
Online verkeersquiz  
Veilig Verkeer Nederland  
Basisscholen nemen het tegen elkaar op

Veilig Verkeer Nederland regio Zuid organiseert de online verkeersquiz in de maanden april en mei. 
In totaal 755 leerlingen van 30 basisscholen uit de regio ’s-Hertogenbosch, waaronder de Olof 
Palme in Drunen en De Vlechter in Vlijmen, nemen het tegen elkaar op. De quiz is bestemd voor  
de leerlingen van groep 8 of groep 7/8. De leerlingen spelen online voorrondes in hun eigen klas. 

Beste verkeersklas
Van de deelnemende scholen gaan de 5 best scorende scholen 
door naar de regionale finale van de verkeersquiz. In deze finale 
strijden de scholen om de titel ‘Beste Verkeersklas’ van de regio 
‘s-Hertogenbosch. <

Gevonden & Verloren
Voortaan via website en facebook

Vanaf donderdag 14 april kunt u via onze website en facebook-
pagina eenvoudig zien of er in onze gemeente iets gevonden is, 
wat u wellicht kwijt bent.

Als u via specifieke kenmerken aan kunt 
tonen dat u de eigenaar bent van het 
voorwerp, dan nemen wij contact met u 
op. Ook als u iets gevonden heeft kunt 
u dat aangeven. Kijk voor meer informa-
tie op www.heusden.nl via ‘gevonden 
en verloren voorwerpen’ of via facebook 
gemHeusden. <

Aankondiging openbare 
informatievergaderingen
Op dinsdag 19 april, woensdag 20 april en donderdag 21 april 
vergaderen de raadsleden van Heusden in het gemeentehuis in 
Vlijmen. De vergaderingen zijn openbaar en starten alle dagen  
om 19.30 uur. U 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 u naar de agenda’s op de website.

Vergadering 19 april: Bestuur en Beheer
Op de agenda staan onder meer: Algemene Plaatselijke 
Verordening Heusden 2016, Verlenging bestuursconvenant  
regionale samenwerking Noordoost-Brabant, Nota Parkeer-
normen Heusden 2016, Ophogen achtergestelde lening Krediet-
bank Nederland, Begroting 2017 en meerjarenraming 2018 
Stadsgewest ’s-Hertogenbosch.

Vergadering 20 april: Ruimte
Op de agenda staan onder meer: Presentatie Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit, Memo aanvraag omgevingsvergunning 
Oosterseweg 1 Elshout, Bestemmingsplan De Grassen 1e fase, 
Bestemmingsplan Heidijk 16 Vlijmen, Ontwerpbestemmingsplan 
Het Hoog II 2e partiële herziening, Ontwerpbestemmingsplan 
Donkhof II Haarsteeg, Voorontwerpbestemmingsplan Elshout. 

Vergadering 21 april: Samenleving
Op de agenda staan onder meer: Presentatie stand van zaken 
jeugdwerkloosheid; Krediet Kleedaccommodatie HHC’09, 
Collegebesluit Voorste Venne, Actuele informatie over transities. <

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op dinsdagmiddag 19 april 2016 hoorzittingen. 
Er vinden drie openbare hoorzittingen plaats. Tijdens deze zittingen worden de bezwaren behandeld, 
gericht tegen:

14.00 uur (niet openbaar): een beschikking op 
grond van de Jeugdwet
14.30 uur: het weigeren van een omgevingsver-
gunning voor nieuwbouw van basisschool De 
Dromenvanger in Oudheusden;
15.00 uur: het afwijzen van een verzoek om te-
gemoetkoming in schade op grond van artikel 6.1 
Wet ruimtelijke Ordening (planschade);
15.30 uur: het afwijzen van een verzoek om  
subsidie.

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeente-
huis in Vlijmen. Voor nadere informatie en het 
bijwonen van openbare zittingen kunt u contact 
opnemen met het secretariaat van de Commissie 
bezwaarschriften via telefoonnummer 14 073.

Een zaak kan achter gesloten deuren worden 
behandeld als de commissie dit nodig vindt. <

Zwemles actie!

50% 
KORTING  

op inschrijfgeld* 

www.zwembaddieheygrave.nl

Is uw kind 4,5 jaar of ouder?  
Dan kan hij of zij vanaf 30 mei  
starten met zwemles in Die Heygrave.
U kunt uw kind digitaal inschrijven 
op onze website.

*  actie loopt tot en met  
31 mei 2016 <
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Nu & morgen

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
Telefoon: 14 073
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: 14 073

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 - 19.30 uur. 
Woensdag van 09.00 - 17.00 uur. 
Donderdag van 09.00 - 19.30 uur. 
Vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. 

Wilt u er zeker van zijn dat u  
niet hoeft te wachten? U kunt  
telefonisch of op www.heusden.nl 
een afspraak maken.

Rij- en reisdocumenten dienen  
persoonlijk te worden opgehaald, 
dit kan zonder afspraak.

Volg ons op

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.

         



 
Omgevingsvergunning 

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Christiaan Huygensweg 2, 

wijzigen verleende vergunning voor 
bouw hal (467722, 30-03-16)

•  Vlijmen, Pastoor van Akenstraat 1, 
bouw tuinhuisje (467769, 30-03-16)

•  Vlijmen kavel GRA003 de Grassen,  
bouw woning en aanleggen inrit 
(467795, 30-0316)

•  Vlijmen, Heidijk 12, plaatsen tuin-
meubilair, vlaggenmast en reclame 
(467831, 01-04-16)

•  Nieuwkuijk, Abdijlaan 8, plaatsen 
tijdelijke unit (467891, 2-03-16)

•  Drunen, Elzenstraat 42, plaatsen 
kozijn (468074, 29-03-16)

Kappen
Heesbeen, Grotestraat 47, kappen 
boom (467876, 30-03-16)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
Vlijmen kavel GRA003 de Grassen, 
aanleggen inrit (467795, 30-0316)

Procedure
De gemeente Heusden geeft een 
kennisgeving van de ontvangen 
aanvragen. Op deze publicatie is  
de reguliere voorbereidingsprocedure 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) van toe-
passing.

VERLEEND
De vermelde datum is de verzenddatum.

Bouwen
•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 99a, 

bouw woning en aanleg inrit 
(461275, 29-03-16)

•  Drunen, Rooseveltstraat 55,  
plaatsen dakkapel voorzijde woning 
(465799, 31-03-16)

•  Nieuwkuijk, Abdijlaan 4a, plaatsen 
mantelzorgwoning (462872,  
01-04-16)

•  Drunen, Giersbergen 2a, uitbreiding 
woning (462844, 01-04-16)

•  Drunen, de Merwede 6, verlenging 
bestaande tuinmuur (464842,  
01-04-16)

Bekendmakingen
 
VASTSTELLINGEN REGELGEVING
Het college heeft op 22 maart 2016 
de volgende regelgeving vastgesteld:
•  Declaratieregeling bestuurlijke 

uitgaven 2016

De raad heeft op 29 maart 2016 vast-
gesteld:
•  Archiefverordening gemeente 

Heusden 2016

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van cluster Burger-
zaken is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer wonen op het 
adres waar zij volgens de basisregis-
tratie personen staan ingeschreven. 
Het college heeft besloten de bij-
houding van de persoonslijsten van 
deze personen op te schorten. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel 
niet meer op dat adres staan inge-
schreven.

Datum besluit: 5 april 2016

Geslachtsnaam: Agbonkonkon, J.
Geboortedatum: 27 juli 1991
Adres: Curielaan 23
Plaats: Vlijmen

Geslachtsnaam: Agbonkonkon, J.O.
Geboortedatum: 20 januari 2010
Adres: Curielaan 23
Plaats: Vlijmen

Hierop is procedure 3 van toepassing

Procedures

Uitgebreide informatie over de  
5 procedures en alle adressen en 
telefoonnummers kunt u vinden  
op www.heusden.nl onder bekend-
makingen <

Verkeer

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
Avondvierdaagse Drunen
Op 31 mei 2016 is de Burgemeester 
van de Heijdenstraat vanaf de 
Stationsstraat tot de Olmstraat 
tussen 17.45 uur en 18.15 uur tijdelijk 
afgesloten voor het verkeer. Op 3 juni 
2016 is de Stationsstraat vanaf het 
appartementencomplex Ter Hunen 
tot de Grotestraat van 19.00 uur tot 
20.30 uur tijdelijk afgesloten voor 
het verkeer.

Verkeersbesluit 2016-T022

Veiligheidsmarkt Drunen 
Op 17 september 2016 van 08.00 uur 
tot 18.00 uur is de Stationsstraat in 
Drunen vanaf de Grotestraat tot 
appartementencomplex Ter Hunen 
tijdelijk afgesloten voor het door-
gaande verkeer. 

Verkeersbesluit 2016-T023

Procedures 3 en 4 zijn van toepassing.

OBSTAKELS OP OPENBARE WEG  
Het college van Heusden heeft ver-
gunning verleend voor het plaatsen 
van een opslagcontainer en keet op 
de parkeerstrook aan de Schram-
straat 6 en 8 in Heusden. De opslag-
container en keet worden geplaatst 
van 29 maart tot en met 26 april 2016 
ten behoeve van renovatiewerkzaam-
heden aan het pand.

Procedures 1 en 3 zijn van toepassing. 

AANLEG GEHANDICAPTENPARKEER-
PLAATS  
Het college van Heusden heeft beslo-
ten een gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats toe te kennen ter 
hoogte van de Afrikalaan 72 in 
Drunen (verkeersbesluit  VH/PB/2016-
07). In de periode van 13 april tot en 
met 25 mei 2016 kunt u bezwaar 
indienen.

Het verkeersbesluit wordt gepubli-
ceerd in de digitale Staatscourant op
www.officielebekendmakingen.nl
 
Procedure 3 is van toepassing 

Bekendmakingen >

Afwijken van de bestemming 
•  Nieuwkuijk, Abdijlaan 4a, plaatsen 

mantelzorgwoning (462872, 
01-04-16)

•  Drunen, Giersbergen 2a, uitbreiding 
woning (462844, 01-04-16)

•  Drunen, de Merwede 6, verlenging 
bestaande tuinmuur (464842,  
01-04-16)

Monumenten
Drunen, Giersbergen 2a, uitbreiding 
woning (462844, 01-04-16)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
Haarsteeg, Haarsteegsestraat 99a, 
aanleg inrit (461275, 29-03-16)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
Heusden, Putterstraat 92, aanleggen 
terras (463267, 29-0316)

Procedures
De stukken zijn voor iedereen in te 
zien in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Op deze publicatie zijn procedures 3 
en 4 van toepassing. Voor de vergun-
ningen met de onderdelen slopen, 
kappen en het uitvoeren van werk of 
werkzaamheden, treedt de beschik-
king pas in werking nadat de termijn 
voor het indienen van een bezwaar-
schrift is verstreken. Deze publicatie 
wordt gedaan op basis van de regu-
liere voorbereidingsprocedure
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo).

Rectificatie
 
RECTIFICATIE PUBLICATIE 06-04-2016
In de Scherper van 6 april 2016 is de 
volgende aanvraag omgevings-
vergunning onderdeel bouwen on-
juist gepubliceerd: Bij de aanvraag 
467229 staat een verkeerde locatie 
aangegeven; 

•  Elshout, Kerkstraat 4a, verbouwen 
woonhuis (467229, 24-03-16) 

dit moet zijn:

•  Elshout, Kerkstraat 40a, verbouwen 
woonhuis (467229, 24-03-16)

Bestemmingsplan

VOORONTWERPBESTEMMINGS-
PLAN ELSHOUT  
Het college van Heusden is bezig met 
de voorbereiding van het bestem-
mingsplan Elshout (NL.IMRO.0797.
Elshout-VO01). Het plangebied wordt 
globaal begrensd door de aan weers-
zijden gelegen percelen aan de Kapel-
straat, Kerkstraat, Mariëndonk-
straat, Wolfshoek en Scheidingstraat 
en het woongebied gelegen tussen  
de Theodorus Rijkenstraat en Graaf 
Albrechtstraat. Overigens maken niet 
alle percelen deel uit van dit nieuwe 
bestemmingsplan. In dat geval liggen 
deze in het bestemmingsplan Buiten-
gebied.

 

Ligging plangebied
Het is een conserverend bestem-
mingsplan, waarbij voor de bestaan-
de situatie een actuele bestemmings-
regeling wordt getroffen. Daarnaast 
zijn er 14 initiatieven die meeliften 
met dit bestemmingsplan.

Procedures
Hierop zijn de procedures 1 en 2 
(inspraakreactie) van toepassing. Het 
voorontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 14 april 2016 gedurende 4 weken 
ter inzage. Een digitale versie van het 
voorontwerpbestemmingsplan is 
raadpleegbaar via www.heusden.nl.

Wilt u bij uw schriftelijke reactie het 
zaaknummer 440865 vermelden? 

Inloopavond
Er vindt een vrije inloopavond plaats 
op 18 april 2016 tussen 18.00 en 20.30 
uur, in Den Elshof aan de Theodorus 
Rijkenstraat 10a in Elshout. 

Wilt u mondeling reageren of wilt  
u meer informatie, dan kunt u  
contact opnemen met John Burgs, 
via telefoonnummer 14 073.
 

Pilot voor ondernemers
Sinds 1 april doet gemeente Heusden mee aan een pilot waarin deelnemende ondernemers  
gedurende een jaar een combinatie van horeca en detailhandel mogen aanbieden. We stellen 
graag twee ondernemers aan u voor.

Bestuur Baanbrekers stelt 
beleidsregels Wet taaleis 
2016 vast
Het dagelijks bestuur van Baanbrekers stelde, als bevoegd bestuurs-
orgaan voor de uitvoering van de Participatiewet, IOAW, IOAZ en  
Bbz 2004 in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk,  
op 19 februari 2016 de Beleidsregels Wet taaleis 2016 vast. 

De verplichtingen binnen de Participatiewet worden aangevuld  
met een expliciete verplichting om de Nederlandse taal te leren.  
De verplichting is neergelegd in de Wet taaleis - en het Besluit taal-
toets Participatiewet. De Wet taaleis trad op 1 januari 2016 in wer-
king voor nieuwe aanvragers en per 1 juli 2016 voor huidige klanten. 
De bedoeling van de Wet taaleis is om belemmeringen richting werk 
vanwege onvoldoende taalbeheersing weg te nemen.

Bijstandsgerechtigden moeten door middel van documenten aan-
tonen dat zij acht jaar onderwijs in de Nederlandse taal hebben  
gehad. Als zij dat niet kunnen, moeten zij een taaltoets afleggen.  
De toets geeft duidelijkheid over het taalniveau. Bij onvoldoende  
niveau volgt de verplichting om een taaltraject te volgen. 
Onvoldoende medewerking aan het taaltraject kan leiden tot ver-
laging of beëindiging van de bijstandsuitkering. In de Beleidsregels 
Wet taaleis zijn nadere voorwaarden en bepalingen over de uitvoe-
ring vastgelegd. 

Inwerkingtreding
De Beleidsregels Wet taaleis 2016 treden in werking op de dag na 
deze publicatie op de gemeentelijke informatiepagina’s in de week-
bladen. De beleidsregels werken terug tot 1 januari 2016. De beleids-
regels liggen gedurende 12 weken - tot 6 juli 2016 - ter inzage in de 
gemeentehuizen van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. <

Bij de Verwennerij Delicatessen & cadeaus in 
Heusden hebben ze een divers assortiment 
aan delicatessen, daarnaast kun je voortaan 
wijn proeven zodat je weet wat je koopt.

“Het lijkt ons van toegevoegde waarde om 
onze klanten te introduceren met een gedeelte 
van ons assortiment’’, zegt Sjaak Verhoeven 
van de Verwennerij Delicatessen & cadeaus.

In Drunen kun je Bij Ponne voortaan onthaas-
ten. Tijdens de pilot kun je terecht voor een 
kopje koffie en een kleine lunch zoals een 
broodje of worstenbroodje. 

“Tijdens een inspiratietocht hebben we ge-
merkt dat het combineren van detailhandel 
met horeca een hit is’’, aldus Alicia Ponne van 
Bij Ponne. <

De Verwennerij > Bij Ponne >

www.heusden.nl
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