
Dat zijn vragen die Heusenaren Stefan Korthout 
en Stefan van Hulten met hun initiatief 
“Heusden over Heusden” voor willen leggen aan 
hun mede-Heusdenaren. Dit gesprek met elkaar 
“over Heusden” levert eind dit jaar een toe-
komstscenario op dat wordt aangeboden aan de 
gemeente. 

De gemeente Heusden staat geheel achter dit 
initiatief en steunt het volledig. In deze krant 
tref je een advertentie aan over “Heusden over 
Heusden” met een uitnodiging om deel te  
nemen. <

Jeugdburgemeesters geven 
het sportieve voorbeeld
Donderdag was het een drukte van belang in zwembad Die 
Heygrave in Vlijmen. De jeugdburgemeesters Anika Musters 
en Ties Rooijmans hadden de herfstvakantie aangegrepen 
om de schoolkinderen uit Heusden een extra sportmiddagje 
aan te bieden. Samen met instructeurs en vrijwilligers van 
zwemvereniging AquAmigos organiseerden zij een echte 
‘swim clinic’. 

Lekker veel sporten
Anika en Ties vinden het heel erg belangrijk dat kinderen veel 
sporten. Anika zwemt zelf wedstrijden en was daardoor op 
het idee van deze clinic gekomen. “Maar”, zo zegt Anika “het 
maakt niet uit welke sport je kiest, als je maar lekker veel 
sport”. Ties beaamt dit; hij is een fervent hockeyer.

Les van een heuse ‘pro’
Maar liefst 35 kinderen hadden zich ingeschreven voor de cli-
nic en maakten kennis met verschillende onderdelen van de 
zwemsport. Zo leerden zij ‘keren’ en schoonspringen. Laura 
van Engelen uit Vlijmen, topsporter in wedstrijdzwemmen, 
die haar zwemcarrière bij AquAmigos begon, was de hele 
middag aanwezig. Zij gaf de kinderen aanwijzingen (“nee, 
niet via de mat maar via de kant uit het bad klimmen”) en 
een demonstratie tijdens een door de kinderen welverdiende 
pauze. De middag werd afgesloten met een registratie van 
ieders persoonlijke record op de 50-meter vrije slag. Daarna 
konden de kinderen nog een klein half uurtje in het water 
spelen. <

Wat hoort in de glasbak
•  Glazen potten van groenten,  

appelmoes
•  Kleine glazen potjes van sambal, 

kruiden 
•  Drankverpakkingen zoals wijn-

flessen, sapflessen, bierflessen, 
likeurflessen

•  Cosmeticaverpakkingen zoals 
parfumflesjes, deodorantrollers 
(glas), lege medicijnflesjes, crème-
potjes (transparant)

Inzameling bladafval 
 
Het is weer herfst! 
Net zoals voorgaande jaren worden er op meer-
dere plaatsen, binnen de bebouwde kom, blad-
korven geplaatst om blad te verzamelen. Bij het 
plaatsen van de korven letten we onder andere op 
het aantal bomen in de buurt en de grootte van 
bomen. Ook houden we rekening met de afstand 
van de verzamelplaatsen onderling en de beschik-
bare ruimte. De gemeente verwijdert het blad 
van de openbare weg, van grasvelden en uit de 
gemeentelijke plantsoenen. In grotere plantsoen-
vakken kan het zijn dat het blad blijft liggen ter 
bescherming van de planten. We vragen u geen 

blad op de weg te vegen. De bladhopen kunnen 
een gevaar vormen voor fietsers. 

Alleen voor bladafval 
De bladkorven zijn alleen bedoeld voor blad van 
gemeentelijke bomen. Afval dat vrijkomt bij 
snoeiwerkzaamheden in uw tuin kunt u gratis 
bij de milieustraat inleveren of in uw groene 
container voor GFT-afval doen. Wordt er in de 
geplaatste bladkorf ander afval dan gemeentelijk 
blad gestort, dan verwijderen we de bladkorf. 
Afhankelijk van het aanbod wordt de korf één of 
meerdere keren per week geledigd. 

Waar staan de bladkorven? 
Kijk voor de locaties van de bladkorven op 
www.heusden.nl. Het is niet meer mogelijk nieu-
we verzoeken in te dienen voor plaatsing van een 
bladkorf voor dit jaar. Alle ingediende verzoeken 
nemen we volgend jaar mee in de bepaling van de 
locaties. <

Heusden over Heusden
Wat vind je van Heusden, de gemeente waar je woont? Weet je nog waarom jij voor Heusden koos? 
Of ben je er geboren? En wat zou je willen veranderen als je denkt aan Heusden over – laten we  
zeggen – 10 jaar? 

Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op 
de hoogte! <

TL buizen horen NIET  
in de glasbak
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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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Laat je stem horen!
Meld je nu aan bij het Inwonerspanel Heusden. Ga naar 
www.inwonerspanelheusden.nl en vul je gegevens in.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Doormanstraat 16, bouwen 

tuinhuis met overkapping (527605, 
11-10-2017)

•  Nieuwkuijk, het Hof 5, bouwen 
berging (528030, 12-10-2017)

•  Vlijmen, Emmalaan 25, plaatsen 
poort in erfafscheiding (528080, 
13-10-2017)

•  Drunen, Kleinestraat 29, vergroten 
woning (528087, 15-10-2017)

•  Drunen, Hogeschijf 6a, bouwen 
paardenstal (528132, 16-10-2017)

•  Drunen, Honderdbunderweg 5, 
vergroten opslaghal (528158,  
16-10-2017)

•  Drunen, Rooseveltstraat 42, vergro-
ten woning en plaatsen dakkapel 
(528168, 16-10-2017)

Kappen
•  Haarsteeg, Donkhof tegenover nr 

43, kappen wilg (528295, 18-10-2017)

Procedure
De gemeente Heusden geeft een 
kennisgeving van de ontvangen aan-
vragen. Op deze publicatie is de regu-
liere voorbereidingsprocedure van de 
Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) van toepassing.

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Vlijmen, Wolput 77, brandveilig 

gebruiken ten behoeve van een 
kinderdagverblijf van een bestaand 
gebouw (519754, 18-10-2017)

•  Elshout, Wolfshoek 58, oprichten 
bijgebouw en gebruik gedeelte 
perceel en bijgebouw ten behoeve 
van loopfietsenverhuurbedrijf 
(519563, 17-10-2017)

•  Vlijmen, Witbol 30 t/m 30W20, 
bouw 20 zorgappartementen en 
één woning (519459, 17-10-2017)

Afwijken van de bestemming 
•  Elshout, Wolfshoek 58, oprichten 

bijgebouw en gebruik gedeelte 
perceel en bijgebouw ten behoeve 
van loopfietsenverhuurbedrijf 
(519563, 17-10-2017)

•  Vlijmen, Witbol 30 t/m 30W20, 
bouw 20 zorgappartementen en 
één woning (519459, 17-10-2017)

Kappen
•  Vlijmen, Akkerstraat voor nummer 

12, kappen hemelboom (526027, 
10-10-2017)

•  Vlijmen, Asserlaan naast huisnum-
mer 1, kappen linde (519384,  
16-10-2017)

Brandveilig gebruik en gebruiks
melding
•  Vlijmen, Wolput 77, brandveilig 

gebruiken ten behoeve van een 
kinderdagverblijf van een bestaand 
gebouw (519754, 18-10-2017)

•  Vlijmen, Plein 11, brandveilig gebruik 
winkelruimte (527004, 17-10-2017)

Ingetrokken
•  Drunen, Grotestraat 24, plaatsen 

kapschuur (518024, 13-10-2017)
•  Vlijmen, Rembrandtstraat 28, aan-

leggen in- uitrit  (527564, 17-10-2017)

Procedures
De stukken zijn voor iedereen in te 
zien in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Voor de vergunningen met de onder-
delen slopen, kappen en het uitvoe-
ren van werk of werkzaamheden, 
treedt de beschikking pas in werking 
nadat de termijn voor het indienen 
van een bezwaarschrift is verstreken. 
Deze publicatie wordt gedaan op 
basis van de reguliere voorbereidings-
procedure van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

ONHERROEPELIJKE (BESTEMMINGS)
PLANNEN
Het college maakt bekend dat de 
onderstaande plannen inmiddels in 
werking getreden zijn. Allen zijn 
onherroepelijk. De plannen vormen 
dus het nieuwe planologische kader 
voor het desbetreffende plangebied.
•  Uitwerkingsplan Morgenzon 

(NL.IMRO.0797.BPUmorgenzon-

VG01). Vastgesteld op 27 juni 2017 
en onherroepelijk geworden op  
10 augustus 2017

•  Bedrijfslocatie Bosscheweg 
(NL.IMRO.0797.BedrijfslocatieBos-
VG01). Vastgesteld op 16 mei 2017 
en onherroepelijk geworden op  
6 juli 2017

•  Beukstraat, Drunen (NL.IMRO.0797.
WPBeukstraatDrunen-VG01).
Vastgesteld op 15 augustus 2017 en 
onherroepelijk geworden op 5 okto-
ber 2017

•  Bedrijventerrein Metal Valley 
Herziening 2016 (NL.IMRO.0797.
MVherziening2016-VG01). 
Vastgesteld op 28 maart 2017 en 
onherroepelijk geworden op 31 
augustus 2017

•  Bedrijventerrein Heesbeen 
(NL.IMRO.0797.BPbedrijven9-VG01). 
Vastgesteld op 29 maart 2016 en 
gedeeltelijk onherroepelijk gewor-
den op 2 augustus 2017

•  Omgevingsvergunning 
Burgemeester Buijsstraat 33, Herpt 
(NL.IMRO.0797.Burgbuijs33-OV01). 
Vastgesteld op 22 juni 2017 en 
onherroepelijk geworden op 31 
augustus 2017

•  Omgevingsvergunning 
Bedrijfsgebouw VMC, bedrijventer
rein Het Hoog (NL.IMRO.0797.
hethoogvmc-OV01). Vastgesteld op 
5 juli 2017 en onherroepelijk gewor-
den op 24 augustus 2017

 
Inzage
Op verzoek kunt u de plannen inzien 
in het gemeentehuis in Vlijmen. Een 
digitale versie van de plannen is 
raadpleegbaar via www.heusden.nl 
onder het kopje ‘ruimtelijke plannen’ 
en via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENS-
WAARDE GELUIDBELASTING ‘DE 
GORSEN’ ELSHOUT
Het college van Heusden maakt bekend 
dat op grond van art. 110a Wet geluid-
hinder (Wgh) en afd. 3.4 Algemene wet 
bestuursrecht het ontwerpbesluit 
hogere grenswaarden wegverkeersla-
waai ‘De Gorsen’ in Elshout voor be-
langhebbenden ter visie ligt.
In het kader van het ontwerpbestem-
mingsplan ‘De Gorsen’ is akoestisch 

onderzoek uitgevoerd. Uit dit onder-
zoek wordt geconcludeerd dat de 
voorkeursgrenswaarde van wegver-
keerslawaai, zoals bedoeld in art. 82 
Wgh, wordt overschreden op de te 
bouwen woningen. Het college wil 
hiertoe hogere grenswaarden vast-
stellen.
 
Procedures
Hierop zijn de procedures 1 en 2 van 
toepassing. Zienswijzen dient u in bij 
het college van Heusden. Het ont-
werpbesluit hogere grenswaarden 
met bijbehorend akoestisch onder-
zoek ligt met ingang van 25 oktober 
2017 gedurende zes weken ter inzage.
Een digitale versie van het ontwerp-
besluit is raadpleegbaar via onze 
website www.heusden.nl.

Graag bij uw schriftelijke reactie het 
zaaknummer 00523981 vermelden. 
Wilt u mondeling reageren, of wil u 
meer informatie, dan kunt u contact 
opnemen met John Burgs via tele-
foonnummer (073) 513 17 89.

Evenementen

EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Intocht Sinterklaas Drunen
De burgemeester van Heusden heeft 
op 16 oktober 2017 een meerjarige 
vergunning verleend voor de intocht 
van Sinterklaas in Drunen op 19 no-
vember 2017, 18 november 2018 en  
17 november 2019. Ten tijde van het 
evenement is de Stationsstraat, 
vanaf Ter Hunen tot de Grotestraat, 
tijdelijk afgesloten voor het door-
gaande verkeer. De vergunning is 
verzonden op 16 oktober 2017 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
00527176.

Verkeer

AANLEG GERESERVEERDE GEHANDI-
CAPTENPARKEERPLAATS 
NORBERTIJNERSTRAAT IN ELSHOUT
Het college van burgemeester en 
wethouders van Heusden maakt 
bekend dat het college op 19 oktober 
2017 heeft besloten tot het aanleg-
gen van de gereserveerde gehandicap-

tenparkeerplaats ter hoogte van het 
de Norbertijnerstraat 47 in Elshout. 
Het bord E6 wordt hier geplaatst 
alsmede het onderbord met kente-
ken. Het besluit is op 25 oktober 
bekendgemaakt in de Staatscourant.

Meer informatie
Graag bij uw schriftelijke reactie het 
zaaknummer 522511 vermelden.
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met het cluster Veiligheid en 
Handhaving van de gemeente 
Heusden, telefoon: (073) 513 17 89.

 Informatie bekendmakingen
Bovenstaande bekendmakingen  
zijn digitaal gepubliceerd. Meer 
informatie over de bekendmakingen 
met procedures vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.  
In de procedures vindt u terug of en 
hoe u bezwaar of beroep kunt aante-
kenen. U kunt de bekend makingen 
ook ontvangen per mail of via de 
‘Over uw buurt’ app. U kunt dan zien 
welke besluiten betrekking hebben 
op uw buurt. De app is gratis te down-
loaden via de App Store, Google 
Playstore of de Microsoft Store. Op 
www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u 
zich aanmelden voor e-mailservice. < 

Bekendmakingen >

Vernielingen ondergrondse 
container
Regelmatig worden we als gemeente geconfronteerd met zinloze vernielingen. Zomaar om niks!  
Zo worden verkeersborden, lantaarnpalen, afvalbakken en ondergrondse restafvalcontainers door 
vandalen vernield. 

Openbare raadsvergadering 
 
Op dinsdag 31 oktober 2017 vindt in het gemeentehuis in Vlijmen een openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Heusden plaats. De vergadering start om 19.30 uur. U bent van harte welkom! 

Vernieling ondergrondse container
Al voor de tweede keer binnen korte tijd is de 
ondergrondse container aan de Admiraalsweg in 
Drunen, tegenover nummer 16, moedwillig 
vernield. Eerder was er al een bijtende vloeistof 
over de display gegooid. Nu is de display en de 
zijkant van de container met een spuitbus 

zwart gespoten. Dit is zo zinloos en kost 
ontzettend veel gemeenschapsgeld. Dat is zo 
zonde!

Bent u getuige van vandalisme? Bel dan de 
politie via 0900 – 8844. Betrapt u vandalen op 
heterdaad? Bel dan meteen 112! <

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:
•  Rapport Rekenkamer Volkshuisvestingsbeleid 

gemeente Heusden
•  Voortgang aanbevelingen Rekenkamer  

2014-2017
• Grondexploitatie Parklaan Vlijmen
• Exploitatieplan Geerpark 4e herziening

•  Harmonisatie kinderopvang en 
peuterspeelzaalwerk

• HeusdenPas en kindpakket

Voor het spreekrecht, de agenda en de 
raadstukken verwijzen wij u naar de website 
www.heusden.nl. onder ‘raad en college’ / 
‘vergaderingen’. <

Wat voor burgemeester 
zoeken we? Geef uw mening!
Na het vertrek van Jan Hamming, staan we voor de vraag 
welk type burgemeester het beste past bij onze gemeente.  
Een nieuwe burgemeester wordt gekozen door de gemeen-
teraad en benoemd door de Koning.  De eerste stap in deze 
procedure is het maken van een profielschets met daarin de 
gewenste eigenschappen en vaardigheden van de nieuwe 
burgemeester. Om een volledige profielschets te maken 
vraagt de gemeenteraad van Heusden uw mening. 

Enquête
Vanaf 27 oktober a.s. kunt u uw mening schriftelijk geven  
via een enquête op www.heusden.nl. Die kunt u tot en met 
14 november invullen.  

Inloopavonden
Onder begeleiding van een gespreksleider brainstormen we 
graag met u over het profiel van de nieuwe burgemeester.
•  woensdag 1 november aanvang 19:00 – 20:00 uur  

gemeentehuis Vlijmen 
•  woensdag 1 november aanvang 20:30 – 21:30 uur  

gemeentehuis Drunen
•  donderdag 2 november aanvang 19:00 – 20:00 uur 

Bezoekerscentrum vesting Heusden <

www.heusden.nl
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