
Dromen. Doen. Heusden. -awards 
tijdens jubileumjaar Heusden700!
In 2018 hebben we geen Dromen. Doen. Heusden.- dag maar vieren we zeven eeuwen aan hoog-
tepunten in Heusden. Dit vieren we in het jubileumjaar Heusden700. Het is een jaar waarin we 
stilstaan bij de rijke geschiedenis van Heusden. Er is een prachtig feestprogramma samengesteld 
door de Heusdenaren zelf. Tijdens verschillende evenementen die plaats vinden in het kader van 
Heusden700 reiken we de awards voor Doener, Droom en Heusdenaar van het jaar 2017 uit. 

Werkzaamheden Plein Vlijmen 
 Aanleg zebrapad en kappen 7 cipressen

Nominaties
Ken jij een sporter die een mooie sportpres-
tatie heeft geleverd? Een vrijwilliger die zich 
belangeloos inzet voor anderen? De innovatieve 
ondernemer die maatschappelijk verantwoord 
onderneemt? Kortom iemand die in jouw ogen 
dé Doener van 2017 moet worden in de catego-
rie sporter, vrijwilliger of ondernemer? Of wil 
je een Droom nomineren, omdat dit initiatief 
volgens jou binnen Heusden écht het verschil 
maakt? Nomineer deze persoon, stichting, ver-
eniging of organisatie meteen via onze website 
www.heusden.nl/heusden700. Je kunt tot en 
met 22 maart 2018 je nominaties doorgeven.

Stemmen
De kandidaten voor Heusdenaar van 2017 zijn al 
bekend. Zij zijn het afgelopen jaar genomineerd 
als Doener van de maand en maken daarom 
kans op de titel Heusdenaar van 2017. Je kunt 
van 26 maart tot 15 april je stem uitbrengen op 
de Doeners, de Droom en Heusdenaar van 2017 
via www.heusden.nl/heusden700. 

En de winnaars zijn…
De winnaars van de Dromen. Doen. Heusden. 
-awards worden bekend gemaakt tijdens ver-
schillende evenementen die plaats vinden in 
het kader van Heusden700. Op 21 april tijdens 
de SamenLoop voor Hoop reiken we de awards 
uit voor vrijwilliger en sporter van 2017. Op 9 en 
10 juni tijdens Ongehoord reiken we de awards 
uit voor ondernemer en de droom van 2017. 

Tijdens het Vlijmens Spektakel maken we de 
Heusdenaar van 2017 bekend. 

Heusden700, verbonden door verhalen
In 2018 is de restauratie van de vesting Heusden 
50 jaar geleden afgerond, bestaat de Harmonie 
st. Cecilia in Haarsteeg 175 jaar, viert Skeeler 
Vrienden Drunen haar 20-jarig jubileum en heeft 
de vesting ongeveer 700 jaar stadsrechten. Er is 
dus al zeven eeuwen een Heusden met tal van 
hoogtepunten!

Het hele jaar door is er van alles te beleven; een 
reeks van evenementen die als een puzzel met 
elkaar zijn verbonden. Al deze puzzelstukken 
hebben een eigen verhaal! Door deze op te ha-
len en met elkaar te delen, ontstaat een gevoel 
van verbondenheid. Verhalen om trots op te 
zijn, die generatie op generatie zijn doorgege-
ven en die nu samenkomen in het jubileumjaar 
Heusden700. Bekijk het evenementenprogram-
ma op www.heusden700.nl. <

De democratie begon in Heusden! 
Met prof. dr. Maarten van Rossem
Op zaterdagmiddag 10 maart 2018 om 14.00 uur organiseert 
stichting De Moriaan de eerste Johannes Conradus de Kock  
lezing. Deze eerste editie belicht de huidige staat van de demo-
cratie, letterlijk op de plaats waar de eerste stappen werden 
gezet voor democratisch openbaar bestuur en maakt deel uit 
van het jubileumjaar Heusden700.  

Debat
Joost Rosendaal (historicus en schrijver van o.a. het boek ‘Tot 
Nut van Nederland’) leidt de middag in en licht toe hoe Heusden 
de eerste stad in Nederland werd die haar eigen bestuur op de-
mocratische wijze benoemde. Annemarie Lavèn, hoofdredacteur 
van Historisch Nieuwsblad en het opinietijdschrift Maarten!, 
leidt vervolgens het debat. Het panel bestaat uit Monique 
Leyenaar (hoogleraar politicologie aan de Radboud Universiteit, 
gespecialiseerd in burgerparticipatie) Thomas von der Dunk 
(cultuurhistoricus en publicist) en Peter Wierenga (journalist en 
auteur van ‘Ik brul dus ik ben’

Keynote lezing
Historicus prof. dr. Maarten van Rossem sluit de middag af met 
de eerste Johannes Conradus de Kock lezing waarin hij betoogt 
dat democratieën ondemocratisch zijn en we ze tóch moeten 
koesteren. De hele middag is er voor bezoekers de mogelijkheid 
om vragen te stellen en inbreng te leveren aan het debat.

Achtergrond
Te midden van roerige opstanden, vijandig gezinde orangisten 
en een conservatieve elite werd in Heusden zomaar geschiede-
nis geschreven. Op 6 januari 1787 namen de patriotten onder de 
bezielende leiding van Johannes Conradus de Kock het besluit 
om met een echte verkiezing 
het bestuur van Heusden zelf te 
benoemen. Waarmee Heusden 
de eerste stad in Holland werd 
met een democratisch bestuur. 
De Heusdenaren waren onver-
schrokken en werden tot aan het 
hof van Versailles besproken!

Bestel nog snel je kaarten op 
www.democratieheusden.nl <
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Zebrapad
Van maandag 12 maart van 7.00 uur tot en met woensdag 14 maart 
16.00 uur wordt aan het Plein in Vlijmen ter hoogte van de Action 
een nieuw zebrapad aangelegd. Eerder zijn deze werkzaamheden 
gestaakt in verband met de vorst. Voor de aanleg van dit zebrapad 
wordt een omleiding ingesteld voor bussen en vrachtwagens. Het 
parkeerterrein van het Plein blijft tijdens deze werkzaamheden 
bereikbaar. Verkeersregelaars worden ingezet om de verkeersveilig-
heid en de doorstroom van het verkeer te regelen.

Kappen cipressen
Op woensdag 7 maart worden er zeven cipressen gekapt die rondom 
het Plein staan. De boomvakken straten we dicht met kinderkopjes 
(graniet keien). Om deze werkzaamheden uit te voeren laten ver-
keersregelaars per rijbaan het verkeer om en om door. <

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
•  Herpt, Groene woud (kadastraal 

G1605), bouwen woning (542985, 
22-02-2018)

•  Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE209 , 
bouwen woning (543018, 22-02-2018)

•  Drunen, Torenstraat 26, versterken 
verdiepingsvloer (543263,  
23-02-2018)

•  Elshout, Mariëndonkstraat 8a, 
bouwen woning met schuur 
(543284, 26-02-2018)

Kappen
•  Drunen, hoek Spoorlaan - Kastanje-

laan West (ter hoogte van het fiets-
pad), kappen 2 populieren (543241, 
26-02-2018)

•  Elshout, Zeedijk langs het fietspad 
(kadastraal F48 en F5), kappen  
5 essen en 4 eiken (543245,  
26-02-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Herpt, Groene woud (kadastraal 

G1605), aanleggen in- en uitrit 
(542985, 22-02-2018)

•  Elshout, Mariëndonkstraat 8a, 
aanleggen in- en uitrit (543284, 
26-02-2018)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Nieuwkuijk, Klompenmaker 18, 

aanleg LD gasleiding (543036,  
22-02-2018)

Brandveilig gebruik en gebruiks-
melding
•  Vlijmen, Witbol 30 en 30 W1 t/m 

W20, melding brandveilig gebruik 
gebouw (543260, 26-02-2018)

Milieu/OBM (Omgevingsvergunning 
Beperkte Milieutoets)
•  Drunen, Kasteeldreef 23, voor het 

verhandelen en recyclen van IBC-
vaten (543135, 25-02-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Nieuwkuijk, De Maashoven 3, bou-

wen carport (539749, 23-02-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Nieuwkuijk, De Maashoven 3, bou-

wen carport (539749, 23-02-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Zilverkarper 1, aanleggen 

in- of uitrit (534966, 23-02-2018)

Brandveilig gebruik en gebruiks-
melding
•  Nieuwkuijk, Touwslager 2, brand-

veilig gebruik kantoor (530117, 
23-02-2018)

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).

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
BEBOUWING NOORDWAND ANTON 
PIECKPLEIN
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op  
20 februari 2018 het bestemmings-
plan Bebouwing Noordwand Anton 
Pieckplein (NL.IMRO.0797.bnwa-
pieckplein-VG01) gewijzigd heeft 
vastgesteld.

Het plangebied ligt in Drunen aan de 
noordzijde van het Anton Pieckplein.

Het plan heeft tot doel om de bouw 
mogelijk te maken van drie vrijstaan-
de woningen die in het bijzonder 
geschikt zijn voor bewoning door 
senioren.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 8 maart 2018 gedurende 6 
weken ter inzage. Een digitale versie 
is raadpleegbaar via www.heusden.nl. 
en via de landelijke website  
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze bij de gemeenteraad ken-
baar hebben gemaakt, en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken, 
kunnen gedurende de bovenvermelde 
termijn beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Daarnaast kan ieder-
een gedurende de bovenvermelde 
termijn beroep instellen tegen de 
eventuele wijzigingen die bij de vast-
stelling door de gemeenteraad in het 
ontwerpbestemmingsplan zijn aange-
bracht. Het vastgestelde uitwerkings-
plan treedt in werking na het verstrij-
ken van de beroepstermijn.

OMGEVINGSVERGUNNING
POLDERWEG 7 OUDHEUSDEN
Het college van Heusden heeft op 1 
maart 2018 een omgevingsvergun-
ning verleend voor de activiteiten: 

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

beschermde natuurgebieden;

Voor het bouwen van een vleesstie-
renstal aan de Polderweg 7 in 
Oudheusden. Het perceel is kadas-
traal bekend als: gemeente Heusden, 
sectie F, nummer 1334. Het kenmerk 
van deze vergunning is 504450.

Inzage
De omgevingsvergunning ligt met 
bijbehorende stukken met ingang 
van donderdag 8 maart 2018 gedu-

rende zes weken ter inzage. U kunt de 
stukken tijdens openingstijden in-
zien in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Een digitale versie van de omgevings-
vergunning is opvraagbaar via  
info@heusden.nl . 

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met het cluster 
Omgevingsvergunningen. Graag bij 
uw schriftelijke reactie het zaaknum-
mer 504450 vermelden.

PLANNEN IN VOORBEREIDING
Het college van Heusden maakt op 
grond van artikel 1.3.1. van het Besluit 
ruimtelijke ordening bekend dat zij 
het voornemen heeft om de volgende 
bestemmingsplannen voor te berei-
den:

•  De Akker / Oliemaat Vlijmen
• Von Suppéstraat Drunen
•  Bedrijventerrein Heesbeen herzie-

ning 2018.

Ten behoeve van deze kennisgeving 
liggen geen stukken ter inzage. Zodra 
de plannen officieel in procedure 
worden genomen, worden ze ter 
inzage gelegd. Tijdens de inzageter-
mijn krijgt u de gelegenheid om een 
reactie in te dienen. Dit wordt steeds 
tijdig bekend gemaakt op de gemeen-
telijke informatiepagina in de 
Heusdense Courant, in het 
Gemeenteblad op www.overheid.nl 
en op www.heusden.nl onder het 
kopje Ruimtelijke plannen. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met cluster Ruimtelijke 
Ordening.

Evenementen

EVENEMENTENVERGUNNINGEN
De burgemeester van Heusden heeft:

•  op 22 februari 2018 een meerjarige 
vergunning verleend voor het Effect 
Festival bij Zorgboerderij de Locatie 
aan de Gemeint 3 in Vlijmen op 9 en 
10 juni 2018, 8 en 9 juni 2019 en 13 
en 14 juni 2020. De vergunning is 
verzonden op 22 februari 2018 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
00539211.

•  op 26 februari 2018 vergunning 
verleend voor de Albert Heijn 
Buitendag bij varkenshouderij 
Alpeko aan de Zeggelaarseweg 2 in 
Herpt op 2 april 2018. De vergun-
ning is verzonden op 26 februari 
2018 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 00542049.

Verkeer
Het college van Heusden heeft beslo-
ten om op de volgende locaties een 
voetgangersoversteekplaats in te 
stellen:

•  op het Plein in Vlijmen, ter hoogte 
van huisnummer 7.

•  op het Plein in Vlijmen, ter hoogte 
van huisnummer 11.

•  Op de Van Limburg Stirumlaan in 
Vlijmen.

Je kunt van 2 maart tot en met  
12 april 2018 bezwaar indienen. 

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. <

Bebouwing noordwand 
Anton Pieckplein

Bekendmakingen >

Campagne 'Niet alleen jouw schuld'
'Er is hulp'
De publiekscampagne ‘Niet alleen jouw schuld’ 
is gestart. De campagne richt zich op zowel  
jongeren als volwassenen en heeft als doel om 
het taboe rondom schulden te doorbreken.  

Eind vorig jaar heeft Rabobank de Langstraat 
het initiatief genomen om met middelbare 
scholen uit de Langstraat in gesprek te gaan 
over jongeren en financiën. Hierdoor zijn twee 
mooie projecten over financiële bewustwording 
onder middelbare scholieren en hun ouders tot 
stand gekomen. Een van deze projecten is de 
publiekscampagne ‘Niet alleen jouw schuld’. 
Campagnemateriaal is ontwikkeld door een 
groep studenten van het Koning Willem I  

college in ’s-Hertogenbosch. Het doel van de 
campagne is om zowel jongeren als volwassenen 
met financiële pro-
blemen op te roepen 
om hulp te zoeken.  

Heb je financiële 
problemen 
zoek hulp! Kom 
langs bij Bijeen, 
Raadhuisplein 16 
te Drunen of mail 
naar info@bijeen-
heusden.nl of bel  
(073) 78 20178. <

Doener van de maand
De zebravinken van de Vlijmense Rowdy van Son waren tij-
dens het afgelopen wereldkampioenschap in Italië goed voor 
twee gouden medailles. Wethouder Kees van Bokhoven feli-
citeerde Rowdy met deze mooie prestatie en voegde aan de 
prijzenkast de titel ‘Doener van de maand’ toe. Ruim 15 jaar 
houdt Rowdy al zebravinken en ze worden steeds mooier. De 
liefhebberij voor vogels kreeg Rowdy van zijn vader mee. <

Loshangende tak?
Zie jij een loshangende tak of een zwam op de boomstam? 
Meld dit dan via de BuitenBeter-app! Je melding komt recht-
streeks bij de gemeente terecht. De buitendienst kijkt ter 
plaatse of er meteen actie moet worden ondernomen! Via de 
BuitenBeter-app ontvang je terugkoppeling op je melding! 
Download de app via de Appstore of Google Play Store. Op 
www.buitenbeter.nl vind je meer informatie over de app. <

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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