
(06) 532 357 05

U kunt ook Whats
Appen met de  
gemeente Heusden 
via telefoonnummer

Aanleg zebrapad ter hoogte  
van Action in Vlijmens centrum

IkPas
 
‘Zet je alcoholgebruik op pauze’
Vanaf vandaag zetten veel Nederlanders hun alcoholgebruik op 
pauze. Dit betekent dat veel mensen 30 of 40 dagen geen alcohol 
drinken. Door je alcoholgebruik op pauze te zetten zorg je ervoor 
dat je inzicht krijgt in je alcoholgebruik in je leven. Het zorgt er ook 
voor dat veel deelnemers minder alcohol drinken op langere termijn 
na de pauze.

Wat levert IkPas op?
De deelnemers van IkPas merkten meer positieve effecten door 
het alcoholgebruik op pauze te zetten. Zo voelt meer dan de helft 
van de deelnemers zich fitter, slaapt 40% beter, 20% valt af en 38% 
heeft geld bespaard.

Iedereen die mee wil doen en de voordelen zelf wil ervaren kan zich 
nog inschrijven voor IkPas 2018 via www.ikpas.nl/inschrijven. <

Van maandag 26 tot en met 
woensdag 28 februari wordt 
het nieuwe zebrapad aange
legd. Voor de aanleg van dit 
zebrapad wordt er een omlei
ding ingesteld voor bussen en 
vrachtwagens. 

Het parkeerterrein van het 
Plein blijft tijdens deze 
werkzaamheden bereikbaar. 
Verkeersregelaars worden inge
zet om de verkeersveiligheid en 
de doorstroom van het verkeer 
te regelen. 

Parkeerplaatsen
Voor de aanleg van het 3e 
zebrapad aan de Akkerstraat 
in Vlijmen worden, indien de 
weersomstandigheden het 
toelaten, op maandag 19 en 
dinsdag 20 februari op het 
parkeerterrein van het Plein, 
ter hoogte van de Action, drie 
parkeerplaatsen weggehaald. 
De parkeerplaatsen moeten 
verdwijnen om ervoor te zor
gen dat voetgangers op deze 
plek veilig en goed zichtbaar 
kunnen oversteken. <

Verkeersregelaars zorgen voor veilige  
en goede doorstroom van het verkeer.

Sfeer creëren 
op het Plein
Met ledverlichting creëren 
we voortaan een toepas
selijke sfeer op het Plein 
in Vlijmen. De verlichting 
is aangebracht in het 
voetgangersgebied. De 
verlichting aan de noord
kant van het Plein was met 
carnaval in de tricolore van 
Knotwilgendam gescha
keld. <

Voluit voor de 
Zuiderwaterlinie!
De Zuiderwaterlinie is een unieke ketting die 15 Brabantse ge-
meenten met elkaar verbindt. Daarnaast is de Zuiderwaterlinie 
de oudste, langste én meest benutte van alle Nederlandse  
waterlinies. De linie loopt van Grave tot Bergen op Zoom,  
goed voor zo’n 160 kilometer historische rijkdom en  
Brabantse gezelligheid. 

In 2018, het Europees jaar van Cultureel Erfgoed, slaan 25 part
ners de handen in elkaar om het prachtig stukje erfgoed nati
onaal en internationaal op de kaart te zetten. Ook Heusden is 
trotse partner in dit verhaal, en organiseert activiteiten om de 
linie te promoten.

 “De samenwerking tussen gemeenten, de provincie en de andere 
partners is op zeer korte tijd op kruissnelheid gekomen. In 2018 
de Zuiderwaterlinie op de kaart zetten, daar gaan we met z’n 
allen voor!” Vertelt wethouder Wim van Engeland namens de 
gezamenlijke bestuurders.

Heusden700
In het feestelijke programma waarin we hoogtepunten vieren van 
zeven eeuwen Heusden vindt ook het Zuiderwaterlinie festival 
plaats. De Aleph is regisseur van twee ‘veldtochten der verbeel
ding’, uitgevoerd door lokale 
culturele groepen. Het over
koepelende thema in de veld
tochten staat dit jaar in het 
teken van ‘water’. In de eerste 
veldtocht wordt de Elshoutse 
Zeedijk aangedaan. In de 
tweede veldtocht voert de 
reis naar Fort Hedikhuizen. 
Meer informatie hierover vind 
je binnenkort op 
www.heusden700.nl <
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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, De Bosschen 16, plaatsen 3 

tijdelijke units (541498, 06022018)

Aanleg (uitvoeren werk)
•  Vlijmen, bij Voordijk 35, vervangen 

keerwand bij woning (541306,  
05022018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Grotestraat / hoek Jacobus 

van de Meijdenstraat, aanleggen 
in of uitrit (540730, 31012018)

•  Vlijmen, Julianastraat 6, veranderen 
in en uitrit (540731, 31012018)

Brandveilig gebruik en gebruiks-
melding
•  Drunen, Torenstraat 85, brandveilig 

gebruik pand (540655, 31012018)

Monumenten
•  Vlijmen, Grote Kerk 24a, plaatsen 

veranda achterzijde woning 
(540947, 01022018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.

Bouwen
•  Haarsteeg, Het Zand 5, bouwen 

bedrijfshal (529613, 06022018)
•  Herpt, Groenstraat 8, bouwen 

schuur (535401, 01022018)
•  Drunen, Plataanplein 13, wijzigen 

voorgevel woning (537137,  
01022018)

•  Drunen, Stationsstraat 37, bouwen 
schuur (538279, 01022018)

Kappen
•  Drunen, Statenlaan / hoek 

Ierlandlaan, kappen lindeboom 
(538442, 06022018)

Afwijken van het bestemmingsplan
•  Drunen, Stationsstraat 37, bouwen 

schuur (538279, 01022018)

Ingetrokken aanvragen
•  Heusden, Putterstraat 24, plaatsen 

blokhut (538603, 05022018)
•  Drunen, Abraham Kampstraat 81, 

bouwen overkapping (539308, 
01022018)

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 
omgevingsrecht (Wabo).

ONTWERP OMGEVINGSVERGUN-
NING HUUB VAN DOORNEWEG 3 
DRUNEN
Het college van Heusden maakt be
kend dat zij van plan is een omgevings
vergunning voor de activiteiten milieu 
(oprichten) en beperkte milieutoets 
afvalstoffen (schroot en kunststof
fen) te verlenen aan Mandemakers 
Transport B.V. voor een bedrijf waar 
afvalstoffen van derden worden inge
nomen, op en overgeslagen en grof 
uitgesorteerd, incidenteel grond 
wordt gezeefd en kleine partijen grond 
van onbekende kwaliteit worden 
gemengd en bemonsterd aan de Huub 
van Doorneweg 3 en het Groenewoud 
ongenummerd in Drunen.

De ontwerp omgevingsvergunning 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 15 februari 2018 gedu
rende zes weken ter inzage. Je kunt 
een zienswijze indienen.
Wil je meer informatie, dan kun je 
contact opnemen met Jan Latour via 
telefoonnummer (073) 513 17 89 
(zaaknummer 528314).

ONTWERP OMGEVINGSVERGUN-
NING HUUB VAN DOORNEWEG 7 
DRUNEN
Het college van Heusden maakt 
bekend dat zij van plan is een omge
vingsvergunning voor de activiteiten 
milieu (revisie) en beperkte milieu
toets afvalstoffen (schroot en kunst
stoffen) te verlenen aan P. van Erp & 
Zn Drunen B.V. voor een bedrijf voor 
de inzameling, opslag en overslag van 
onder andere gemengd bouw en 
sloopafval, bedrijfsafval, puin, meta
len, kunststof en grond en het sorte
ren van gemengd bouw en sloopafval 
en het zeven van grond/zand aan de 
Huub van Doorneweg 7 in Drunen.

De ontwerp omgevingsvergunning 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 15 februari 2018 gedu
rende zes weken ter inzage. Je kunt 
een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie, dan kun je 
contact opnemen met Jan Latour via 
telefoonnummer (073) 513 17 89 
(zaaknummer 489119).

OMGEVINGSVERGUNNING 
VELDWEG 6 HERPT
Het college van Heusden heeft op 2 
februari 2018 een omgevingsvergun
ning verleend voor de activiteiten: 

•  Bouwen;
•  Afwijken bestemmingsplan;
•  Beperkte milieutoets;
•  Handelingen met gevolgen voor 

beschermde natuurgebieden;

Voor het bouwen van een rundveestal 
aan de Veldweg 6 in Herpt. Het per
ceel is kadastraal bekend als: gemeen
te Heusden, sectie G, nummers 268 en 
1498. Het kenmerk van deze vergun
ning is 516793. De omgevingsvergun
ning ligt met bijbehorende stukken 
met ingang van maandag 5 februari 
2018 gedurende zes weken ter inzage. 

U kunt de stukken tijdens openings  
tijden inzien in het gemeentehuis  
in Vlijmen of opvragen via  
info@heusden.nl onder vermelding 
van het kenmerk 516793.

Besluiten

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIF-
TEN ACTIVITEITENBESLUIT EN MEL-
DING ACTIVITEITENBESLUIT
Besluit maatwerkvoorschriften
Het college van Heusden maakt 
bekend dat zij maatwerkvoorschrif
ten hebben opgelegd aan SMT
Nederland voor, de verkoop, verhuur, 
reparatie en onderhoud van zwaar 
rijdend materiaal aan de Grutter 1 in 
Nieuwkuijk. De maatwerkvoorschrif
ten  hebben betrekking op het indie
nen van een rapport, binnen 3 maan
den na de acceptatie van de melding, 
met de resultaten van een onderzoek 
naar de bodemkwaliteit.

Het besluit is verzonden op  
29 januari 2018. U kunt bezwaar 
indienen tegen dit besluit.

Melding Activiteitenbesluit
Tegelijk met het verzoek om maat
werkvoorschriften is een melding 
Activiteitenbesluit ingediend; voor 
de verkoop, verhuur, reparatie en 
onderhoud van zwaar rijdend materi
aal aan de Grutter 1 in Nieuwkuijk. De 
melding betreft een oprichting en is 
akkoord bevonden.

Het akkoord gaan met 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.

De zaak is bij de gemeente bekend 
onder nummer 525741

Vergunningen

VERLEENDE VERGUNNINGEN ROY’S 
DINER
De burgemeester van Heusden heeft  
op 30 januari 2018 besloten een 
drank en horecavergunning, een 
horecaexploitatievergunning en 
terrasvergunning te verlenen aan 
Roy’s Diner voor het exploiteren van 
het horecabedrijf aan Haarsteegse
straat 8  in Haarsteeg. De vergunnin
gen zijn bij de gemeente bekend 

onder nummers 00530445, 00530450 
en 00530448.

Verkeer

PARKEERVAK ELEKTRISCHE  
VOERTUIGEN
Het college van Heusden heeft beslo
ten een parkeervak aan te wijzen 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen in de Valeriusstraat in 
Drunen. U kunt bezwaar maken van 
12 februari tot en met 25 maart 2018. 
Tijdelijke gehandicaptenparkeer
plaats

Het college van Heusden heeft beslo
ten tijdelijke gehandicaptenparkeer
plaatsen aan te wijzen ten behoeve 
van de stembureaus van de gemeen
teraadsverkiezingen op 21 maart 2018 
in de gemeente Heusden. U kunt 
bezwaar maken van 12 februari tot en 
met 25 maart 2018.

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 raadsvergadering
 
Op dinsdag 20 februari 2018 vindt in het gemeentehuis in Vlijmen een openbare vergadering van de 
raad van de gemeente Heusden plaats. De vergadering start 19.30 uur. Je bent van harte welkom!

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:
• Initiatief Herpt Dorpshuis 2.0 2017
• Burgerinitiatief Hart voor Haarsteeg
• Exploitatie Het Run 2018
•  Verlenging convenant regionale samen

werking NoordoostBrabant 20192020
•  Aanvraag rijksbijdrage opsporing en ruiming 

explosieven WOII 2017
•  Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling 

regio Hart van Brabant 2017
•  Principebesluit in het kader van de toekomst 

gemeente Haaren
• Bestemmingsplan Centrum Vlijmen
• Bestemmingsplan Drunen Groenewoud 40

Commissie bezwaar-
schriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op 
dinsdagmiddag 20 februari 2018 twee hoorzittingen. Tijdens 
deze hoorzittingen worden de volgende bezwaren behan
deld, die zijn gericht tegen:

14:00 uur: het verplaatsen van de glascontainer naar de krui
sing De Ruyterstraat / Vennestraat in Drunen.

14:30 uur: het niet verlenen van een parkeerontheffing aan 
de Wijksestraat te Heusden.

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis in 
Vlijmen. Wil je meer informatie of een openbare zitting 
bijwonen? Neem dan contact op met het secretariaat 
van de Commissie bezwaarschriften via telefoonnummer 
(073) 51 31 789.

Een zaak kan achter gesloten deuren worden behandeld als 
de commissie dit nodig vindt. Het is mogelijk dat de agenda 
later wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer 
mogelijk is. <

•  Bestemmingsplan “Bebouwing noordwand 
Anton Pieckplein”

• Huisvesting consultatiebureau Vlijmen
• Normenkader rechtmatigheid 2017
•  Reglement van Orde voor de vergaderingen 

en andere werkzaamheden van de raad van de 
gemeente Heusden 2018 en Verordening op de 
informatievergaderingen gemeente Heusden 
2018

Meer informatie over het spreekrecht, de agenda 
en de raadstukken vind je op onze website 
www.heusden.nl onder ‘raad en college’ /  
‘vergaderingen’. <

Militaire oefening
Van 19 tot en met 23 februari 2018 vindt er een militaire oefening 
plaats in onze gemeente. De oefening vindt plaats in het kader van 
grond  lucht samenwerking en trainen van luchtsteun voor grond
troepen. Aan deze oefening nemen 10 personen, 3 militaire wiel
voertuigen en een aantal militaire helikopters deel. Er wordt geen 
gebruik gemaakt van (oefen)munitie.<

www.heusden.nl
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