
Profielschets nieuwe burgemeester
Om te bepalen aan welke eisen de nieuwe burgemeester van Heusden moet voldoen, is door de raad 
een voorlopige profielschets vastgesteld. Op basis van deze voorlopige profielschets zal de werving 
en selectie van de nieuwe burgemeester mogelijk plaatsvinden.

Zonnepanelen op  
sporthal De Kubus
Zon op Heusden, onderdeel van energiecoöperatie Energiek 
Heusden realiseerde het eerste zonnedak op sporthal De Kubus 
in Oudheusden. Eind 2017 werden de zonnepanelen op sporthal 
De Kubus geplaatst. Afgelopen donderdagmiddag werden ze  
officieel in gebruik genomen door wethouder Van der Poel.

Het zonnedak produceert jaarlijks circa 62.500 kWh elektrici-
teit. Dat is goed voor 22 deelnemers die in verschillende kernen 
van de gemeente wonen.

De wethouder mocht het informatiebord aan De Kubus  
onthullen. De wethouder is trots op dit geslaagde project: 
"Complimenten voor de mensen die dit initiatief genomen  
hebben en zich hiervoor ingezet hebben. De gemeente Heusden 
staat voor een duurzame gemeente. Wij kijken voortdurend 
naar hoe wij energie kunnen besparen en het energiegebruik 
kunnen verduurzamen. Wij werken daarom  
regelmatig met Energiek Heusden samen.  
Ik kijk uit naar het volgende project."

Dat volgende project werd door 'Zon  
op Heusden' deze middag meteen bekend  
gemaakt. Ook het dak van de Caleidoscoop 
krijgt zonnepanelen.  Particulieren uit heel  
de gemeente Heusden kunnen zich hiervoor  
opgeven bij energiecoöperatie Energiek 
Heusden via www.energiekheusden.nl. <

Nieuwe postcode
Sinds 15 januari 2018 hebben Doeveren, Heesbeen, Oudheusden, Herpt, Hedikhuizen en een  
aantal adressen in Haarsteeg een nieuwe unieke postcode. 

Woon je in een van deze dorpen, dan ben je wellicht al gestart met het doorgeven van de nieuwe 
postcode aan familie, vrienden en organisaties. De nieuwe postcodes en meer informatie vind je  
op www.heusden.nl/nieuwepostcode. PostNL blijft de post met de oude postcode nog een half  
jaar bezorgen tot 15 juli 2018.

Informatie en advies
Wil je advies en informatie over hoe je de nieuwe postcode door 
kunt geven? Loop dan bij Wijkwinkel Oudheusden binnen in de 
Kubus aan de Kasteellaan 23 in Oudheusden. Zij staan iedere  
donderdag van 09.30 tot 11.30 uur klaar voor je. Dit team biedt  
deze ondersteuning aan in samenspraak met de gemeente. Ben je 
niet in de gelegenheid om naar de Kubus toe te komen, bijvoorbeeld 
omdat je slecht ter been bent, bel dan op werkdagen tussen 09.00 
en 13.00 uur met Bijeen via (073) 78 201 78 zodat er een afspraak 
gemaakt kan worden bij je thuis. <

Om de benoemingsprocedure voor een nieuwe 
burgemeester te bespoedigen heeft de huidige 
gemeenteraad besloten een voorlopig profiel 
op te stellen. Aangezien er gemeenteraadsver-
kiezingen plaats vinden op 21 maart 2018 kan 
de huidige gemeenteraad geen benoemingspro-
cedure opstarten. De huidige raad hoopt dat 
met dit voorlopig profiel de nieuwe raad snel de 
wervingsprocedure oppakt. De nieuwe raad zal 
te zijner tijd besluiten of men zich kan vinden in 
dit voorlopig profiel. Vervolgens kan de benoe-
mingsprocedure gestart worden. Om informatie 
voor het profiel op te halen hebben er verschil-
lende sessies en gesprekken plaats gevonden 
met inwoners, maatschappelijke verenigingen, 
leerlingen van het d’Oultremontcollege, lokale 
ondernemers en stakeholders zoals politie, 
openbaar ministerie, brandweer, het college, 
gemeentesecretaris en de griffier. Bij het opstel-
len van het profiel van de nieuwe burgemeester 
van Heusden hebben twee specifieke elementen 
van de gemeente een rol gespeeld. (Let op: waar 
hij staat kan ook zij gelezen worden.)

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning
Brabantse gemeenten hebben de afgelopen 
jaren steeds meer van doen gekregen met ge-
organiseerde criminaliteit, ondermijning en 
andere problemen op het gebied van openbare 
orde en veiligheid. Ook in onze gemeente spelen 
deze problemen. De aanpak hiervan vindt plaats 
in nauwe samenwerking met andere gemeenten 
en partners in de regio, zoals onder meer de 
Taskforce Brabant-Zeeland. In de profielschets 
wordt gesproken over een burgemeester die 
standvastig is, beschikt over een rechte rug en 
voor wie het woord integriteit ook inhoudelijk 
van grote betekenis is.

Leefbaarheid in de kernen
Aandacht blijft nodig voor de leefbaarheid in de 
elf kernen. De komende tijd zal dat natuurlijk 

voortgezet worden met aandacht voor kansen 
en realisatiemogelijkheden. Het is belangrijk 
om de verschillende potenties van de kernen in 
onze gemeente, bijvoorbeeld op economisch en 
maatschappelijk gebied, bij elkaar te brengen en 
te versterken. De burgemeester draagt bij aan 
een dergelijk ontwikkelingsklimaat met daarbij 
oog voor het haalbare en realisatie. Dat geldt 
zowel voor draagvlak als voor de mogelijkheden 
van organisatie en prioritering van activiteiten. 
Hij heeft gevoel voor verhoudingen en mogelijk-
heden. Kortom, het is van groot belang dat de 
burgemeester het echte contact met onze bur-
gers aangaat en zich inleeft in achtergronden, 
cultuur en beweegredenen.

Naast deze twee specifieke elementen staan er 
ook een aantal rollen en competenties centraal 
voor de nieuwe burgemeester van Heusden. 
Hij is zich er daarbij van bewust dat het burge-
meesterschap een functie is die te allen tijde 
ten dienste staat van de gemeenschap. Hij is 
herkenbaar, betrokken en benaderbaar. De vol-
ledige voorlopige profielschets vind je terug op 
onze website www.heusden.nl. <

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

Volg ons en blijf op 
de hoogte! <
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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, Pieter Bruegelstraat 4, 

bouwen carport (537378, 04-01-2018)
•  Haarsteeg, Heusdenseweg 29, 

bouwen aanbouw met overkapping 
(537597, 05-01-2018)

•  Drunen, Leliestraat 18, renoveren 
dak en plaatsen dakkapel achter-
zijde woning (538055, 09-01-2018)

•  Drunen, Schoolstraat 26, renove-
ren/verbouwen woning (538099, 
09-01-2018)

Kappen
•  Drunen, parkeerterrein tussen van 

Goghstraat en Jeroen Boschlaan, 
kappen 2 eiken en 2 beuken 
(538207, 10-01-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, De Hoeven 54A, aanleg-

gen in- en uitrit (538080, 09-01-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Vlijmen, Deken van Baarstraat 59, 

plaatsen erfafscheiding (533178, 
09-01-2018)

•  Herpt, Herptseweg 1, plaatsen 
tijdelijke woonunit  (533724,  
10-01-2018)

•  Oudheusden, Polderweg 5a , bouwen 
opslagloods (520074, 09-01-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Deken van Baarstraat 59, 

plaatsen erfafscheiding (533178, 
09-01-2018)

Kappen
•  Heusden, Demer ter hoogte van 

huisnummer 30, kappen lindeboom 
(533940, 05-01-2018)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat ter hoogte 
van 14 tot en met 28, kappen 12 
eiken (532072, 05-01-2018)

Ingetrokken
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg tussen 57a 

en 61 (kadastraal N3003), bouwen 
folietunnel (534800, 09-01-2018)

•  Nieuwkuijk, Middelweg 2, wijzigen 
gevel en plaatsen gevelreclame 
(532204, 09-01-2018)

Procedures
De gemeente Heusden geeft een 
kennisgeving van de ontvangen 
aanvragen. De stukken zijn voor 
iedereen in te zien in het gemeente-
huis in Vlijmen. 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).

Evenementenvergunningen

DORPSCAFÉ DE STEEG HAARSTEEG
De burgemeester van Heusden heeft 
op 5 januari 2018 vergunning ver-
leend voor 12 activiteiten t/m carna-
val in het Dorpscafé de Steeg aan de 
Mr. Prinsenstraat 38 in Haarsteeg. De 
vergunning is verzonden op 5 januari 
2018 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 00533656.

CARNAVALSOPTOCHTEN DRUNEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 10 januari 2018 een meerjarige 
vergunning verleend voor een intocht 
en twee carnavalsoptochten op 10 
t/m 12 februari 2018, 2 t/m 4 maart 
2019 en 22 t/m 24 februari 2020. 

Voor de carnavalsoptocht op 10 febru-
ari 2018, 2 maart 2019 en 22 februari 
2020 wordt van 11.30 uur tot 12.30 
uur de Stationsstraat vanaf de 
Grotestraat t/m appartementencom-
plex Ter Hunen afgesloten voor het 
doorgaande verkeer.

De vergunning is verzonden op  
10 januari 2018 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00534538.

Standplaatsvergunning

STANDPLAATSVERGUNNING ANTON 
PIECKPLEIN DRUNEN
Het college van Heusden heeft op 28 
december 2017 vergunning verleend 
voor het innemen van een stand-
plaats op het Anton Pieckplein in 
Drunen voor de verkoop van friet en 
snacks, wekelijks van vrijdag tot en 

met zondag. De vergunning is verzon-
den op 28 december 2017 en bij de 
gemeente bekend onder nummer 
00530443.

Besluiten

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

•  V.O.F. van Rooij, voor het vergroten 
van de opslaghal t.b.v. opslag ge-
reedschappen, onderdelen en 
Landbouwmachines aan de 
Honderdbunderweg 5 in Drunen De 
melding betreft een verandering 

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

GECONSOLIDEERDE VERSIE UITVOE-
RINGSBESLUIT HUISHOUDELIJKE 
AFVALSTOFFEN
Het college heeft besloten de tekst 
van het Uitvoeringsbesluit huishou-
delijke afvalstoffen te vereenvoudi-
gen. Omdat in 2017 sprake was van 
een overgangssituatie naar het omge-
keerd inzamelen, bevatten de regels 
in het oude besluit voorschriften over 
zowel de oude manier van inzamelen 
als over de nieuwe situatie. 

Inmiddels geldt voor ieder huishou-
den de nieuwe situatie, omdat het 
omgekeerd inzamelen in de hele 

gemeente is ingevoerd. Daarom 
kunnen de regels over de oude inza-
melwijze worden geschrapt. Hierdoor 
is het besluit beter leesbaar.

Tegen deze geconsolideerde versie 
staat daarom niet de mogelijkheid 
van bezwaar open.

Het besluit wordt digitaal gepubli-
ceerd via www.overheid.nl. 

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 >

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

Stemmentellers gezocht!
Voor de gemeenteraadsverkiezingen en het refe-
rendum 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, nauw-
keurig, 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. <

Schuimparty in  
Die Heygrave

Zaterdag 3 februari is er een 
schuimparty in zwembad 
Die Heygrave. Feest jij mee 
van 19.00 tot 20.30 uur? 
De entreeprijs is € 3,95. De 
voorverkoop start op vrijdag 
19 januari. Kinderen zonder 
A-diploma zijn welkom 
onder begeleiding van een 
volwassene. < www.zwembaddieheygrave.nl

Hondenpoepcontainers 
vervangen!
 
Hondenpoep is ergernis nummer 1 in Nederland. 
Samen met u kunnen we daar iets aan doen!

Om u te helpen aan de opruimplicht te vol-
doen, staan er in de hele gemeente speciale 
hondenpoepcontainers waar u de honden-
poep in kwijt kunt. Deze containers herkent  
u aan de speciale sticker. Alle hondenpoep-
containers in de gemeente worden vanaf  
zaterdag 20 januari vervangen voor een 
nieuwe verbeterde  versie. De nieuwe honden-
poepcontainers zijn voorzien van een uniek 
nummer, waardoor we bij meldingen sneller  
en gerichter kunnen handelen. <

 

www.heusden.nl
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