
Stemmentellers gezocht!
Voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum  
op 21 maart 2018 zijn wij op zoek naar stemmentellers.  
Het tellen van de stemmen begint om 21.00 uur.

Ben je minimaal 18 jaar, kiesgerechtigd, nauwkeurig, beschik 
je over een goede lichamelijke gezondheid en lijkt het je leuk 
om een steentje bij te dragen aan het verkiezingsproces? 
Meld je dan aan op verkiezingen@heusden.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het  
cluster Burgerzaken via (073) 513 17 89. <

Uit met ouders!
Heeft jouw zoon of dochter (binnenkort) de leeftijd om op stap te gaan. Ben jij nieuwsgierig hoe  
dit stappen er tegenwoordig aan toe gaat of lig je misschien wakker als jouw kind gaat stappen?   

Gezocht: MogelijkMakers 
Onze Heusdense manier van werken betekent vooral: de burger 
staat centraal. In alles wat we doen! Een stevige belofte, maar 
we maken het waar. Herken je jezelf hierin? Dan voel je je vast 
thuis binnen de Heusdense manier van werken. Wij zijn op zoek 
naar MogelijkMakers in de functie van:

• Juridisch medewerker APV en bijzondere wetten
• Opzichter civiel- en cultuurtechnische onderhoudswerken
• Medewerker bouwkunde 
• Oproepkracht catering

Meer informatie over deze vacatures vind je op 
www.werkenbijheusden.nl. Wil je als eerste op de hoogte  
zijn van de vacatures bij de gemeente Heusden? Registreer  
je dan voor de MatchMail via onze website. <

Ervaar dan zelf waar jouw kind (binnenkort) in 
het weekend gaat stappen, en hoe de horeca 
omgaat met de jeugd. ‘Uit met ouders’ is een 
avond die start met een interactieve voorstel-
ling van Helder Theater in Den Braai in Vlijmen. 
Vervolgens ga je naar café In Den Gekroonden 
Hoed in Elshout en naar De Ster in Nieuwkuijk. 
Hier kun je verschillende workshops volgen 
waarbij Kentra, Halt, Politie en GGD vanuit 
hun werk en ervaringen verschillende thema’s 
over uitgaan zullen behandelen. De avond start 
vanaf 19.00 uur in café Den Braai in Vlijmen en 
duurt tot ongeveer 22.30 uur. 

Aanmelden
Alle ouders/verzorgers van kinderen van  
12 tot 18 jaar zijn van harte welkom op deze 
unieke avond! Graag aanmelden voor dinsdag  
17 januari per mail op gemeenteheusden@ 
outlook.com. Deelname is gratis <

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

Volg ons en blijf op 
de hoogte! <

Inzameling kerstbomen
Afgelopen donderdag zijn er bijna 1300 bomen ingezameld 
op verschillende locaties binnen de gemeente. Het meren-
deel werd door de jeugd ingezameld. Voor iedere ingeleverde 
boom kregen zij € 0,50 cent vergoeding.  Het merendeel werd 
door de jeugd ingezameld. Voor iedere ingeleverde boom 
kregen zij € 0,50 cent vergoeding. <

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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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
•  Vlijmen, Bosbeemd (kavel GRA047), 

bouwen woning (536292,  
22-12-2017)

•  Heusden, Engstraat 6, plaatsen 
dakraam voorzijde (536791,  
01-01-2018)

•  Drunen, Plataanplein 13, vergroten 
woning en wijzigen voorgevel 
(537137, 03-01-2018)

Kappen
•  Haarsteeg, plan Victoria t.h.v. 

Kavelingweg, kappen 7 populieren 
(536205, 21-12-2017)

•  Vlijmen, Plein/ De Akker (buiten-
zijde rotonde), kappen 7 water-
cypressen en 1 meelbes (536337, 
27-12-2017)

•  Vlijmen, Geerpark / Tuinbouwweg, 
kappen 115 bomen ten behoeve van 
de aanleg van een waterslinger 
(537178, 03-01-2018)

Monumenten
•  Heusden, Engstraat 6, plaatsen 

dakraam voorzijde (536791,  
01-01-2018)

Slopen
•  Heusden, Engstraat 6, plaatsen dak - 

raam voorzijde (536791, 01-01-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Bosbeemd (kavel GRA047), 

aanleggen in- of uitrit (536292, 
22-12-2017)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Drunen, Rooseveltstraat 42, vergro-

ten woning en plaatsen dakkapel 
voorgevel (528168, 22-12-2017)

•  Vlijmen, Bosbeemd (GRA056),  
bouwen helft twee-onder-één-kap-
woning (531789, 22-12-2017)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Rooseveltstraat 42, vergro-

ten woning en plaatsen dakkapel 
voorgevel (528168, 22-12-2017)

•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 27, afwij-
ken van het bestemmingsplan in 
verband met het huisvesten van  
5 personen (531488, 29-12-2017)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Bosbeemd (GRA056),  

aanleggen in- of uitrit (531789, 
22-12-2017)

Monument 
•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 12, 

verbouwen pand en veranderen 
achtergevel (525760, 22-12-2017)

Brandveilig gebruik en gebruiks-
melding
•  Drunen, Grotestraat 267, brand-

veilig gebruik tijdelijke feesttent 
(536911, 03-01-2018)

Ingetrokken
•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 10, 

kappen 2 platanen (532813,  
27-12-2017)

Procedures
De stukken zijn voor iedereen in te 
zien in het gemeentehuis in Vlijmen. 
De gemeente Heusden geeft een 
kennisgeving van de ontvangen 
aanvragen. Voor de vergunningen 

met de onderdelen slopen, kappen en 
het uitvoeren van werk of werkzaam-
heden, 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 
voorbereidingsprocedure van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo).

OMGEVINGSVERGUNNING 
BRANDVEILIG GEBRUIK

Besluit 
Het college van Heusden maakt 
bekend dat zij op 3 januari 2018 een 
omgevingsvergunning voor de activi-
teit brandveilig gebruik heeft ver-
leend voor het adres Tuinbouwweg 21 
in Haarsteeg. Het besluit is niet 
gewijzigd ten opzichte van het ter 
inzage gelegde ontwerpbesluit. 

Procedures 
Het besluit en andere relevante 
stukken liggen met ingang van 11 
januari 2018 tot en met 15 februari 
2018 ter inzage. Belanghebbenden 
kunnen in beroep gaan bij de 
Rechtbank Oost-Brabant, team 
Bestuursrecht. Een voorlopige voor-
ziening kunt u aanvragen bij de voor-
zieningenrechter van die rechtbank. 
Heeft u nog vragen neem dan contact 
op met Theo de Kleijn van het cluster 
omgevingsvergunningen.

Evenementenvergunningen

CARNAVALSOPTOCHT HAARSTEEG
De burgemeester van Heusden heeft 
op 29 december 2017 een meerjarige 
vergunning verleend voor de carna-
valsoptocht in Haarsteeg op 13 febru-

ari 2018, 5 maart 2019 en 25 februari 
2020. Tussen 14:00 uur en 15:00 uur is 
tijdens de doorkomst van de optocht 
de rotonde bij De Hoeven gestremd 
voor het doorgaande verkeer. De 
vergunning is verzonden op 29 de-
cember 2017 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00532287.

Besluiten

AANDUIDING POLITIEKE PARTIJ
Het centraal stembureau heeft op 27 
december besloten de aanduiding van 
de politieke partij Heusden ÉÉN te 
wijzigen in het kiesregister. De nieu-
we aanduiding luidt: Heusden één.

Bezwaren kunnen binnen 6 dagen na 
deze publicatie worden ingediend bij 
de afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 AE ’s-Gravenhage.

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 bijhou-
ding van de persoonslijsten van deze 
personen op te schorten. Dit betekent 
dat zij daardoor formeel niet meer op 
dat adres staan ingeschreven.

Datum besluit: 29 december 2017

Geslachtsnaam: Li, N.
Geboortedatum: 12 januari 1992
Adres: Plataanplein 12 A
Plaats: Drunen

Informatie bekendmakingen
Bovenstaande bekendmakingen  
zijn digitaal gepubliceerd.  
Meer informatie over de bekend-
makingen 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  
downloaden via de App Store, Google 
Playstore of de Microsoft Store.  
Op www.overuwbuurt.overheid.nl 
kunt u zich aanmelden voor e-mail-
service. <

Bekendmakingen >

Werk aan de weg
Vanaf maandag 8 januari bestraten we de weg vanaf kruising 
Priemsteeg / Mol tot en met kruising Priemsteeg / Bever. De 
werkzaamheden zijn, naar verwachting, vrijdag 9 februari 
afgerond. Er geldt een omleidingsroute via de Groen van 
Prinstererlaan – Van Leeuwenhoeklaan - Mommersteeg – 
Tuinbouwweg. <

(06) 532 357 05

U kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

Weekmarkt Vlijmen
Vanaf 11 januari vindt de weekmarkt in Vlijmen weer plaats op het Plein.  
De weekmarkt is iedere donderdag van 08.00 uur tot 12.00 uur. Parkeren is dan 
op de westelijke helft van het Plein, aan de kant van de Action, niet toegestaan 
van 04.00 uur tot 13.00 uur. Dit wordt met borden aangegeven. De oostelijke 
helft en het parkeerterrein aan de Monseigneur van Kesselstraat blijft beschik-
baar om te parkeren. <

www.heusden.nl
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