
(06) 532 357 05

U kunt ook Whats
Appen met de  
gemeente Heusden 
via telefoonnummer

Geerpark maakt kans op  
Duurzaam Bouwen Award!
 
Deze award wordt toegekend aan projecten die voorop lopen op het gebied van duurzaamheid  
en innovatie. Deze nominatie is voor Wooncorporatie Woonveste en de gemeente de kroon op  
het werk van afgelopen jaren. 

Heusden700
In 2018 is de restauratie van de vesting Heusden 50 jaar geleden 
afgerond en heeft de vesting ongeveer zeven eeuwen stadsrech-
ten. In 2017 bestond de huidige gemeente Heusden bovendien 
20 jaar. Er bestaat dus al zeven eeuwen een Heusden met tal van 
hoogtepunten. Allerlei ideeën en initiatieven stroomden bij ons 
binnen om van 2018 een feestelijk jaar te maken. 

Heusden700
Het wordt een jaar waarin we vieren waar we trots op zijn, 
waarin we leren over vroeger en aan elkaar laten zien wat we 
vieren.  Een jaar waarin we stilstaan bij de rijke geschiedenis 
van Heusden, maar vooral een jaar dat gevierd moet worden. 
Niemand kent Heusden zo goed als de Heusdenaren zelf. 
Verschillende inwoners hebben samen gesproken over de vele 
gebeurtenissen die Heusden maken tot wat het nu is. Een aan
eenschakeling van momenten, maar ook van dorpjes die als een 
soort puzzel met elkaar zijn verbonden. Al deze puzzelstukken 
hebben een eigen verhaal, maar juist door deze op te halen 
en met elkaar te delen, ontstaat een gevoel van verbonden
heid. Verhalen om trots op te zijn, die generatie op generatie 
zijn doorgegeven en die nu samenkomen in het jubileumjaar 
Heusden700 dat verbonden is door verhalen. 

Dromen. Doen. Heusden.-dag
In het jubileumjaar Heusden700 vindt de Dromen. Doen. 
Heusden.dag niet in zijn huidige vorm plaats. De nominaties en 
uitreikingen voor de Droom, de Doeners en de Heusdenaar van 
2017 vinden tijdens activiteiten in dit feestjaar plaats. Hierover 
hoor je binnenkort meer! <

Opening 'Kamers  
met Kansen'
Het initiatief 'Kamers met Kansen' is een samenwerking tussen 
stichting 2live, Woonveste en gemeente Heusden. Het is bedoeld 
om jongeren die door omstandigheden op jonge leeftijd op zichzelf 
moeten wonen, te begeleiden en te leren hoe ze volledig zelfstan
dig kunnen wonen. De locatie aan de Guido Gezellestraat in Vlijmen 
werd afgelopen week feestelijk geopend. <

Wethouder Mart van der Poel: "We zijn enorm 
trots op waar we nu staan. Na jaren van voorbe
reiding, inspanning en doorzettingsvermogen is 
Geerpark een écht duurzame wijk geworden.’ De 
lat voor deze gebiedsontwikkeling lag van meet 
af aan hoog. ‘Dat zie je niet alleen terug in de 
woningen die zelfvoorzienend zijn, ook de na
tuurlijke inrichting van de wijk en de openbare 
ruimte laten zien dat duurzaamheid in het dna 
van Geerpark zit."

Geen gas meer in de wijk
Daniël Duijvestijn van Woonveste: “Geerpark is 
zo’n beetje halverwege. Het is mooi om te zien 

dat de hoge ambities waarmee wij jaren geleden 
met Geerpark begonnen –gasloos en energie
neutraal bouwen nu landelijk de nieuwe stan
daard lijkt te worden. Ik ben ervan overtuigd 
dat – hoe klein ook  wij daar met Geerpark een 
positieve bijdrage aan hebben geleverd.” In de 
wijk zijn inmiddels verschillende projecten gere
aliseerd. Recent is gestart met de realisatie van 
een deelgebied waarin ruim 200 nulopdemeter 
woningen worden gerealiseerd. Zowel sociale 
huur, vrije sector huur en koopwoningen.

In Geerpark is duurzaam wonen voor iedereen 
bereikbaar. www.geerpark.nl <

Fo
to

gr
aa

f P
au

l E
ng

el
ke

s

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
Email: 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
Email: 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, Stationsstraat 37, bouwen 

bijgebouw (538279, 10012018)
•  Heusden, Putterstraat 24, plaatsen 

blokhut (538603, 10012018)
•  Elshout, Graaf Albrechtstraat 42, 

plaatsen dakkapel voorzijde woning 
(538573, 12012018)

•  Drunen, Hugo de Grootstraat 31, 
plaatsen reclamebord (538918, 
12012018)

•  Drunen, Trompstraat 1, vergroten 
woning (538972, 16012018)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 
Kavel 7B (kadastraal N4994), bou
wen woning, (539052, 17012018)

Kappen
•  Drunen, Kastanjelaan West tegen

over huisnummer 156 en 158, kap
pen eik (538411, 11012018)

•  Drunen, Statenlaan hoek 
Ierlandlaan, kappen lindeboom 
(538442, 11012018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
Haarsteeg, Oude Haven 11, verande
ren in en uitrit (538491, 12012018)

Brandveilig gebruik en gebruiks-
melding
Elshout, Heusdenseweg 17, brandvei
lig gebruik pand In Den Gekroonde 
Hoed  (538439, 11012018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.

Bouwen
•  Vlijmen, Pampas 4 kavel GRA040, 

plaatsen tijdelijke woonunit 
(535410, 12012018)

•  Vlijmen, Bosbeemd 1 en 3 GRA066, 
bouwen tweeonderéénkap woning 
(531793, 12012018)

•  Vlijmen, Bosbeemd 30, bouwen 
woning helft tweeonderéénkap 
woning  (531662, 12012018)

•  Vlijmen, Pampas 4, bouwen woon
huis (533498, 15012018)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Pampas 4, bouw woon huis 

en aanleg in en uitrit (533498,  
15012018)

Kappen
•  Oudheusden, hoek Spieringstraat 

en hoek Herptseweg/Kasteellaan, 
kappen 2 knotwilgen,  3 populieren 
en 3 esdoorns (535918, 12012018)

•  Drunen, Van Speijkstraat ter hoogte 
van huisnummer 37 en 60, kappen  
2 iepen (533944, 17012018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Bosbeemd 1 en 3, aanleg 

in of uitrit (531793, 12012018)
•  Vlijmen, Bosbeemd 30, aanleg in  

of uitrit (531662, 12012018)
•  Vlijmen, Pampas 4, aanleg in  

of uitrit (533498, 15012018)

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).

ONTWERP OMGEVINGSVERGUN-
NING BRANDVEILIG GEBRUIK 
KUYPERLAAN 2 IN VLIJMEN
Deze vergunning maakt het brand
veilig gebruiken van de RKBS De 
Vijfhoeven ten behoeve van een 
kinderopvang op het perceel 
Kuyperlaan 2 in Vlijmen mogelijk. 
Deze ontwerp omgevingsvergunning 
bevat de activiteit ‘brandveilig  
gebruik’.

Procedures
De ontwerp omgevingsvergunning 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 24 januari 2018 gedurende 
zes weken ter inzage. Zienswijzen 
dient u in bij het college van 
Heusden. Een digitale versie van de 
ontwerp omgevingsvergunning is 
raadpleegbaar via onze website  
www.heusden.nl.

Graag bij uw schriftelijke reactie het 
zaaknummer 531814 vermelden. Wilt 
u mondeling reageren dan kunt u 
contact opnemen met Jantine van  
Eijl van het cluster Omgevingsvergun
ningen. 

Verkeer
Het college van Heusden heeft beslo
ten een parkeervak aan te wijzen 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen in het Moldauplantsoen 
in Drunen.

Evenementenvergunningen

CARNAVALSOPTOCHT VLIJMEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 11 januari 2018 een meerjarige 
vergunning verleend voor de carna
valsoptocht in Vlijmen op 11 februari 
2018, 3 maart 2019 en 23 februari 
2020. De vergunning is verzonden op 
11 januari 2018 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00536876.

Besluiten

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT
Het college van Heusden heeft de 
onderstaande meldingen op grond 
van het Activiteitenbesluit milieube
heer ontvangen en geaccepteerd:

•  VMG Versteeg metaal groep BV, 
voor permanente opslag van grond 
bij het bedrijf aan de Industrieweg 2 
in Heesbeen. De melding betreft 
een verandering.

•  J.C.A.M. van den Bijgaart en M.T.  
van den BijgaartVan Loon, voor het 
bouwen van een nieuwe vleesstie
renstal, waarbij de  bestaande 
vleesstierenstal (stal 3) zal worden 
gebruikt als opslag voor hooi,  

stro en werktuigen aan de 
Polderweg 7 in Oudheusden. 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.

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 email
service. <

Bekendmakingen >

Openbare informatievergaderingen
Op dinsdag 30 januari, woensdag 31 januari en donderdag 1 februari vergaderen de raadsleden van 
Heusden in het gemeentehuis in Vlijmen. De vergaderingen zijn openbaar en starten alle dagen om 
19.30 uur. Je 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 je naar de agenda’s op de website.

Vergadering 30 januari: Bestuur en Beheer
Op de agenda staan onder meer: aanvraag 
rijksbijdrage opsporing en ruiming explosieven 
WOII 2017; actualisatie Gemeenschappelijke 
Regeling regio Hart van Brabant 2017; verlening 
convenant regionale samenwerking Noordoost
Brabant 20192020; principebesluit in het kader 
van de toekomst gemeente Haaren.

Vergadering 31 januari: Ruimte
Op de agenda staan onder meer: bestem
mingsplan centrum Vlijmen; bestemmingsplan 
Drunen Groenewoud 40; bestemmingsplan 
“Bebouwing noordwand Anton Pieckplein”; 
ontwerpbestemmingsplan ‘Gasleiding 
Oudheusden’.

Vergadering 1 februari: Samenleving
Op de agenda staan onder meer: initiatief Herpt 
Dorpshuis 2.0 2017; burgerinitiatief Hart voor 
Haarsteeg; huisvesting consultatiebureau 
Vlijmen; exploitatie Het Run 2018. <

Diplomazwemmen Afgelopen zaterdag gingen 182 kinderen op voor 
hun A-, B- of C-diploma in zwembad Die Heygrave. 
Met support van enthousiaste familieleden 
en vrienden aan de kant, werd het een leuk en 
gezellig diplomafeest. Wij zijn dan ook blij dat 
iedereen het diploma heeft gehaald! Van harte 
gefeliciteerd allemaal!

Kies ook voor 
zwemles bij 
zwembad Die 
Heygrave!  
Meer informatie 
vind je op onze 
website.

www.zwembaddieheygrave.nl

Buitendienst wint ‘Wijze uil’
Donderdag 18 januari reikte Joost van Balkom, voorzitter van 
de Natuur en Milieuvereniging gemeente Heusden, de ‘Wijze 
uil’ uit aan de buitendienst van de gemeente Heusden. De 
Buitendienst ontving de onderscheiding voor haar niet 
aflatende en effectieve manier om de biodiversiteit in de 
gemeente Heusden te vergroten. <

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

Volg ons en blijf op 
de hoogte! <

www.heusden.nl
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