
Op weg naar goede  
schoolgebouwen in Heusden
De drie schoolbesturen die in Heusden actief zijn binnen het basisonderwijs hebben vorige week 
woensdag 24 januari de vaststellingsovereenkomst van het Integraal Huisvestingsplan voor scho-
len (IHP) ondertekend. Voor zowel de schoolbesturen als de gemeente is dat een belangrijke stap 
voorwaarts. Samen gaan we zorgen voor goede schoolgebouwen in onze gemeente.

Wil jij met jouw gezin  
op maat worden begeleid?
Met de bestaande programma’s Balanz4Kidz en TOPfit,  
dat ben ik! werken kinderen en hun ouders/verzorgers  
samen aan een gezonde leefstijl en een gezond gewicht.  
Plezier hebben is hierbij erg belangrijk. 

Aan beide programma’s is nu een Leefstijlcoach toegevoegd.  
De Leefstijlcoach begeleidt ouders en kinderen 2 jaar lang op 
maat onder andere door het afleggen van huisbezoeken. De 
Leefstijlcoach is het eerste aanspreekpunt voor kind, ouders en 
zorgverleners. 

Interesse?
Neem dan contact op met Leefstijlcoach Barthel Huijbregts op 
telefoonnummer (06) 303 511 19. <

Heusden over Heusden:  
toekomstvisie door inwoners
In de laatste maanden van 2017 organiseerden twee inwoners van onze gemeente,  
Stefan van Hulten en Stefan Korthout, onder de noemer Heusden over Heusden 
 tien bijeenkomsten waarin inwoners met elkaar nadachten over de toekomst van  
onze gemeente. 

In het IHP hebben de betrokken partijen 
hun ambities vastgelegd op het gebied van 
huisvesting van scholen in de gemeente 
Heusden. Het gaat hierbij in eerste instan-
tie om basisscholen. Later wordt ook het 
voortgezet onderwijs meegenomen. In het 
IHP is onder meer rekening gehouden met 
leerlingenprognoses en verwachte leegstand 
in schoolgebouwen. De gemeente heeft een 
zorgplicht als het gaat om goede huisves-
ting van scholen.

Pilotprojecten
De maatregelen binnen het IHP richten zich 
op nieuwbouw, renovatie of upgrade van 
schoolgebouwen. Afhankelijk van de staat 
van de gebouwen en de financieringsmoge-
lijkheden worden ze de komende tien jaar 
aangepakt. Twee van deze projecten worden 
als pilot verder uitgewerkt. Het gaat hier-
bij om nieuwbouw van De Dromenvanger/
De Leilinde in Oudheusden en De Bussel in 
Vlijmen, waarbij die van De Bussel gepland 
staat voor 2021. <

Bram van Eik van stichting Leijestroom,  
Jan Maarten de Bruin van stichting Willem van 
Oranje, Henk van de Pas van stichting Scala 
en wethouder Wim van Engeland hebben hun 
handtekening gezet onder de vaststellings-
overeenkomst. <

Wat vind je van Heusden, de gemeente 
waar je woont? Weet je nog waarom jij 
voor Heusden koos? Of ben je er gebo-
ren? En wat zou je willen veranderen 
als je denkt aan Heusden over – laten 
we zeggen – 10 jaar? Dat zijn vragen die 
Stefan Korthout en Stefan van Hulten 
met hun initiatief voorlegden aan hun 
mede-Heusdenaren. 

Aanbieden toekomstvisie op 6 februari
Op 6 februari bieden zij het eindre-
sultaat aan: een toekomstvisie die 
helemaal gebaseerd is op de input van 
inwoners. Ze doen dit tijdens een the-
mabijeenkomst van de gemeenteraad. 
Tijdens de bijeenkomst lichten ze de 
opgestelde toekomstvisie toe en is er 

gelegenheid om te reageren.
Namens de inwoners van onze gemeen-
te, de gemeenteraad, het college en de 
ambtelijke organisatie neemt burge-
meester Roel Augusteijn de toekomst-
visie in ontvangst. 

De bijeenkomst op 6 februari in de 
Raadzaal van het gemeentehuis in 
Vlijmen is voor iedereen toegankelijk en 
begint om 19.30 uur. <

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

Volg ons en blijf op 
de hoogte! <

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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Openbare informatievergaderingen
Op woensdag 31 januari en donderdag 1 februari vergaderen de raadsleden van Heusden in het ge-
meentehuis in Vlijmen. De vergaderingen zijn openbaar en starten 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 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. <

Militaire oefening
Deze week vindt er een militaire oefening plaats in onze 
gemeente. De oefening wordt gehouden in het kader van de 
duiktraining Genie militairen. In de praktijk houdt dit in dat 
de militaire duikers een verkenning uitvoeren op de veer stoe-
pen van de Capelse- en Drongelense Veren. Er wordt geen ge-
bruik gemaakt van (oefen)munitie. Aan deze oefening nemen 
25 personen, 4 boten en 6 voertuigen deel. <

Schuimparty in  
Die Heygrave

Zaterdag 3 februari hebben 
we 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

De onafhankelijke Commissie bezwaar-
schriften houdt op dinsdagmiddag 6 
februari 2018 drie hoorzittingen. Tijdens 
deze hoorzittingen worden de volgende 
bezwaren behandeld, die zijn gericht te-
gen:
•  14:00 uur: de omgevingsvergunning voor 

het tijdelijk wijzigen van het gebruik van 
een perceel aan De Gemeint in Vlijmen.

•  14:30 uur: het invorderen van de last 
onder dwangsom illegale bouw aan de 
Tuinbouwweg in Haarsteeg.

•  15:00 uur: het niet juist verstrekken van 
gegevens in het kader van de WOB.

De hoorzittingen vinden plaats in het ge-
meentehuis in Vlijmen. Voor nadere infor-
matie en voor het bijwonen van de open-
bare zittingen kunt u contact opnemen 
met het secretariaat van de Commissie 
bezwaarschriften via telefoonnummer 
(073) 51 31 789. Een zaak kan achter geslo-
ten deuren worden behandeld als de com-
missie dit nodig vindt.

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt 
en dat publicatie van die aanpassing niet 
meer  mogelijk is. <

Commissie bezwaarschriften

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Abraham Kampstraat 81, 

bouwen overkapping (539308, 18-01-
2018)

•  Vlijmen, de Hoge Heide 2, bouwen 
bowlingbaan (539326, 19-01-2018)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 
21, bouwen woning (539428, 21-01-
2018)

•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA057, 
bouwen woning en aanleggen in- en 
uitrit (539496,  
22-01-2018)

•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 9, 
plaatsen erfafscheiding en aanleg-
gen in- en uitrit (539608, 22-01-
2018)

•  Nieuwkuijk, de Maashoven 3, bou-
wen carport (539749, 19-01-2018)

•  Heusden, Vismarkt 1, plaatsen luifel 
met reclameaanduiding (539732, 
22-01-2018)

•  Drunen, Honderdbunderweg 15, 
bouwen loods en bijgebouw 
(539717, 23-01-2018)

Kappen
•  Herpt, Achterweg 41, kappen boom 

(539420, 20-01-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA057, 

aanleggen in- en uitrit (539496, 
22-01-2018)

•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 9, 
aanleggen in- en uitrit (539608, 
22-01-2018)

Monument
•  Heusden, Vismarkt 1, plaatsen luifel 

met reclameaanduiding (539732, 
22-01-2018)

Milieu
•  Drunen, Honderdbunderweg 15, 

bouwen loods en bijgebouw 
(539717, 23-01-2018)

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
•  Drunen, Pieter de Hooghstraat 4, 

bouwen berging en overkapping 
(532884, 18-01-2018)

•  Haarsteeg, Ambrosiushof achter 
huisnummer 18 t/m 42, oprichten 
erfafscheidingen (535771, 18-01-
2018)

•  Elshout, Kerkstraat 14a, plaatsen 
dakkapel zijgevel woning (526498, 
23-01-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Pieter de Hooghstraat 4, 

bouwen berging en overkapping 
(532884, 18-01-2018)

•  Haarsteeg, Ambrosiushof achter 
huisnummer 18 t/m 42, oprichten 
erfafscheidingen (535771, 18-01-
2018)

Kappen
•  Haarsteeg, Slegerslaan N3019 en 

N3020, kappen essen en diverse 
snoeiwerkzaamheden (534636, 
19-01-2018)

•  Haarsteeg, plan Victoria ter hoogte 
van Kavelingweg, kappen 7 populie-
ren (536205, 22-01-2018)

•  Vlijmen, Plein en de Akker buiten-
zijde rotonde, kappen 7 watercy-
pressen (536337, 23-01-2018)

Vergunningsvrij
•  Elshout, Graaf Aalbrechtstraat 42, 

plaatsen dakkapel voorzijde woning 
(538573, 18-01-2018)

•  Vlijmen, Plein en De Akker buiten-
zijde rotonde, kappen 1 meelbes 
(536337, 23-01-2018)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Geerpark/Tuinbouwweg, 

kappen 115 bomen ten behoeve van 
de aanleg waterslinger (537178, 
23-01-2018)

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 omgevings-
recht (Wabo).

Evenementenvergunningen 

DAK DRUNENSE DUINENLOOP
De burgemeester van Heusden heeft 
op 22 januari 2018 vergunning ver-
leend voor de DAK Drunense 
Duinenloop op 18 maart 2018. De 
start en finish van het evenement is 
op het Raadhuisplein in Drunen. 

Voor dit evenement heeft het college 
op 22 januari 2018 een verkeersbe-
sluit genomen. De navolgende stra-
ten zijn op 18 maart 2018 afgesloten 
voor het doorgaande verkeer:

Van 08.30 uur tot 17.00 uur 
•  Grotestraat, van de Hugo de 

Grootstraat tot de Jac. v/d 
Meijdenstraat 

•  Hugo de Grootstraat
•  Torenstraat, van de Kanaalweg tot 

de Grotestraat
•  Stationsstraat, van de Grotestraat 

tot Ter Hunen. Met hierbij een 
vooraankondiging van de afsluiting 
t.h.v. de Wilhelminastraat.

•  Raadhuisplein

Van 11.00 uur tot 14.00 uur 
•  Grotestraat, van de rotonde 

Eindstraat tot en met Jac. v.d. 
Meijdenstraat

•  Joost van den Vondellaan
•  Statenlaan, van de rotonde 

Eindstraat tot de Overlaatweg
•  Overlaatweg, van de Overstortweg 

tot de rotonde Statenlaan

Van 14.00 uur tot 16.00 uur 
•  Duinweg (tussen de Klinkert en het 

parkeerterrein bij Giersbergen) 

De vergunning en het verkeersbesluit 
is verzonden op 22 januari 2018 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
00529043. 

Besluiten

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER
Het college van Heusden heeft de 
onderstaande melding op grond van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:
•  GPN de Gouw, voor het plaatsen van 

een graansilo bij een geitenhouderij 
aan de Voorste Zeedijk 11 in Vlijmen.  
 

De melding is bij de gemeente bekend 
onder zaaknummer 539664.

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.

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 bete-
kent dat zij daardoor formeel niet 
meer op dat adres staan ingeschre-
ven.

Datum besluit:  23 januari 2018

Geslachtsnaam: Grzanka, P.A.
Geboortedatum: 20 januari 1986 
Adres: Akkerpad 4
Plaats: Vlijmen

Geslachtsnaam: Bernat, S.
Geboortedatum: 2 september 1992 
Adres: Akkerpad 4
Plaats: Vlijmen

Geslachtsnaam: Chełmicki, J.
Geboortedatum: 28 augustus 1992
Adres: Akkerpad 4 
Plaats: Vlijmen

Geslachtsnaam: Coraij, J.G.M.
Geboortedatum: 23 juli 1965
Adres: Honderdbunderweg 27
Plaats: Vlijmen

Geslachtsnaam: Kayitare, O.
Geboortedatum: 19 juni 1974

Adres: Wijksestraat 2 A 
Plaats: Heusden

Geslachtsnaam: Stahlecker, A.
Geboortedatum: 23 januari 1981
Adres: Hyacintenstraat 8
Plaats: Drunen

Geslachtsnaam: Sahin, M.
Geboortedatum: 07 november 1984 
Adres: Schoolstraat 9
Plaats: Drunen

Geslachtsnaam: Trimbos, C.T.F.M.
Geboortedatum: 30 april 1973
Adres: Gerard van Oostromstraat 7
Plaats: Oudheusden

Geslachtsnaam: Engelen, M. van
Geboortedatum: 30 december 1987
Adres: Europalaan 43
Plaats: Drunen

Geslachtsnaam: Grint, J.F.E. van de 
Geboortedatum: 16 maart 1963
Adres: Honderdbunderweg 27
Plaats: Drunen

Hierop is procedure 3 van toepassing 

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 >

www.heusden.nl
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