
DUNNING IN GEMEENTEBOSSEN EERDSE 
BERGEN EN GOORBOSSEN 

In gemeentebossen de Eerdse Bergen, de Goorbossen 
en het Hurkske vinden op dit moment boswerkzaamheden 
plaats. De Bosgroep Zuid Nederland begeleidt deze 
werkzaamheden namens de gemeente. 

De gemeente streeft naar een gevarieerd bos met veel 
afwisseling en natuurwaarden. 
Als de bomen in een bos te dicht op elkaar komen te 
staan, gaat dit ten koste van de groei en de gezondheid 
van iedere boom. Daarom is het nodig tijdig ruimte te 
creëren door bomen weg te halen. In sommige delen, 
waar veel dezelfde soorten bomen staan, komen een 
aantal open plekken. Op deze plaatsen krijgen kruiden en 
struiken volop kans om te groeien, waardoor de variatie en 
natuurwaarden in het bos toenemen. Ook hebben bomen 
hier de kans zich te verjongen, omdat er voldoende licht is 
op deze open plekken. 

Wat merkt u als bezoeker van de werkzaamheden in 
het bos?
Tijdens de werkzaamheden kunt u het bosgebied blijven 
bezoeken. De bomen worden geveld en uitgereden met 
bosbouwmachines. Voor uw eigen veiligheid vragen 
wij u voldoende afstand te houden. Daarnaast kunnen 
paden tijdelijk afgesloten of minder goed toegankelijk zijn. 
Er hangen op verschillende plekken informatiebordjes 
met meer informatie over de werkzaamheden. De 
werkzaamheden zijn half maart 2021 afgerond, voordat 
het broedseizoen begint. 

KERSTBOOMINZAMELING 11 TOT EN 
MET 15 JANUARI

Binnen de bebouwde kom
Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 januari 2021 haalt 
de gemeente kerstbomen gratis huis-aan-huis op. Leg 
uw kerstboom (zonder pot/versiering) aan de straat op 
dezelfde dag dat uw GFT-afval wordt opgehaald. De 
kerstbomen worden door een andere wagen opgehaald 
dan de GFT-containers. Daardoor kan het voorkomen 
dat uw kerstboom eerder of later wordt opgehaald dan 
uw GFT-afval.  

Buitengebied
Woont u in het buitengebied en wilt u dat uw kerstboom 
gratis wordt opgehaald? Dan kunt u dit uiterlijk 
donderdag 7 januari 2021 doorgeven aan Van Kaathoven 
via telefoonnummer 0413-481620. Uw kerstboom 
wordt tussen maandag 11 januari en vrijdag 15 januari 
2021 opgehaald op dezelfde dag als het GFT-afval. Leg 
de kerstboom op die dag gewoon aan de straatkant.

Belangrijk:
- Leg uw boom op tijd buiten (voor 7.30 uur).
- Leg uw boom niet voor de containers (als de GFT auto 

eerder is kan die de containers niet oppakken).
- Leg de boom duidelijk zichtbaar neer (niet tegen een 

groene heg, of achter een auto).

MEEPRATEN OVER DE TOEKOMST 
VAN MEIERIJSTAD? 

Meierijstad werkt aan een Omgevingsvisie. Deze visie 
beschrijft hoe we willen dat Meierijstad er in 2030 uitziet 
en waar we aan moeten werken om dat te bereiken in 
de leefomgeving. Met uitgangspunten voor het gebruik 

van de ruimte, die ervoor moeten zorgen dat Meierijstad 
een aantrekkelijke gemeente blijft om te wonen, werken 
en leven. Daarvoor is het belangrijk om nu al na te 
denken over de leefomgeving in de toekomst en keuzes 
te maken op het gebied van bijvoorbeeld bereikbaarheid, 
wonen, landschap en duurzaamheid. Bij het opstellen 
van de omgevingsvisie gebruikt de gemeente de 
inbreng van inwoners, ondernemers, gemeenteraad en 
belangenorganisaties.

Digitale inloopavond voor inwoners op 20 januari
Op dit moment hebben we een voorontwerp voor de 
omgevingsvisie klaar. We willen graag van onze inwoners 
weten wat u belangrijk vindt om ons mee te geven voor 
uw leefomgeving en de toekomst van Meierijstad. Op 
20 januari is er van 19.00 uur tot 21.00 uur een digitale 
inloopavond waarop u uw inbreng kunt geven en vragen 
kunt stellen.
Het voorontwerp omgevingsvisie en de samenvatting van 
het voorontwerp zijn te vinden op  www.meierijstad.nl/
omgevingsvisie. 
De gemeenteraad, bedrijven en belangenorganisaties 
geven via andere digitale inloopavonden hun inbreng. 

Aanmelden?
U kunt zich hiervoor aanmelden via www.meierijstad.nl/
inloopavond. 
U krijgt dan een link toegestuurd, zodat u deel kunt nemen 
aan deze inloopavond.
Als 20 januari u niet past, kunt u uw inbreng of vragen ook 
mailen naar info@meierijstad.nl onder vermelding van 
‘inbreng voorontwerp omgevingsvisie’.

Voorbereiding op de Omgevingswet
De Omgevingsvisie is een verplicht onderdeel van 
de nieuwe Omgevingswet. Deze wet treedt in 2022 
in werking en bundelt alle wetten en regels over de 
ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving in 
één nieuwe wet. Er komt één wet met één loket en 
één procedure voor het aanvragen van vergunningen 
Dit biedt meer overzicht en voorkomt botsing van 
verschillende plannen. Inwoners krijgen straks nog meer 
ruimte om actief mee te denken over ontwikkelingen 
in hun leefomgeving. De Omgevingswet biedt aan de 
ene kant ruimte aan ontwikkelingen in de leefomgeving 
en aan de andere kant bescherming voor de kwaliteit 
ervan. 

JACHTVLIEGTUIGEN IN DE AVOND

Vanaf maandag 11 januari 2021 gaan jachtvliegtuigen van 
de Koninklijke Luchtmacht weer in de avonduren vliegen. 
In de weken 2, 3, 6, 7, 10 en 11 wordt er van maandag 
tot en met donderdag gevlogen tot uiterlijk 23.00 uur. Op 
vrijdag vinden de vluchten alleen overdag plaats en de 
laatste vliegavond is op 18 maart 2021. 

Nachtzichtapparatuur 
De daadwerkelijke inzet van de vliegtuigen tijdens missies 
vindt voornamelijk plaats bij duisternis. Speciaal voor 
het vliegen bij duisternis heeft de vlieger de beschikking 
over sensoren en geavanceerde nachtzichtapparatuur, 
de zogenaamde Night Vision Goggles (NVG).  Door deze 
NVG’s ziet de vlieger alles in groentinten en daarbij is het 
zicht ook nog eens beperkt, alsof hij door twee kokers kijkt. 
Het trainen is daarom pas zinvol als het volledig donker is. 

Oefengebied
Het vliegen vindt veelal plaats boven zee, maar het is ook
noodzakelijk om tijdens duisternis boven land te vliegen. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de militaire 
vlieggebieden boven Friesland, Drenthe, Overijssel en 
Brabant.

Informatie
De bemanningen van transportvliegtuigen en helikopters 
trainen overigens het gehele jaar door in de avonduren. 
Wilt u meer weten over vliegbewegingen?  Kijk dan op 
luchtmacht.nl/vliegbewegingen of NOS teletekst pagina 
766. Heeft u een vraag of ervaart u hinder van de vluchten 
dan kunt u dit kenbaar maken via www.luchtmacht.nl/
geluidshinder.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Hoofdstraat 192 uitbouwen van een kinderopvang
Zaagmolen 15-
15A  t/m 17-17A 

realiseren van 4 woningen

Lieseindsestraat 
1 A 

verbouwen van een woning

Hertog Jan II 
Laan 1 

herbestemmen en uitbreiden van 
een winkelpand naar woonruimte

Borne 54 verbouwen van een woning
Bogaard 5 verbouwen van een woning
Tiboschlaan 16 reeds gerealiseerde dakkapel
Ollandseweg 4 A kappen van 4 bomen
Dungensesteeg 
13 

herbouwen van een woning met 
twee bijgebouwen

Hopstraat 13 A transformeren van een bedrijfspand 
naar 3 woningen en het 
aanbrengen van een woning in een 
boerderij

Duinweg 23 intern verbouwen van een 
bedrijfswoning voor het huisvesten 
van arbeidsmigranten

Duinweg 23 A intern verbouwen van kantoor
Tiboschlaan 41 reeds geplaatste dakkapel aan de 

voorzijde
Kerkendijk 
(Sectie G 5011)  

kappen van 26 Prunus Serrulata

Diverse straten kappen van 7 bomen

Ingetrokken door aanvrager
Leemweg 7 A bouwen van een garage/berging

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
Vossenstraat 
(langs perceel 
Houterdsedijk 10) 

aanleggen van een natuurweide

Planetenlaan 38 verbreden van een inrit
Kloosterstraat 
t.h.v.14 t/m 34 

kappen van 11 bomen

Nieuwe 
Eerdsebaan 16 

aanbrengen van licht reclame

Evertsenstraat 2 realiseren van een fietsenstalling
Zijweg Dungen 2 kappen van een boom
Gemondseweg 1 
t/m 30 

kappen van 11 bomen

Boschweg 64 verbouwen van een commerciële 
ruimte en kantoor naar 
appartementen

Primulastraat 24 plaatsen van een dakopbouw
Gemondseweg 7 verplaatsen van de voordeur van 

de zijgevel naar de voorgevel
Rooiseweg 
(lichtmast nr 28 
en Structuurweg 
lichtmast nr 86) 

plaatsen van lichtmastreclame

Ontvangen meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer
Rooiseweg 3 uitvoeren van betonbouwprojecten 

ten behoeve van woning- en 
utiliteitsbouw

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Bunderstraat 10 verbouwen van een woonhuis

Dit zijn kennisgevingen en geen officiële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de officiële 
publicatie. Abonneer u op de e-mailservice of download 
de app om berichten digitaal te ontvangen via www.
overuwbuurt.overheid.nl.


