
Succesvolle verkoop van  
Heusdense bouwkavels
De Heusdense woningbouw- en bedrijfskavels zijn erg in trek. In 2017 verkochten we circa  
300 kavels. Het college van Heusden is trots op dit succes. 

Heusden700
Heusden700 wordt een jaar waarin we stilstaan bij de rijke  
geschiedenis van Heusden, maar het is vooral een jaar dat gevierd  
moet worden. Vrijdag 9 februari kun je genieten van het  
bijzondere project ‘OPSTAND’.

OPSTAND
Vierhonderdvijftig jaar geleden, in 1568, begon de Tachtigjarige 
Oorlog. Onder leiding van Willem van Oranje kwamen steeds 
meer Nederlanders in opstand tegen het Spaanse gezag. De 
opstand leidde uiteindelijk tot de vorming van de Republiek der 
Zeven Verenigde Nederlanden. 

Voor het Ralph Sordo Choir vormt dit de aanleiding voor het 
bijzondere project ‘OPSTAND’ dat mooi past binnen het jubile-
umjaar Heusden700 dat verbonden is door verhalen. Op vrijdag 
9 februari 2018 zingt het Ralph Sordo Choir, onder leiding van 
de Spaanse dirigent Enrique López-Cortón, muziek uit die tijd. 
Denk bijvoorbeeld aan de prachtige late renaissancemuziek van 
Spaanse componisten zoals Victoria, Lobo en Guerrero. Ook 
hoor je enkele geuzenliederen, zoals het Wilhelmus in de origi-
nele versie, dat een opzwepend strijdlied is.

Tachtigjarige Oorlog in Brabant
Voorafgaand aan het concert schetst Hildo van Engen, streek-
archivaris van Streekarchief Langstraat Heusden Altena, de 
Tachtigjarige Oorlog in Brabant, en in het bijzonder in garni-
zoensstad Heusden. Hij doet dat aan de hand van het roerige 
familieverhaal van de beroemde musicus Jacob van Eyck, die in 
oktober 2018 groots wordt herdacht in het kader van het jubi-
leumjaar Heusden700.

Voor een beperkte groep concertbezoekers is er de mogelijk-
heid om voorafgaand aan de lezing en het concert een stads-
wandeling te maken onder leiding van Hildo Van Engen. De 
stadswandeling begint om 16.00 uur. De lezing en het con-
cert beginnen vanaf 20.15 uur. Bestel nog snel je kaarten via 
www.ralphsordo.nl

Meer informatie over 
Heusden700 vind je op onze 
website www.heusden.nl. 

Vanaf 1 maart is de website van 
het jubileumjaar online. Hier 
kun je dan het volledige pro-
gramma vinden van alle eve-
nementen die in het kader van 
Heusden700 plaats vinden. <

De verkoop van de bouwkavels leverde vorig jaar 
25 miljoen euro op. Hiermee daalt de boekwaar-
de van de gemeentelijke ontwikkellocaties met 
meer dan 10%. Dit is gunstig voor het huishoud-
boekje van de gemeente. 

Woningbouw
In 2017 verkochten we 31 particuliere woning-
bouwkavels, waarvan 19 kavels in De Grassen,  
9 in Geerpark en 3 in Haarsteeg. Dit bracht bijna 
5 miljoen euro op. Daarnaast verkochten we 
grond aan projectontwikkelaars en Woonveste 
voor de bouw van in totaal 270 projectmatige 
woningen; de opbrengst 9,5 miljoen euro. 
Nieuwbouwwijken De Grassen en Geerpark in 
Vlijmen zijn niet alleen geliefd onder onze inwo-
ners, ze hebben ook (boven)regionaal een grote 
aantrekkingskracht. 

“De aantrekkende economie en de 
lage hypotheekrente helpen hierbij, 

maar ook de manier waarop onze 
MogelijkMakers met inwoners 

en bedrijven meedenken om hun 
dromen waar te kunnen maken.”

Wethouder Thom Blankers  
(Economische Zaken)

Bedrijfskavels
Vorig jaar verkochten we voor 10,5 miljoen  
euro 9 bedrijfskavels van in totaal ongeveer  
7 ha grond. Een jaar eerder was dat nog 4 ha.  
Op bedrijvenpark Het Hoog verkochten we vorig 
jaar 5 kavels. Vier nieuwe bedrijven kozen er 
speciaal voor om zich hier te vestigen: Swan 
products, De laat Coffee, The Line en VMC. 
Daarnaast biedt Het Hoog ruimte voor het 
bedrijf Ottobock om uit te breiden en op Metal 

Valley werden kavels uitgegeven. Mandemakers 
breidt hier haar bedrijf uit en Van der Sanden 
Machines gaat een nieuw pand bouwen. Met 
de komst van de Aldi en AC Autocare op de 
Dillenburglocatie zien we ook daar volop  
bedrijvigheid. 

 “Behalve dat we dit financiële 
resultaat hebben behaald, zijn 

we vooral blij dat er zoveel 
mooie nieuwe woningen en 

bedrijfsgebouwen zijn gebouwd 
voor en door onze inwoners en 

ondernemers. Daarnaast waarderen 
kopers onze klantgerichte werkwijze 

en het bieden van één loket voor 
zowel woning- als bedrijfsbouw.” 

Wethouder Mart van der Poel  
(Bouwen en Wonen) 

Gunstig vooruitzicht
Het vooruitzicht voor dit jaar is gunstig, omdat 
er al diverse particuliere woningbouwkavels  
zijn gereserveerd. Bovendien zijn er al (optie)
overeenkomsten gesloten met projectontwik-
kelaars voor de bouw van woningen en met  
ondernemers voor de uitgifte van bedrijfs-
kavels. Kijk voor een actueel overzicht van de 
beschikbare kavels op www.dekavelwinkel.nl  
en www.bedrijfskavelsheusden.nl en voor de 
woningbouwprojecten op www.heusden.nl 

De definitieve cijfers worden verwerkt in de 
Jaarrekening 2017 die de gemeenteraad in juni 
2018 behandelt. Alle genoemde bedragen zijn 
exclusief BTW. <

Aangepaste openingstijden
In verband met carnaval hebben wij aangepaste openingstijden. 
Op maandag 12 en dinsdag 13 februari zijn wij gesloten. U kunt 
deze dagen tussen 09.30 uur en 10.30 uur wel aangiften van 
geboorte of overlijden doen (Burgerlijke stand). 

Woensdag 14 februari staan wij vanaf 09.00 uur voor u klaar! <

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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Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Lipsstraat 6, vervangen 

gevelbekleding woning (540157, 
26-01-2018)

•  Haarsteeg, Ambrosiushof 61, vergro-
ten overkapping (540176, 28-01-2018)

•  Drunen, Prinses Beatrixstraat 29, 
vergroten woning (540177,  
28-01-2018)

•  Vlijmen, Mortelweg kavel GEE191, 
bouwen woning (540228, 29-01-2018)

•  Drunen, Duinweg (kadastraal 
D3608), tijdelijk plaatsen zeecontai-
ner met silo t.b.v. stookinstallatie 
(540357, 29-01-2018)

•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA054, 
bouwen woning met bijgebouw 
(540434, 30-01-2018)

•  Nieuwkuijk, Middelweg 2, plaatsen 
dakopbouw met bedrijfslogo 
(540371, 29-01-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Duinweg (kadastraal 

D3608), tijdelijk plaatsen zeecontai-
ner met silo t.b.v. stookinstallatie 
(540357, 29-01-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Thorbeckeplein 71, aanleg-

gen in-  of uitrit (539723, 19-01-2018)
•  Vlijmen, Mortelweg kavel GEE191, 

aanleg in en uitrit (540228,  
29-01-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.
Bouwen
•  Vlijmen, Beatrixlaan 16, vergroten 

woning (527332, 25-01-2018)
•  Herpt, Herptseweg, 1b, bouwen 

woning (533428, 25-01-2018)

•  Elshout, Kapelstraat 8, bouwen 
loods (522354, 25-01-2018)

•  Herpt, Van Cuijkstraat 3, vergroten 
woonhuis en wijzigen gevels 
(535641, 26-01-2018)

•  Vlijmen, Plein 4/4A/4B, bouwen 
paviljoen (524405, 30-01-2018)

Kappen
•  Drunen, parkeerterrein tussen Van 

Goghstraat en Jeroen Boschlaan, 
kappen 2 eiken en 2 beuken 
(538207, 25-01-2018)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Jacob van Ruijsdaelstraat 1, 

afwijken bestemmingsplan in ver-
band met het huisvesten van 8 
personen (531025, 25-01-2018)

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).

Besluiten

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 bijhouding van de per-
soonslijsten van deze personen op te 
schorten. Dit betekent dat zij daar-
door formeel niet meer op dat adres 
staan ingeschreven

Muszytowska, M.E.
Geboortedatum: 26 mei 1982
Adres: Vlaemsche Hoeve 198, Vlijmen
Datum besluit: 31 januari 2018
Zaaknummer: 530095

Geslachtsnaam: Kaczmarek, S.
Geboortedatum: 2 februari 2009
Adres: Vlaemsche Hoeve 198, Vlijmen
Datum besluit: 31 januari 2018
Zaaknummer: 530095

Geslachtsnaam: Lama, S.
Geboortedatum: 27 september 1997
Adres: Chrysantenstraat 33, Drunen
Datum besluit: 31 januari 2018
Zaaknummer: 530659

Geslachtsnaam: Mlihi, M.Y.
Geboortedatum: 21 oktober 1987
Beatrixtraat 15, Oudheusden
Datum besluit: 31 januari 2018
Zaaknummer: 533743

Geslachtsnaam: Alwadi, R.
Geboortedatum: 29 januari 1990
Adres: Beatrixtraat 15, Oudheusden
Datum besluit: 31 januari 2018
Zaaknummer: 533743

Geslachtsnaam: Mlihi, L.
Geboortedatum: 21 februari 2010
Adres: Beatrixtraat 15, Oudheusden
Datum besluit: 31 januari 2018 
Zaaknummer: 533743

Geslachtsnaam: Mlihi, M.Z.
Geboortedatum: 6 april 2011
Adres: Beatrixtraat 15, Oudheusden
Datum besluit: 31 januari 2018 
Zaaknummer: 533743

Geslachtsnaam: Mlihi, O.
Geboortedatum: 14 oktober 2015
Adres: Beatrixtraat 15, Oudheusden
Datum besluit: 31 januari 2018
Zaaknummer: 533743

Geslachtsnaam: Aridda, A.
Geboortedatum: 6 maart 1994 
Adres: Schildersstraat 208, Vlijmen
Datum besluit: 31 januari 2018
Zaaknummer: 532724

Geslachtsnaam: Abdul Muhsen, M.
Geboortedatum: 23 juli 2015
Adres: Schildersstraat 208, Vlijmen
Datum besluit: 31 januari 2018
Zaaknummer: 532724

Geslachtsnaam: Rastakhiz, S.
Geboortedatum: 20 juni 1984
Adres: Grote Kerk 6 H, Vlijmen
Datum besluit: 31 januari 2018
Zaaknummer: 531255

Geslachtsnaam: Tuasamu, N.
Geboortedatum: 18 december 1976
Adres: Grote Kerk 11 A, Vlijmen
Datum besluit: 31 januari 2018 
Zaaknummer: 531972

Geslachtsnaam: Kasperczyk, T.K.
Geboortedatum: 28 oktober 1995
Adres: De Akker 37 C, Vlijmen
Datum besluit: 31 januari 2018
Zaaknummer: 531979

Geslachtsnaam: Kasperczyk, M.S.
Geboortedatum: 18 december 2016
Adres: De Akker 37 C, Vlijmen
Datum besluit: 31 januari 2018
Zaaknummer: 531979

Geslachtsnaam: Kasperczyk, A.J.
Geboortedatum: 24 mei 2015
Adres: De Akker 37 C, Vlijmen
Datum besluit: 31 januari 2018
Zaaknummer: 531979

Geslachtsnaam: Rychel, J.
Geboortedatum: 5 augustus 1995
Adres: Hoofdstraat 9, Herpt
Datum besluit: 31 januari 2018
Zaaknummer: 532000

Geslachtsnaam: Keulen, P.M.M. van 
Geboortedatum: 14 mei 1981
Adres: Moldauplantsoen 38, Drunen
Datum besluit: 31 januari 2018
Zaaknummer: 532135

Geslachtsnaam: Wypych, O.R.
Geboortedatum: 3 mei 1990
Wilhelminastraat  38, Vlijmen
Datum besluit: 31 januari 2018
Zaaknummer: 532236

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 >

Een carnaval van NIX
Het feestgedruis barst over een paar dagen weer los! Gemeente Heusden en de Heusdense horeca-
ondernemers willen ook dit jaar weer een veilig en verantwoord carnaval voor iedereen. Dus niet 
roken, niet drinken onder de 18 jaar tijdens carnaval.

Veilig en verantwoord
Carnaval is één van de momenten, waarop 
jongeren hun eerste glas alcohol drinken. Het 
moment waarop een jongere het eerste glas 
alcohol drinkt, is de start van een patroon van 
vaker en steeds meer drinken. Gemiddeld is een 
jongere na dat eerste glas binnen anderhalf jaar 
voor het eerst dronken. 

Alcoholmisbruik 
Het drinken van alcohol onder de 18 jaar is niet 
toegestaan. Jongeren zijn namelijk extra gevoe-
lig voor alcohol. Het beïnvloedt de ontwikkeling 
van de hersenen, die dan nog volop in de groei 
zijn. Alcoholgebruik kan leiden tot blijvende 
gedragsveranderingen, leerproblemen, lichame-
lijke klachten en een grotere kans op verslaving 
op latere leeftijd. Eenmaal ontstane schade is 
onomkeerbaar. Alcohol(misbruik) leidt ook tot 
overlast, ongelukken, overschrijden van (seksue-
le) grenzen en soms zelfs tot alcoholvergiftiging 
en blijvende hersenschade. Helaas belanden er 
elk jaar, tijdens carnaval, jongeren door overma-
tig alcoholgebruik in het ziekenhuis.

Duidelijk en simpel
Uiteindelijk moet de belangrijkste boodschap 
natuurlijk van jou als ouder komen. Is de af-
spraak thuis tot 18 jaar niet drinken (afspraak 
van NIX), maak dan duidelijk dat dit ook voor 
de periode van carnaval geldt. Dus geef je puber 
geen ‘Sneeuwwitje’ (een scheutje bier door de 
7-up) of een biertje tijdens carnaval ‘omdat het 
feest is’. Hiermee geef je een onduidelijke bood-
schap af. Houd het liever duidelijk en simpel: niet 
drinken, is niet drinken. Ook tijdens carnaval.

Een goed gesprek en regels stellen helpt.  
Tips voor een goed gesprek vind je op  
www.hoepakjijdataan.nl.  

Laat je stem horen! 
Woensdag 21 maart 2018
Gemeenteraadsverkiezingen <

Hiep hiep hoera! 

Afgelopen vrijdag was een 
speciale les voor de aller-
kleinsten bij zwembad Die 
Heygrave. Tijdens het baby- 
en peuterzwemmen zijn alle 
deelnemertjes geslaagd voor 
hun diploma! Wil jij ook sa-
men met je kleintje genieten 
in het extra warme water, 
van leuke speelse oefenin-
gen? Geef je dan snel op voor 
het baby- en peuterzwem-
men! De les is geschikt voor 
kinderen in de leeftijd van 
vier maanden tot vier jaar. 

Meer informatie vind je op 
zwembaddieheygrave.nl <

www.zwembaddieheygrave.nl

www.heusden.nl
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