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

Horecaterrassen
Aangevraagde vergunning
Naam 
de heer Y. Hu en de heer V. Hu
Locatie 
Rijksweg 29, 5391 LJ Nuland
Naam Horeca-inrichtingen
h.o.d.n. RestaurantXieXie.nl

Naam
mevrouw M. van der Kleij
Locatie
Oude Vlijmenseweg 84 C, 5223 GP 
’s-Hertogenbosch
Naam Horeca-inrichtingen
h.o.d.n. M’n Zusje & Ik

Deze vergunningen zijn aangevraagd op grond 
van artikel 4.1 van de Horecaverordening 
’s-Hertogenbosch 2012. U kunt uw schriftelijke 
reactie vóór 20 juli 2015 indienen bij de 
burgemeester van ’s-Hertogenbosch, Postbus 
12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch. Voor meer 
informatie belt u de afdeling Openbare Orde en 
Veiligheid, tel. (073) 615 53 56.

Locatie Achtersteweg 
11C in Nuland 
Overeenkomst grondexploitatie
Het college maakt, op grond van het bepaalde in 
artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, 
bekend dat op 24 juni 2015 een anterieure 
overeenkomst is gesloten met de heer J.M.M. 
Zwanenberg en de heer J.A.M. Zwanenberg met 
betrekking tot de locatie Achtersteweg 11C in 
Nuland.
Deze overeenkomst heeft betrekking op de 
realisatie (na sloop van de bestaande woning) van 
twee vrijstaande woningen c.a., een en ander op 
het perceel Achtersteweg 11C in Nuland. Dit is in 
het kadaster bekend als: gemeente Nuland, sectie 
B, nummer 3568.
Het betreft een overeenkomst over 
grondexploitatie zoals bedoeld in de Wet 
ruimtelijke ordening.

U kunt de zakelijke beschrijving van de inhoud 
van deze overeenkomst vanaf maandag 6 juli 
2015 gedurende zes weken kosteloos inzien bij 
de Informatiebalie in het Stadskantoor. U kunt 
deze stukken ook via de gemeentelijke website 
bekijken.

Evenementen/activiteiten
Aangevraagde vergunningen
Datum Locatie Activiteit
21-7 Hekellaan (bij ingang parkeergarage) Openingshandeling parkeergarage; plaatsen pagodetent 

16 t/m 20-9 Gildeplein Circusvoorstellingen; plaatsen tent e.d., gebruik geluidsinstallatie (wijziging datum)

31-8 Westerpark Introductie activiteiten Hogeschool

6-9 Schanswetering (parkeerplaats) Korenfestival i.k.v. Orthen 1200; plaatsen podium en bar, gebruik geluidsinstallatie

11 t/m 13-9 Engelen Slag om Engelen op diverse locaties in Engelen; afsluiten straatgedeelten, plaatsen  

  diverse tenten en objecten

19-9 Schaarhuisplein Orthen Ontmoet; plaatsen partytent en springkussen, buitenbioscoop, gebruik  

  geluidsinstallatie 

Deze vergunningen zijn aangevraagd op grond van 
artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening. 
U kunt uw schriftelijke zienswijzen voor de eerste 
twee evenementen vóór 12 juli 2015 en voor de 
overige evenementen vóór 19 juli 2015 kenbaar 
maken aan de burgemeester, ter attentie van de 
afdeling Openbare Orde en Veiligheid, Postbus 12345, 
5200 GZ ‘s-Hertogenbosch. 
Voor meer informatie belt u mw. M. Kaspers van de 

afdeling Openbare Orde en Veiligheid,  
tel. (073) 615 52 61 of M. Yildiz, tel. (073) 615 56 94.
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Voornemen verkeersbesluit 
Gehandicaptenparkeerplaats
De gemeente wil zo dicht mogelijk bij de volgende 
woning een gehandicaptenparkeerplaats aanwijzen, 
vanwege de bereikbaarheid:
- Buitenhaven 32;
- Henri Bakkerstraat 28;
- Kruiskampsingel 337.

Ter inzage
Het voornemen verkeersbesluit ligt voor iedereen 
vanaf 6 juli tot en met maandag 20 juli 2015 ter 
inzage in het Stadskantoor. Belanghebbenden 
kunnen binnen deze periode hun gemotiveerde en 
ondertekende bedenkingen richten aan het hoofd 
van de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, 
Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.
Voor informatie over de procedure van het 

verkeersbesluit belt u met de heer J. Sier van de 
afdeling Openbare Ruimte en Verkeer,  
tel. (073) 615 51 84 of mail naar  
openbareruimte-verkeer@s-hertogenbosch.nl
Voor informatie over de locatie en het realiseren van 
de parkeerplaats belt u de afdeling Vergunningen 
van Stadstoezicht, tel. (073) 615 55 65 of mail naar 
stadstoezicht@s-hertogenbosch.nl

Wet milieubeheer
Meldingen
Het college maakt, gelet op artikel 8.41 van de 
Wet milieubeheer, bekend dat, op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer de volgende 
meldingen zijn ingekomen:
- Rijkswaterstaat Zuid Nederland, district Midden,  
  steunpunt de Brand op het adres Hoge Poeldonk 18  
  voor de volgende activiteiten (nr. 29701):
  - het vervallen van de activiteit opslaan van  
    gasflessen;
- Diamant Uitvaartverzorging voor een  
  uitvaartverzorging met opbaringen op het  
  adres Hintham 39 in Rosmalen voor de volgende  
  activiteiten (nr. 29696):
  - er zijn geen specifieke activiteiten in het kader  
    van het Activiteitenbesluit gemeld;
- Duke Hotel bv voor een hotel op het adres 
  Kerkstraat 69 B voor de volgende activiteiten  
  (nr. 29676):
  - bereiden van voedingsmiddelen;
- Dutch Electronics BV voor een adreswijziging van  
  de inrichting van Vinkenveld 11 naar het adres  
  Goudenheuvel 47 (nr. 29695);
- Hemimex bv voor de verandering van de inrichting  
  op het adres Kievitsven 68 in Rosmalen (nr. 29685);
- Stichting Regionaal Onderwijscentrum  
  ‘s-Hertogenbosch voor het plaatsen van een  
  trappenhuis bij het bestaand onderwijsgebouw  
  op het adres Vlijmenseweg 2 voor de volgende  
  activiteiten (nr. 29686):
  - er zijn geen gewijzigde activiteiten gemeld ten  

    opzichte van de bij eerdere melding vermelde
    activiteiten;
- PePe del Sol voor een Spaanse specialiteitenzaak  
  op het adres Vughterstraat 77 voor de volgende  
  activiteiten (nr. 29682):
  - het bereiden van voedingsmiddelen.

Geen bezwaar en beroep mogelijk
Tegen bovenvermelde meldingen staat geen 
bezwaar en beroep open. De meldingen liggen niet 
ter inzage. Voor meer informatie over één van de 
bovenstaande meldingen belt u op werkdagen de 
afdeling Milieu, tel. (073) 615 98 15.

Beschikkingen Maatwerkvoorschriften
Het college maakt bekend dat het, op grond 
van artikel 8.42 van Wet milieubeheer 
en het Activiteitenbesluit milieubeheer, 
maatwerkvoorschriften oplegt aan:
- Stichting de Vinkelse Molen in verband met  
  ontheffing onder voorwaarden voor plaatsing van  
  een vetafscheider op het adres Molenpad 1 in  
  Vinkel 9 (nr. 29778);
- Indoorski Den Bosch in verband met ontheffing  
  onder voorwaarden voor plaatsing van een  
  vetafscheider op het adres Stadionlaan 69  
  (nr. 29650).

Bezwaar en beroep
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit 
op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet 

bestuursrecht, binnen zes weken na het nemen 
van het besluit, een bezwaarschrift indienen bij 
het college van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 
5200 GZ ‘s-Hertogenbosch. In het bezwaarschrift 
moet in ieder geval zijn opgenomen: uw naam, de 
dagtekening, een omschrijving van deze beschikking 
waartegen bezwaar wordt gemaakt; de grond 
van het bezwaar en het bezwaarschrift moet zijn 
ondertekend.
Als u gebruik maakt van de mogelijkheid een 
bezwaarschrift in te dienen, kunt u tevens 
op grond van artikel 8:81 van de Awb bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-
Brabant, Postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch, 
verzoeken om een voorlopige voorziening indien 
onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, 
dat vereist.

Inzage
De stukken liggen vanaf 6 juli tot en met 17 augustus 
2015 ter inzage bij de Informatiebalie in het 
Stadskantoor. U kunt een mondelinge toelichting op 
de stukken krijgen.

Informatie
Voor meer informatie over één van de bovenstaande 
beschikkingen maatwerkvoorschriften belt u op 
werkdagen de heer M. Deenik van de afdeling 
Milieu, tel. (073) 615 98 15. 

Omgevingsvergunning
De regels voor een omgevingsvergunning zijn opgenomen in de Wet 
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). In de omgevingsvergunning 
worden 26 vergunningen op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening 
en milieu samengevoegd. Er is nog maar één aanvraag die de gemeente 
behandelt in één procedure.

Bijna alle aangevraagde vergunningen worden aan de monumenten- en 

welstandscommissie voorgelegd. De vergaderingen van de commissie zijn 
openbaar. Wilt u bij de behandeling van een aanvraag aanwezig zijn, neem 
dan contact op met het Omgevingsloket. De vergaderdata en de agenda voor 
de vergaderingen van deze commissie staan op www.s-hertogenbosch.nl.
Als u nog vragen hebt, neem dan contact op met het Omgevingsloket,  
tel. (073) 615 57 77, e-mail: omgevingsloket@s-hertogenbosch.nl.

Aangevraagd
(aangegeven is de datum van ontvangst)

locatie omschrijving/project activiteiten registratienr. datum

Asterstraat 1, Rosmalen uitbreiden woning bouwen WB00029272 24-06

Blokpolder 16 plaatsen dakkapel bouwen WB00029267 24-06

Brabanthoeven 215, Rosmalen verbouwen woning bouwen WB00029266 24-06

Brugstraat 77 a, Vinkel intrekken OBM milieu passend binnen de vergunning WB00029245 12-06

Brugstraat 77 a, Vinkel wijzigen melkrundveehouderij en uitbreiden met 60 schapen overige activiteit, handelingen in beschermd natuurgebied WB00029301 26-06

De Bellaard 5 bouwen melkstal voor melkvee met wachtruimte en strohok voor jongvee bouwen, handelingen in beschermd natuurgebied WB00029318 29-06

De Buis 4, Rosmalen plaatsen vlonder/ steiger bouwen WB00029299 27-06

De Goudkinderen 22 kappen den kappen WB00029289 25-06

Dr. H.P. Heinekenstraat 20  plaatsen dakkapel bouwen WB00029249 23-06

Eerste Morgen 39  verbouwen woning bouwen WB00029265 24-06

Fientje Brouwersstraat 45 plaatsen dakkapel bouwen WB00029287 26-06

Fonteinstraat 7 plaatsen reclame-uiting reclame WB00029298 27-06

Heerendonklaan 58 plaatsen dakkapel bouwen WB00029296 27-06

Helftheuvelpassage 113 verbouwen pand bouwen WB00029282 25-06

Hertog Hendriksingel 104 vernieuwen achtergevel bouwen WB00029276 25-06

Het Blazoen 4, Rosmalen plaatsen dakkapel bouwen WB00029307 26-06

Het Blazoen 6, Rosmalen plaatsen dakkapel bouwen WB00029303 26-06

Het Blazoen 7, Rosmalen plaatsen dakkapel bouwen WB00029300 26-06

Het Blazoen 9, Rosmalen plaatsen dakkapel bouwen WB00029309 29-06

In Den Boerenmouw 24 plaatsen aanbouw bouwen, strijd bestemmingsplan WB00029278 25-06

Korenbrugstraat 11 plaatsen zonwering bouwen WB00029315 25-06
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Kruisbroedershof 7-11 plaatsen zonnepanelen overige activiteit WB00029312 26-06

Kruisstraat 7, Rosmalen aanpassen vergunning m.b.t. de diersoorten handelingen in beschermd natuurgebied, milieu WB00029237 22-06

Maliskampsestraat 1 C, Rosmalen verbouwen en vergroten woning bouwen, strijd bestemmingsplan WB00029286 26-06

Meester De Coloniastraat 6 plaatsen dakkapel bouwen WB00029264 24-06

nabij achterzijde Eikenburglaan 26  kappen den kappen WB00029246 22-06

Orthenstraat 310 uitvoeren inpandige werkzaamheden bouwen WB00029311 26-06

Schanswetering 120 aanbouw achterzijde en plaatsen erker bouwen WB00029293 27-06

Sweelinckplein 3 uitbreiden Sint-Janslyceum brandveilig gebruik WB00029275 25-06

Utopialaan 50 plaatsen verlichte reclamebord  reclame WB00029284 26-06

Van Beresteynstraat 6 A samenvoegen appartementen tot benedenwoning bouwen WB00029291 26-06

Wibauthof 24 bouwen garage bouwen WB00029295 28-06

Verlengen van de beslistermijn
locatie omschrijving/project activiteiten registratienr. datum

Gooiland 10 uitbreiden woning bouwen, strijd bestemmingsplan WB00028851 27-08

Gruttostraat samenvoegen 2 bestaande winkelruimtes tot 1 supermarkt bouwen WB00028590 06-08

Jagersheuvelstraat 2 plaatsen/verplaatsen reclame bouwen, reclame WB00028481 17-08

Ketsheuvel 32  verbouwen/uitbreiden woning bouwen, strijd bestemmingsplan, uitweg  WB00028295 10-08

Vliertwijksestraat 53Rosmalen vervangen dakbedekking en stucwerk bouwen WB00028515 11-08

Voor deze aanvragen geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum staat vermeld.

Verleend en treden direct in werking
Beschikkingen die niet ter inzage liggen bij de Informatiebalie
(aangegeven is de datum van het besluit)

locatie omschrijving/project activiteiten registratienr. datum

Acaciasingel 69 verhogen nok bouwen WB00029104 25-06

Acaciasingel 70 verhogen nok bouwen WB00029105 25-06

Boekweitveld 28 plaatsen dakkapel op voordakvlak bouwen WB00029135 29-06

Bruggen 46, Rosmalen vernieuwen dakpannen en aanbrengen isolatieplaten bouwen WB00028167 30-06

Deiffelen 10 plaatsen dakkapel bouwen WB00029147 29-06

Dorpsstraat 51, Rosmalen aanbrengen luifel bouwen WB00028820 23-06

Groote Vlietlaan 15, Rosmalen plaatsen reclame op gevel reclame WB00028692 25-06

Hintham mastnr. 44 plaatsen lichtreclame lantaarnpaal reclame WB00028598 25-06

Kaathoven 24, Vinkel intrekken OBM overige activiteit WB00027697 25-02

Magistratenlaan 160-162 plaatsen nieuwe gevelreclame  bouwen WB00028794 29-06

Rompertweg 7, Rosmalen gedeeltelijk intrekken milieuvergunning voor 400 vleesvarkens milieu passend binnen de vergunning WB00029097 25-06

T.M. Kortenhorstlaan 4, Rosmalen bouwen, tijdelijk plaatsen onderwijsgebouw strijd bestemmingsplan WB00029005 25-06

Tarweakker 20 plaatsen dakkapel bouwen WB00029127 29-06

Vinkelsestraat 102, Vinkel intrekken OBM overige activiteit WB00027694 13-02

Vinkelsestraat 84, Vinkel OBM fijnstof en MER overige activiteit, handelingen in beschermd natuurgebied WABO-00977 30-04

Zilverenberg/Larenweg aanpassen gevel en plaatsen gevelscherm bouwen WB00029121 29-06

Zuid-Willemsvaart 5 verbouwen winkel en woning tot 3 appartementen bouwen WB00028190 29-06

Bezwaar/voorlopige voorziening met betrekking tot deze beschikkingen. De activiteiten mogen direct

worden gestart. Binnen zes weken na de bij verleend vermelde datum, kan door belanghebbenden

tegen de aangegeven beschikkingen een bezwaarschrift worden ingediend bij het college,  

Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Verzoeken tot schorsing of een voorlopige voorziening richt 

u aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 

90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Verleend en treden niet direct in werking
Beschikkingen die niet ter inzage liggen bij de Informatiebalie
(aangegeven is de datum van het besluit)

locatie omschrijving/project activiteiten registratienr. datum

Hinthamerstraat 186 A vervangen kozijnen bouwen, slopen BDSG WB00029088 26-06

Kerkstraat 46 vervangen kozijnen voorgevel t.p.v. de 1e en 2e verdieping bouwen, slopen BDSG WB00029116 24-06

Nieuwstraat 18 A veranderen winkel naar woning bouwen, slopen BDSG WB00029158 26-06

Nieuwstraat 55, Rosmalen kappen boom kappen WB00028724 23-06

Vlijmenseweg 1 C verbouwen boerderij (intern) en restauratie stal bouwen, strijd bestemmingsplan, gemeentelijke/provinciale  WB00028366 25-06 

  monumenten

Waterstraat 14 A plaatsen terreininrichting, gevelrenovatie en opstapplaats Dieze bouwen, aanleggen, strijd bestemmingsplan, rijksmonumenten,  WB00028376 18-06 

  slopen BDSG

Bezwaar/voorlopige voorziening met betrekking tot deze beschikkingen. De werkzaamheden 

mogenniet direct worden gestart. Binnen zes weken na de bij verleend, vermelde datum, kunnen 

belanghebbenden tegen de aangegeven beschikkingen een bezwaarschrift indienen bij het college, 

Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Verzoeken tot schorsing of een voorlopige voorziening richt 

u aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht bij de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 

90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Na afloop van deze termijn mogen werkzaamheden worden 

gestart.

Omgevingsvergunning (vervolg)


