
Bouw Vlijmens centrum van start

De Mgr van Kesselstraat wordt vanaf de zijde 
van het Plein voor voertuigen afgesloten dus 
u kunt deze straat alleen via de Pastoriestraat 
bereiken. 

Tijdens deze bouwwerkzaamheden zal de rou-
ting voor voertuigen op het Plein ongewijzigd 
blijven. Het parkeerterrein naast het pand van 
Bakker Bart kunt u via de tijdelijke bouwweg 
vanuit de Akkerstraat bereiken. 

Door de werkzaamheden op het Plein zijn er 
minder parkeerplaatsen beschikbaar. U kunt 
uw auto ook parkeren op het tijdelijke par-
keerterrein aan de Julianastraat, achter het 
gemeentehuis. Dit parkeerterrein is te berei-
ken via de Julianastraat. Langs de bouwplaats 
wordt een voetpad aangelegd, zodat u vanaf 
het Kloosterpad het Plein kunt bereiken.

Wij realiseren ons dat de bouwwerkzaamheden 
gevolgen hebben voor de omgeving en onge-
twijfeld voor overlast zullen zorgen. Dit is op 
een centrumlocatie helaas onvermijdelijk. Wij 
vragen hiervoor uw begrip.

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op  
dinsdagmiddag 13 september 2016 hoorzittingen. Er vinden vier hoor-
zittingen plaats, waarvan drie openbare hoorzittingen. Tijdens de 
hoorzittingen worden de bezwaren behandeld, gericht tegen:

14.00 uur: het opleggen van een aanlijn- en muilkorfgebod;
14.30 uur: het invorderen van dwangsommen;
15.00 uur: een beschikking leerlingenvervoer (niet openbaar)
15.30 uur: het verlenen van een omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een woning aan de Veldbies te Vlijmen.

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis in Vlijmen.
Voor nadere informatie en voor het bijwonen van de open-
bare zitting kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de Commissie bezwaarschriften via het telefoonnummer 
(073) 513 17 89. Een zaak kan achter gesloten deuren worden  
behandeld als de commissie dit nodig vindt. < 

Jaarlijkse kermis naar parkeerterrein achter gemeentehuis

Bouwbedrijf Heijmans is gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van nieuwe 
winkelpanden en appartementen aan het Plein in Vlijmen. Zo worden enkele bouwketen en bouw-
hekken aan de Mgr van Kesselstraat geplaatst. 

In de periferie van 
Jeroen Bosch
Op zondag 18 september vindt het kunstevenement ‘In de 
periferie van Jeroen Bosch´ plaats in abdij Mariënkroon in 
Nieuwkuijk.

Kunstenaars in de gemeente Heusden zijn door stichting 
Honsoirde uitgenodigd om een kunstwerk te maken dat is 
geïnspireerd op het werk van Jeroen Bosch en dat als een 
hommage aan deze kunstenaar kan worden beschouwd. Maar 
liefst 57 kunstenaars doen mee aan dit bijzondere project. 
Daarnaast heeft nieuwssite HalloHeusden.nl de verhalenwed-
strijd ‘Jeroen Bosch haalt verhaal’ georganiseerd. Het gaat om 
korte verhalen, geïnspireerd op en door het leven en werk van 
Jeroen Bosch.

Een speciale openingsceremonie
Burgemeester Jan Hamming opent op zondag 18 september de 
expositie ‘In de periferie van Jeroen Bosch’. De opening zal een 
feestelijk middeleeuws karakter krijgen. Alle kunstwerken, die 
door de selectie van de jury zijn gekomen, worden geëxposeerd 
in abdij Mariënkroon. De burgemeester maakt deze middag 
ook de drie winnaars van ‘Jeroen Bosch haalt verhaal’ bekend.

Trots op samenwerking
Burgemeester Jan Hamming laat weten dat hij trots is dat dit 
project, door een mooie samenwerking van veel partijen, tot 
stand is gekomen en dat dit goed is voor het culturele klimaat 
van de gemeente Heusden. Hij nodigt u dan ook van harte uit 
om zondagmiddag 18 september vanaf 13.30 uur een kijkje 
te komen nemen. De tentoonstelling is iedere zondag, tot en 
met 23 oktober 2016, van 13.00 tot 17.00 uur geopend. Meer 
informatie vindt u op www.honsoirde.nl < 

 

Gezocht: Griffier
Voor het ondersteunen van de gemeenteraad zoeken  
wij een fulltime griffier. Meer weten? Kijk op  
www.werkenbijheusden.nl < 

Data en tijden kermis
•  opbouw: woensdag 21 september vanaf 18.00 uur.
•  openingstijden: vrijdag 23 t/m dinsdag 27 september 

van 13.00 uur tot 24.00 uur.
• afbreken: woensdag 28 september tot 13.00 uur.

Oplevering
We verwachten dat Bouwbedrijf Heijmans de 
winkelruimten oplevert in de zomer van 2017. 
De woningen en openbare ruimte staan ge-
pland voor het najaar 2017.

Kermis
Als gevolg van de bouwwerkzaamheden is er 
in 2016 en 2017 geen ruimte op het Plein voor 
de jaarlijkse kermis. Na onderzoek blijken het 
parkeerterrein achter het gemeentehuis en het 
daaraan grenzende terrein het meest geschikt 
als kermislocatie. De kermis vindt traditiege-
trouw in het laatste weekend van september 
plaats.

Tijdelijke verkeersmaatregel
Vanaf de start van de opbouw tot en met het 
afbreken van de kermis wordt het parkeer-
terrein tussen de Julianastraat en het Van 
Greunsvenpark afgesloten. Om de verkeers-
veiligheid te bevorderen geldt een parkeer-
verbod (twee zijden) voor een gedeelte van de 
Julianastraat en voor de Prins Bernhardlaan. 
Hiervoor zullen borden worden geplaatst. < 

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 - 17.00 uur,  
telefoon: (073) 513 17 89

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.
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Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Grotestraat 6, bouwen 

berging (482737, 07-08-2016)
•  Vlijmen, Zijlstralaan 8, vergroten 

entree kantoor en plaatsen reclame 
(482981, 25-08-2016)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 47, 
bouwen woning (483036, 26-08-
2016)

•  Vlijmen, Julianastraat 13, bouwen 
tuinhuis (483085, 30-08-2016)

Kappen
•  Vlijmen, Mortelweg 4, kappen ei-

kenboom (482974, 26-08-2016)

Afwijken van de bestemming
•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 47, 

bouwen woning (483036, 26-08-
2016)

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 toepas-
sing.

VERLEEND
De vermelde datum is de verzenddatum.

Bouwen
•  Haarsteeg, De Hoeven 60c, verbou-

wen bedrijfspand tot bakkerij 
(472740, 25-08-2016)

•  Drunen, Leliestraat 7, vervangen 
kozijn (475905, 26-08-2016)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 9b, 
vergroten woning (479350, 29-08-
2016)

•  Drunen, Hoge Schijf 6a, bouwen 
recreatieruimte (473431, 29-08-
2016)

Afwijken van de bestemming 
•  Haarsteeg, De Hoeven 60c, verbou-

wen bedrijfspand tot bakkerij 
(472740, 25-08-2016)

•  Drunen, Hoge Schijf 6a, bouwen 
recreatieruimte (473431, 29-08-
2016)

•  Elshout, Veilingstraat bij 8, bouwen 
woning (481251, 29-08-2016)

•  Elshout, Mariëndonkstraat 14, 
ombouwen schuur tot woning 
(481250, 29-08-2016)

Geslachtsnaam: Koszela, D.K.
Geboortedatum: 9 augustus 1979
Adres: Mommersteeg 39
Plaats: Haarsteeg

Geslachtsnaam: Hassan, A.
Geboortedatum: 20 december 1975
Adres: Zustersteeg 42
Plaats: Heusden

Hierop is procedure 3 van toepassing

Verkeer

TIJDELIJKE VERKEERSMAAT
REGELEN EVENEMENTEN

Drunen Bruist
Vanwege het evenement Drunen 
Bruist zijn op 25 september van 
09.00 uur tot 21.00 uur de navolgen-
de straten in Drunen tijdelijk afgeslo-
ten voor het doorgaande verkeer:
•  Grotestraat, tussen de Jacobus vd 

Meijdenstraat en de Hugo de 
Grootstraat

•  Torenstraat, tussen de Grotestraat 
en de Aalbersestraat

•  Stationsstraat, tussen Ter Hunen 
en het Raadhuisplein

Tijdens de afsluitingen geldt in de 
Hugo de Grootstraat en de Joost van 
den Vondellaan tijdelijk een tweerich-
tingsverkeer en een tweezijdig par-
keerverbod.

Verkeersbesluit 2016-T037
Procedures 3 en 4 zijn van toepassing

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

nes aan de Looier 20 in Nieuwkuijk. 
De melding betreft een oprichting. 

Ben Boers Tuindecoraties VOF
Voor het maken van tuinhuizen, 
overkappingen, bergingen, dierenver-
blijven  en aanverwante  producten 
van hout aan de Industrieweg 8i in 
Heesbeen. De melding betreft een 
oprichting. 

Smelt Drunen BV
Voor het vergroten van de huidige 
meetruimte in oppervlakte en hoog-
te. Als gevolg hiervan wordt ook de 
kantine vergroot (op de 1e verdie-
ping) aan de Antonie van Leeuwen-
hoekweg 12 in Drunen. De melding 
betreft een verandering. 

De acceptaties van de meldingen 
betreft geen besluit in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht. Het 
indienen van een bezwaar of beroep 
is dan ook niet mogelijk.

Heeft u nog vragen of wenst u ver-
dere uitleg, neem dan contact op met 
Radmila Milovanovic.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken is gebleken dat onder-
staande personen niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de 
basisregistratie personen staan 
ingeschreven. Het college heeft 
besloten de bijhouding van de per-
soonslijsten van deze personen op te 
schorten. Dit betekent dat zij daar-
door formeel niet meer op dat adres 
staan ingeschreven.

Datum besluit:  31 augustus 2016
Geslachtsnaam: Gritto, G.L.
Geboortedatum: 23 februari 1982
Adres: Nieuwkuijksestraat 29
Plaats: Nieuwkuijk

Geslachtsnaam: Fitters, E.
Geboortedatum: 1 juli 1977
Adres: Jan Tooropstraat 10
Plaats: Vlijmen

Geslachtsnaam: Eznaden, Z.
Geboortedatum: 25 mei 1990
Adres: Heinsiuspad 2 
Plaats: Drunen

Geslachtsnaam: Kroets, F.J.
Geboortedatum: 19 september 1971
Adres: Thorbeckeplein 5
Plaats: Vlijmen

Bekendmakingen >

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Leliestraat 7, realiseren 

in- of uitrit (475905, 26-08-2016)

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).

Bestemmingsplan

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
BEDRIJVENTERREIN MEEUWAERT
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op  
12 juli 2016 het bestemmingsplan 
Bedrijventerrein Meeuwaert (NL.
IMRO.0797.BPbedrijven7-VG01) heeft 
vastgesteld.

Het plangebied van het bestem-
mingsplan ligt in Elshout en wordt 
globaal begrensd door de woningen 
aan de Wolfshoek in het westen, de 
D’Oultremontweg in het zuiden, de 
Dekkerseweg in het noorden, en de 
zijstraat van de D’Oultremontweg in 
het oosten.

Het bestemmingsplan is gewijzigd 
vastgesteld en bevat dus een aantal 
wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. De wijzi-
gingen zijn naar aanleiding van inge-
diende zienswijzen aangebracht. Ze 
zijn overzichtelijk aangegeven in het 
ter inzage liggende raadsbesluit.

Procedures
Hierop zijn procedures 1, 4 en 5 van 
toepassing. Het vastgestelde bestem-
mingsplan met bijbehorende stukken 
ligt met ingang van 8 september 2016 
gedurende 6 weken ter inzage. Een 
digitale versie van het bestemmings-
plan is raadpleegbaar via onze web-
site www.heusden.nl 

Beroep kan ingesteld worden bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Hier kunt u ook 
verzoek om een voorlopige voorzie-
ning te treffen tegen het genomen 
besluit. Het vastgestelde bestem-
mingsplan treedt in werking na het 
verstrijken van de beroepstermijn. 

Bekendmakingen

TIJDELIJK VERPLAATSEN KERMIS 
VLIJMEN
Het college heeft besloten tot de 
tijdelijke verplaatsing van de kermis 
in Vlijmen naar het (on)verharde 
parkeerterrein bij het gemeentehuis 
tussen de Julianastraat en het Van 
Greunsvenpark in verband met werk-
zaamheden in het centrum van 
Vlijmen.

Verkeersbesluit
Tijdens de kermis zal het overgrote 
deel van het parkeerterrein naast het 
gemeentehuis zijn gesloten voor 
voertuigen behalve voor kermiswa-
gens. Daarnaast zal in een gedeelte 
van de Julianastraat en in de Prins 
Bernhardlaan een tweezijdig parkeer-
verbod ingesteld worden. De ver-
keersmaatregelen gelden van  
21 september, 18:00 uur tot en met  
28 september, 13:00 uur.

Het verkeersbesluit wordt gepubli-
ceerd in de digitale Staatscourant op 
www.officielebekendmakingen.nl

Procedures 3 en 4 zijn van toepassing

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
Het college van Heusden heeft onder-
staande meldingen op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:

Benier Nederland BV
Voor ontwikkeling, verkoop, produc-
tie en installatie van deeg-verwerken-
de machines voor industriële brood-
bakkerijen. Ook vinden er service 
activiteiten plaats voor deze machi-

Bedrijventerrein Meeuwaert

Wilt u een activiteit organiseren?
Kijk op www.heusden.nl wat u zonder vergunning 
mag organiseren. U kunt geen activiteiten, waarvoor 
u een vergunning nodig heeft, meer organiseren.  
De aanvraagtermijn is namelijk verlopen. 

NIX zonder ID!
Ook tijdens de 80 van de Langstraat geldt NIX zonder ID! Dit be-
tekent dat het verboden is om alcohol te verkopen aan jongeren 
onder de 18 jaar. Ook zijn jongeren onder de 18 jaar strafbaar als  
ze alcohol bij zich hebben in openbare ruimtes.

Dienstregeling openbaar vervoer
Tijdens de 80 van de Langstraat zijn er op zaterdag 10 september 
wijzigingen in de dienstregeling van het openbaar vervoer binnen 
onze gemeente. Meer informatie hierover vindt u op www.arriva.nl 
of bel gratis met de klantenservice op 0800-023 25 45.

Nieuwe route:
De route is dit jaar op twee punten gewijzigd. Wilt u alle actuele 
informatie binnen handbereik, download dan de 80-app. Onmis-
baar voor alle deelnemers tijdens de tocht. Meer informatie over 
de app en de route vindt u op www.80vandelangstraat.nl.

Voor de veiligheid van de lopers en andere weggebruikers worden 
tijdens de doorkomst verschillende wegen afgesloten. < 

De 80 van de Langstraat 
Het startschot van de 80 van de Langstraat klinkt op zaterdag 
10 september om 20.00 uur. De gemeente stelt weer alles in 
het werk om het gezellige feest veilig te laten verlopen. 

‘Op de koffie’ bij u in de wijk
Wat speelt er in uw wijk en hoe gaat het eraan toe? Dat zijn een aantal vragen die besproken 
worden onder het genot van een kopje koffie bij u in de wijk. 

De gemeente Heusden, Politie, Woonveste, 
Huurdersvereniging Heusden en 
ContourdeTwern gaan graag met u het ge-
sprek aan over uw wijk. Want wie weet nu 
beter wat er speelt in een wijk, dan de bewo-
ners. In de komende weken staan deze samen-
werkende organisaties op verschillende plaat-
sen in Drunen en Elshout om van u te horen 
hoe het bevalt in uw buurt.

Programma
In Drunen staan vertegenwoordigers van de 
organisaties  op de volgende locaties:
•  Dinsdag 13 september van 15.30 tot 17.30 

uur, grasveld achter buurthuis de Stulp;

•  Dinsdag 20 september van 15.30 tot 17.30 
uur, grasveld aan de Paganinistraat;

•  Dinsdag 4 oktober van 15.30 tot 17.30 uur, in 
het Breeveldpark;

•  Woensdag 5 oktober van 15.30 tot 17.30 uur 
aan de Amalia van Solmsstraat. 

In Elshout staan we op woensdag 12 oktober 
van 15.30 tot 17.30 uur op het plein aan de 
Kerkstraat bij de vishut.

Kom gerust langs voor een kop koffie, en 
praat mee over wat er nodig is in de buurt  en 
stel de vragen die u heeft. < 

Actieweek: NIX Zonder ID!
Jongeren die alcohol of tabak willen kopen 
hebben nog lang niet altijd een ID bij de hand.  
Bovendien vragen verstrekkers er ook niet altijd 
naar. Daarom is er komende week een landelijke 
actieweek. Want NIX18: dat doen we samen! < 

www.heusden.nl

Informatie van de gemeente Heusden > 7 september 2016


