
NLdoet
In het kader van NLdoet staken veel vrijwilligers afgelopen 
vrijdag en zaterdag de handen uit de mouwen. Ook in Heusden 
werd hard gewerkt.

Zo werd het schoolplein van JPS Heusden opgeknapt, kreeg de 
Asterstraat in Drunen een afrastering van schapenhekjes en 
Stichting De Schroef een nieuwe vloer. Daarnaast is tijdens 
NLdoet de Speelberg in Vlijmen opgeknapt en de berging van 
Stichting Steunpunt Ouderen opnieuw ingericht. Ook de jeugd-
burgemeesters gingen aan de slag. Zij waren actief bij de was-
straat van Woonzorgcentrum Zandley en bij de moestuin van de 
Voedselbrigade in Oudheusden. <

Bijeenteam Drunen
Raadhuisplein 16, Drunen 
Spreekuur Geldzaken: dinsdag 
van 14.00 tot 16.00 uur  
Spreekuur Geldzaken: (geen 
formulierenhulp): vrijdag van 
9.30 tot 11.30 uur

Bijeenteam Heusden  
De Kubus, Kasteellaan 23, 
Drunen 
Spreekuur Geldzaken: donder-
dag van 9.30 tot 11.30 uur

Bijeenteam Vlijmen 
Caleidoscoop, Jan Steenstraat 
2, Vlijmen 
Spreekuur Geldzaken: maandag 
van 13.00 tot 15.00 uur.

#NIETALLEENJOUWSCHULD
De publiekscampagne ‘Niet alleen jouw schuld’ moet het  
taboe rondom het hebben van schulden gaan doorbreken.  
De campagne roept jongeren en volwassenen met financiële 
problemen op om hulp te zoeken. 

15 Abri’s in De Langstraat vragen aandacht voor de schul-
denproblematiek onder de noemer #nietalleenjouwschuld. 
De kleurrijke posters zijn ontwikkeld door leerlingen van 
het Koning Willem I College. Zij zijn in contact gekomen met 
mensen die het financieel zwaar hebben of hebben gehad en 
zijn daarna creatief aan de slag gegaan.

Heb je financiële problemen? Zoek hulp! Kom langs bij  
Bijeen, Raadhuisplein 16 in Drunen of mail naar  
info@bijeenheusden.nl of bel (073) 78 2018. <

Hulp nodig in het  
stemhokje op 21 maart?
Heb je een lichamelijke beperking waardoor je niet zelf een stipje 
rood kunt maken, bijvoorbeeld omdat je slecht kunt zien of het  
potlood niet vast kunt houden? Dan mag één van de stembureau
leden je helpen bij het uitbrengen van je stem. 

Onze stembureauleden mogen mensen met een verstandelijke  
beperking of dementie, niet helpen in het stemhokje. Hij of zij  
zal dus zelf, zonder hulp, de stem moeten uitbrengen.

Het is ook mogelijk om een volmacht te verlenen aan een andere 
kiezer. De gemachtigde stemt dan namens hem/haar en de persoon 
hoeft zelf niet naar het stembureau. Meer informatie over de vol-
macht vind je op onze website www.heusden.nl <

Raadgevend referendum
Op 21 maart kun je stemmen voor de gemeenteraad maar 
ook voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet  
op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). <

Stempas kwijt?
De stempassen zijn inmiddels bezorgd. Ben je je stempas 
kwijt? Vraag dan een vervangende stempas aan. Dit kan met 
Digid tot 16 maart via onze website www.heusden.nl of per-
soonlijk aan de balie van het gemeentehuis in Vlijmen tot en 
met dinsdag 20 maart 12:00 uur. Vergeet niet je legitimatie-
bewijs mee te nemen.

Nomineer de Droom of Doener van 2017!
Tijdens verschillende evenementen die plaatsvinden in het kader van Heusden700 reiken we de 
awards voor Doener, Droom en Heusdenaar van het jaar 2017 uit. 

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 categorie 
sporter, vrijwilliger of ondernemer? Of wil je een 
Droom nomineren, omdat dit initiatief volgens 
jou binnen Heusden écht het verschil maakt? 
Je kunt tot en met 22 maart 2018 je nominaties 
doorgeven op www.heusden.nl/heusden700 <

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, Julianastraat 6, bouwen 

erker voorzijde woning (543315, 
27-02-2018)

•  Haarsteeg, tuinbouwweg 12, ver-
groten tuinbouwbedrijf (543532, 
28-02-2018)

•  Heusden, Gasthuisstraat 13, aan-
passen voorgevel en vervangen 
kozijnen (543884, 02-03-2018)

•  Heusden, Waterpoort 24, verbou-
wen woning en plaatsen tuinhuis 
(543973, 03-03-2018)

•  Vlijmen, Groen van Prinstererlaan 
41, plaatsen dakkapel achterzijde 
woning (544175, 05-03-2018)

Monumenten
•  Heusden, Engstraat 18 en 18A, 

vervangen dakgoten isoleren dak 
verwijderen asbest dakbeschot 
(543827, 02-03-2018)

Slopen
•  Heusden, Engstraat 18 en 18A, 

vervangen dakgoten isoleren dak 
verwijderen asbest dakbeschot 
(543827, 02-03-2018)

In of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, Kerkstraat 10, aanleggen 

in- uitrit (543882, 02-03-2018)

Brandveilig gebruik en gebruiks
melding
•  Drunen, Grotestraat 267, brandvei-

lig gebruik pand ‘Partycentrum 
Remise’ (543862, 27-02-2018)

Procedure
De gemeente Heusden geeft een 
kennisgeving van de ontvangen aan-
vragen. Op deze publicatie is de regu-
liere voorbereidingsprocedure van de 
Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) van toepassing.

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Haarsteeg, Ambrosiushof 61, ver-

groten overkapping (540176,  
27-02-2018)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 88, 
verbouwen en vergroten woning 
(533499, 27-02-2018)

•  Drunen, Leliestraat 18, renoveren 
dak en plaatsen dakkapel voorzijde 
woning (538055, 28-02-2018)

•  Vlijmen, Mortelweg kavel GEE189, 
bouwen woning aanleggen in- uitrit 
(536071, 01-03-2018)

•  Haarsteeg, Heusdenseweg 29, 
bouwen aanbouw met overkapping 
(537597, 01-03-2018)

• Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA058, 
bouwen woning aanleggen in- uitrit 
rit (535151, 02-03-2018)

•  Drunen, Lipsstraat 6, vervangen 
gevelbekleding woning (540157, 
05-03-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Haarsteeg, Ambrosiushof 61, ver-

groten overkapping (540176,  
27-02-2018)

•  Haarsteeg, Heusdenseweg 29, 
bouwen aanbouw met overkapping 
(537597, 01-03-2018)

•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA058, 
bouwen woning aanleggen in- uitrit 
rit (535151, 02-03-2018)

Kappen
•  Herpt, Achterweg 41, kappen ceder 

(539420, 28-02-2018)

In of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Mortelweg kavel GEE189, 

aanleggen in- uitrit (536071,  
01-03-2018)

•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA058, 
aanleggen in- uitrit rit (535151, 
02-03-2018)

•  Drunen, Grotestraat hoek Jacobus 
vd Meijdenstraat, aanleggen in- en 
uitrit (540730, 05-03-2018)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Trompstraat 1, vergroten 

woning (538972, 28-02-2018)

Ingetrokken
•  Heusden, Engstraat 6, plaatsen 

dakraam voorzijde pand (536791, 
26-02-2018)

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).

OMGEVINGSVERGUNNING 
‘BOUWHOOGTEN HENDRIK DE 
JONGHSTRAAT, HAARSTEEG’
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat het de omgevingsvergun-
ning ‘Bouwhoogten Hendrik de 
Jonghstraat, Haarsteeg’ (NL.IMRO. 
0797.BwhDeJonghstr-OV01) heeft 
verleend.

Het plangebied wordt gevormd door 
de nieuwbouwkavels aan de Hendrik 
de Jonghstraat in Haarsteeg. Dit 
betreft een woningbouwproject met 
vrije kavels die al deels bebouwd zijn. 
Voor het plan is in het verleden het 
bestemmingsplan ‘Willy van den 
Berkstraat’ vastgesteld. Door een 
algemene ontheffingsmogelijkheid in 
dat plan was het mogelijk om met 
10% van de maximum bouwhoogten 
af te wijken. Het daarop volgende 
bestemmingsplan ‘Haarsteeg’ bevat 
deze ontheffingsmogelijkheid niet 
meer, waardoor de bouwmogelijkhe-
den werden beperkt. De omgevings-
vergunning brengt de verdwenen 
bouwmogelijkheid terug. 

Inzage
De omgevingsvergunning met bijbe-
horende stukken ligt met ingang van 
15 maart 2018 gedurende zes weken 
ter inzage. U kunt de stukken tijdens 
openingstijden inzien in het gemeen-
tehuis in Vlijmen. Een digitale versie 
is raadpleegbaar via www.heusden.nl. 
en via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep
Belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze bij het college kenbaar 
hebben gemaakt, en belanghebben-
den die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij het 
college kenbaar te maken, kunnen 
gedurende de bovenvermelde termijn 
beroep instellen bij de Rechtbank 
Oost-Brabant (sector Bestuursrecht). 
De verleende vergunning treedt in 
werking na het verstrijken van de 
beroepstermijn.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
DRUNEN, GROENEWOUD 40
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op 20 
februari 2018 het bestemmingsplan 
Drunen, Groenewoud 40 (NL.IMRO. 
0797.BPGROENEWOUD40-VG01) 
heeft vastgesteld.

Het plangebied ligt bij Drunen en 
wordt globaal begrensd door 
Groenewoud (noordkant) en de 
Bosscheweg (zuidkant). Het plan 
maakt de bouw van een woning  
mogelijk.

Het bestemmingsplan is gewijzigd 
vastgesteld en bevat dus een aantal 
wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. Ze zijn 
overzichtelijk aangegeven in het ter 
inzage liggende raadsbesluit.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 15 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 bestem-
mingsplan treedt in werking na het 
verstrijken van de beroepstermijn.

VASTSTELLING UITWERKINGSPLAN 
GEERPARK FASE 3A
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat het op 13 maart 2018 het 
uitwerkingsplan Geerpark fase 3a 
(NL.IMRO.0797.BPUfase3a-VG01) 
heeft vastgesteld.

Het plangebied maakt deel uit van de 
nieuwe woonwijk Geerpark en heeft 
in het bestemmingsplan ‘Geerpark’ (in 
samenhang met ‘Geerpark planherzie-
ning 1’) de bestemming ‘Wonen – Uit 
te werken 4’ (zie blauwe arcering).

Het uitwerkingsplan is gewijzigd 
vastgesteld en bevat dus enkele 
wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerp. Het vastgestelde uitwer-
kingsplan met bijbehorende stukken 
ligt met ingang van 15 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 het college kenbaar 
hebben gemaakt, en belanghebben-
den die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij het 
college kenbaar te maken, kunnen 
gedurende de bovenvermelde termijn 
beroep instellen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State. Daarnaast kan iedereen gedu-
rende de bovenvermelde termijn 
beroep instellen tegen de eventuele 
wijzigingen die bij de vaststelling zijn 
aangebracht. Het vastgestelde plan 
treedt in werking na het verstrijken 
van de beroepstermijn.

ONHERROEPELIJKE BESTEMMINGS-
PLANNEN
Het college maakt bekend dat de 
onderstaande bestemmingsplannen 
inmiddels in werking getreden zijn. 
Deze zijn onherroepelijk. De plannen 
vormen dus het nieuwe planologische 
kader voor het desbetreffende plan-
gebied.

•  Parklaan Vlijmen(NL.IMRO.0797.
ParkVlijmen-VG01) Vastgesteld op 
28 maart 2017 en onherroepelijk 
geworden op 8 november 2017

•  Victoria, Haarsteeg (NL.lMRO.0797.
VictoriaHaarsteeg-VG01) Vastgesteld 
op 11 juli 2017 en onherroepelijk 
geworden op 17 februari 2018

•  Heusden Buitengebied 3e herzie-
ning (NL.IMRO.0797.PHHBG3-VG02) 
Vastgesteld op 27 september 2016 
en onherroepelijk geworden op 17 
januari 2018

•  De Gorsen Elshout (NL.IMRO.0797.
Degorsen-VG01) Vastgesteld op 19 
december 2017 en onherroepelijk 
geworden op 8 februari 2018.

Inzage
Op verzoek kunt u de bestemmings-
plannen inzien in het gemeentehuis 
in Vlijmen. Een digitale versie van de 
plannen is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl onder het kopje 
‘ruimtelijke plannen’ en via de  
landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.
 

Evenementen

EVENEMENTENVERGUNNINGEN
De burgemeester van Heusden heeft:

•  op 2 maart 2018 vergunning ver-
leend voor een vlooienmarkt op het 
parkeerterrein aan Laagstraat in 
Oudheusden op 3 juni en 26 augus-
tus 2018. De vergunning is verzon-
den op 2 maart 2018 en bij de ge-
meente bekend onder nummer 
00542521.

•  op 6 maart 2018 een meerjarige 
vergunning verleend voor de dres-
suurwedstrijden van de Ruitersport-
vereniging Heusden aan de 
Dekkerseweg in Elshout op 5 en 6 
mei 2018, 25 en 26 mei 2019 en 13 en 
14 juni 2020. De vergunning is ver-
zonden op 6 maart 2018 en bij de 
gemeente bekend onder nummer 
00542514.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken is gebleken dat onder-
staande persoon niet meer woont op 
het adres waar hij/zij volgens de 
basisregistratie personen staat inge-
schreven. Het college heeft besloten 
de bijhouding van de persoonslijst 
van deze persoon op te schorten. Dit 
betekent dat hij/zij daardoor formeel 
niet meer op dat adres staat inge-
schreven.

Datum besluit: 1 maart 2018

Geslachtsnaam: Korolkovas D
Geboortedatum: 16-07-1992
Adres: Burg van Houtplein 16F
Plaats: Vlijmen

Geslachtsnaam: Galanty PW
Geboortedatum: 10-09-1986
Adres: Akkerstraat 1 NW
Plaats: Vlijmen

Geslachtsnaam: Szabó M
Geboortedatum: 25-05-1996
Adres: Akkerstraat 14
Plaats: Vlijmen

Geslachtsnaam: De Vries RE
Geboortedatum: 10-12-1971
Adres: Van Arckelstraat 11B
Plaats: Drunen

Geslachtsnaam: Józwiak KG
Geboortedatum: 13-07-1982
Adres: Beethovenlaan 68
Plaats: Drunen

Geslachtsnaam: Kerbusch SJD
Geboortedatum: 17-10-1967
Adres: Beethovenlaan 68
Plaats: Drunen

Geslachtsnaam: Ploucha RA
Geboortedatum: 23-08-1976
Adres: De Akker 28A
Plaats: Vlimen

Geslachtsnaam: Vámos AJ
Geboortedatum: 25-02-1992
Adres: Nieuwkuijksestraat 75A
Plaats: Nieuwkuijk

Geslachtsnaam: Gönzi Z
Geboortedatum: 03-02-1996
Adres: Nieuwkuijksestraat 75A
Plaats: Nieuwkuijk

Geslachtsnaam: Walczak RT
Geboortedatum: 22-05-1985
Adres: Christinastraat 6
Plaats: Oudheusden

Geslachtsnaam: Walczak MB
Geboortedatum: 07-10-1988
Adres: Christinastraat 6
Plaats: Oudheusden

Geslachtsnaam: Puzniak SK
Geboortedatum: 19-01-1977
Adres: Elzenstraat 52
Plaats: Drunen

Geslachtsnaam: Ercan S
Geboortedatum: 21-01-1955
Adres: Zonnebloemlaan 182
Plaats: Drunen

Geslachtsnaam: Bugajski AW
Geboortedatum: 05-05-1980
Adres: Beatrixstraat 36
Plaats: Oudheusden

Geslachtsnaam: Verschure B
Geboortedatum: 02-09-1984
Adres: Schoolstraat 9
Plaats: Drunen

Geslachtsnaam: Fayd’herbe HG
Geboortedatum: 04-06-1997
Adres: Nassaulaan 25
Plaats: Vlijmen

Geslachtsnaam: Beyer HV
Geboortedatum: 06-12-1994
Adres: Nassaulaan 25
Plaats: Vlijmen

Geslachtsnaam: Dupuis JPJ
Geboortedatum: 31-07-1991
Adres: De Klok 6 
Plaats: Vlijmen

Geslachtsnaam: Loonen HHGM
Geboortedatum: 01-03-1971
Adres: Wolput 84C
Plaats: Vlijmen

Geslachtsnaam: Smits VACH
Geboortedatum: 31-01-1985
Adres: Priemsteeg 5
Plaats: Vlijmen

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. <

Ligging plangebied

Ligging plangebied

Ligging plangebied

Bekendmakingen >

www.heusden.nl
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