
Langer open en werken op afspraak!
De openingstijden van de gemeentebalie in Vlijmen veranderen vanaf 2 april! 

Vanaf 2 april 2018 kun je voortaan op dins-
dag-, woensdag- en donderdagavond tot 
20.00 uur terecht in het gemeentehuis in 
Vlijmen voor het aanvragen en ophalen van 
documenten. De balie heeft daarmee een 
extra avondopenstelling en we zijn deze 
avonden een half uur langer open. 

Werken op afspraak
Vanaf 2 april 2018 kun je vanaf 12.00 uur 
alleen met een afspraak terecht aan de balie  
in Vlijmen. Via www.heusden.nl kun je  

makkelijk een afspraak inplannen. Wij reser-
veren dan een balie en je bent direct aan de 
beurt! Heb je geen afspraak dan helpen wij 
je met het inplannen hiervan. Het kan dan 
zijn dat je op een later tijdstip terug moet 
komen. Voor het ophalen van rij- en reisdocu-
menten heb je geen afspraak nodig.

Je kunt veel zaken ook digitaal met de ge-
meente regelen. Op www.heusden.nl kun je 
met DigiD verschillende aanvragen indienen. <

Elke stem telt!
Vandaag, woensdag 21 maart, telt elke stem! 

Heb jij je stem al uitgebracht? Je kunt dit van-
daag nog tot 21.00 uur doen. Op verschillende 
locaties binnen de gemeente kun je jouw stem 
uitbrengen met je stempas en een legitimatie-
bewijs zoals een rijbewijs, paspoort of identi-
teitskaart. Ben je jouw stempas kwijt? Dan kun 
je helaas je stem niet uitbrengen. De gemeente 
kan ook geen vervangende stempas meer aan-
maken. Kijk op onze site www.heusden.nl voor 
alle stemlokalen in de gemeente.

Live volgen
Woensdagavond ben je vanaf 22.00 uur van 
harte welkom in het gemeentehuis in Vlijmen. 
We presenteren dan live de voorlopige uitsla-
gen van de stemlokalen. Kun je er niet bij zijn? 
Houd dan onze social media kanalen en website 
www.heusden.nl in de gaten! <

Gratis compost bij de 
Milieustraat
De temperaturen beginnen langzaam weer te stijgen. Wil je 
je tuin lenteklaar maken? Gebruik dan compost om de tuin 
extra voeding te geven. Op vrijdag 23 (13:30 – 16:00 uur) en 
zaterdag 24 (09:00 – 15:00 uur) maart kun je gratis compost 
ophalen bij de Milieustraat, Duinweg 37 in Drunen. Neem 
wel je legitimatiebewijs mee!

Deze actie geldt alleen dit weekend en op = op. Iedere inwo-
ner van de gemeente Heusden kan één keer gebruik maken 
van deze actie. De compost wordt door leverancier Attero 
in zakken van 40 liter op de milieustraat aangeleverd. De 
(losse) compost moet je zelf in je wagen/aanhanger laden.
 
Goed voor uw tuin
Compost is een uitstekende bodemverbeteraar. Het voedt 
de bodem en stimuleert zo de groei van bloemen en planten 
op een milieuvriendelijke wijze. Ook verbetert compost de 
structuur van de bodem en zorgt het voor een goede water-
huishouding. Zo ontstaat een natuurlijke balans. Gemengd 
met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten. <

Cultuurcafé Heusden  
Donderdag 22 maart 2018
Stichting Honsoirde organiseert op donderdag 22 maart de eerste 
editie van het Cultuurcafé Heusden.

Iedereen die graag zijn culturele netwerk in de gemeente Heusden 
wil uitbreiden is op donderdag 22 maart van harte welkom in de 
Cultuurtoren van Onsenoort op het terrein van de voormalige abdij 
Mariënkroon. Tijdens deze avond vertellen drie sprekers meer over 
hun betrokkenheid bij de Heusdense cultuur.

Sprekers
Ron en Tak van der Most geven een kijkje in het succes van de 
Stichting Muze van de Gouverneur. Inge Bouwknegt van Rabobank 
’s-Hertogenbosch vertelt over de betrokkenheid van de bank bij cul-
turele initiatieven in de regio. Jeroen van Kan uit Drunen, eigenaar 
van de 4you-websites in de Langstraat, legt uit hoe een culturele 
organisatie effectief en succesvol kan communiceren via websites 
en social media.

Je bent van harte uitgenodigd 
op donderdag 22 maart vanaf 
19.30 uur. Het Cultuurcafé 
Heusden is gratis toegankelijk! 
Stichting Honsoirde bevindt 
zich in de toren op het ter-
rein van de voormalige abdij 
Mariënkroon, Abdijlaan 6A te 
Nieuwkuijk. Aanmelden vooraf 
via info@honsoirde.nl wordt op 
prijs gesteld. <

Nomineer de Droom of Doener van 2017!
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. 

Ken jij een sporter die een mooie sportpres-
taties 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 

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. <

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
•  Elshout, Heusdenseweg 16,  

intern verbouwen pand (544359, 
06-03-2018)

•  Nieuwkuijk, Pastoor Becxstraat 9, 
bouwen berging (544365,  
06-03-2018)

•  Drunen, Groenewoud (kadastraal 
K2820), bouwen sorteerloods 
(544363, 06-03-2018)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 
tussen huisnummer 3A en 7, bou-
wen woning (544362, 06-03-2018)

•  Vlijmen, Bosbeemd (kavel GRA063), 
bouwen woning (544544,  
07-03-2018)

•  Drunen, Piet Heinstraat 10, ver-
vangen kozijn voorgevel (544744, 
08-03-2018)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 93, 
plaatsen zonnepanelen (545150, 
12-03-2018)

Kappen
•  Drunen, Mesdagplein 11, kappen 2 

bomen in de voortuin (544881, 
10-03-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, De Gemeint 3, herbouwen 

van een bijgebouw ten behoeve van 
opvang van kinderen en jongeren op 
zorgboerderij (545052, 14-03-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Bosbeemd (kavel GRA063), 

aanleggen in- of uitrit (544544, 
07-03-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Heusden, Vismarkt 1, wijziging 

verleende vergunning plaatsen 
luifel met reclame-aanduiding 
(539732, 06-03-2018)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 
(kadastraal N4994), bouwen woning 
(539052, 08-03-2018)

•  Drunen, Hugo de Grootstraat 31, 
aanbrengen reclamebord (538918, 
08-03-2018)

•  Drunen, Torenstraat 26, veranderen 
verdiepingsvloer (543263,  
12-03-2018)

•  Vlijmen, Bosbeemd (kavel GRA057), 
bouwen woning (539496,  
12-03-2018)

•  Drunen, Margrietweg 19, verande-
ren en uitbreiden geitenstal 
(512880, 14-03-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 

(kadastraal N4994), bouwen woning 
(539052, 08-03-2018)

Monumenten
•  Heusden, Vismarkt 1, wijziging 

verleende vergunning plaatsen 
luifel met reclame-aanduiding 
(539732, 06-03-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Julianastraat 6, veranderen 

in en uitrit (540731, 09-03-2018)
•  Vlijmen, Bosbeemd (kavel GRA057), 

aanleggen in en uitrit (539496, 
12-03-2018)

•  Elshout, Kerkstraat 10, aanleggen 
in- of uitrit (543882, 12-03-2018)

Beperkte milieutoets (voor het  
aspect M.E.R.-beoordeling)
•  Drunen, Margrietweg 19, verande-

ren en uitbreiden geitenstal 
(512880, 14-03-2018)

Vergunningsvrij werk of werkzaam-
heden uitvoeren
•  Vlijmen, Voordijk 35, vervangen 

keerwand bij woonhuis (541306, 
09-03-2018)

Vergunningsvrij bouwen
•  Drunen, Europalaan 135, vergroten 

woning (542580, 09-03-2018)

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).

ONTWERP UITWERKINGSPLAN 
GEERPARK FASE 2B-1 IN VLIJMEN
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat het heeft ingestemd  
met het ontwerp uitwerkingsplan 

Geerpark fase 3B-1 in Vlijmen (NL.
IMRO.0797.BPUfase2B1-ON01).

Het uitwerkingsplan betreft fase 2B-1 
in de nieuwe woonwijk Geerpark ten 
behoeve van de realisering van circa 
54 grondgebonden woningen.

Het uitwerkingsplan wordt waar-
schijnlijk vastgesteld in het tweede 
kwartaal van 2018.

Het ontwerp uitwerkingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 22 maart 2018 gedurende zes 
weken ter inzage. Een digitale versie 
is raadpleegbaar via onze website 
www.heusden.nl en de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Je kunt een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met John Burgs via tele-
foonnummer (073) 513 17 89. Houd 
het zaaknummer 545545 bij de hand.

VASTSTELLING UITWERKINGSPLAN 
GEERPARK FASE 3A
Dit betreft een rectificatie op eerdere 
bekendmaking d.d. 14 maart 2018. 
Reden hiervan is dat niet was vermeld 
dat de Crisis- en Herstelwet van 
toepassing is.

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 22 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.

Op het uitwerkingsplan is afdeling 2 
van hoofdstuk 1 van de Crisis- en 
Herstelwet van toepassing. Dit bete-
kent dat de beroepsgronden in het 
beroepschrift moeten worden opge-
nomen en deze na afloop van de 
beroepstermijn niet meer kunnen 
worden aangevuld.

Besluiten

GROENSTRUCTUURPLAN 2018-2022
Het college heeft besloten om het 
Groenstructuurplan 2018-2022 vrij te 
geven voor inspraak. Het plan bevat 
de voor de gemeente Heusden belang-
rijke groene waarden en geeft aan hoe 
de komende jaren met het groen 
wordt omgegaan. Belanghebbenden 
hebben de mogelijkheid om van 16 
maart tot en met 27 april 2018 ziens-
wijzen in te dienen op het plan. In 
deze periode ligt het plan ter inzage 
in de gemeentehuis in Vlijmen. Het 
collegebesluit en bijlagen zijn in te 
zien via www.heusden.nl/BIS/Home/ 
Collegevergaderingen

Evenementenvergunningen

CIRCUS FREIWALD MENAGERIE
De burgemeester van Heusden heeft 
op 15 maart 2018 vergunning ver-
leend voor het geven van voorstellin-
gen door Circus Freiwald Menagerie  
 
op het Oranjeveld aan de Willem 
Alexanderstraat van 12 t/m 22 april 
2018. De vergunning is verzonden op 

15 maart 2018 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00543437.

Verkeer

AANLEGGEN GERESERVEERDE GE-
HANDICAPTENPARKEERPLAATSEN
Het college van burgemeester en 
wethouders van Heusden maakt 
bekend dat het college op 13 maart 
2018 heeft besloten tot het aanleg-
gen van gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaatsen ter hoogte van:

•  de Lindestraat 56 in Drunen. 
•  de Christinastraat in Oudheusden
•  de Cambreur in Drunen

Het bord E6 wordt hier geplaatst 
alsmede het onderbord met kente-
ken. De besluiten zijn op 13 en 21 
maart 2018 bekendgemaakt in de 
Staatscourant.

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

Bekendmakingen >

Meten is weten! 
Van 21 maart tot 20 april worden in de gehele gemeente Heusden landmeetkundige  
werkzaamheden uitgevoerd. 

Militaire oefening

In deze periode voeren medewerkers van het 
bedrijf GeoNed deze werkzaamheden uit.  
Zij actualiseren hiermee de Basisregistratie 
Grootschalige Topografie (BGT). Deze werk-
zaamheden vinden plaats in de openbare ruimte 
maar ook op particulier terrein. In de openbare 

Van woensdag 21 maart tot en met vrijdag  
23 maart 2018 vindt er een militaire oefening 
plaats in onze gemeente. De oefening vindt 
plaats in het kader van genisten in opleiding.  

Aan deze oefening nemen 20 personen, 5 militaire 
wielvoertuigen en 4 militaire vaartuigen deel.  
Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)-
munitie. <

ruimte worden bijvoorbeeld aanpassingen 
gemeten aan wegen en plantsoenen. Op parti-
culier terrein gaat het vooral om metingen aan 
woningen, bijvoorbeeld het inmeten van een 
nieuwbouwwoning, een aanbouw of een schuur.

Wanneer een medewerker werkzaamheden wil 
uitvoeren op particulier terrein dan vraagt hij 
hiervoor toestemming aan de eigenaar. De me-
dewerkers van GeoNed zijn herkenbaar aan hun 
bedrijfskleding en hun bedrijfs-identiteitsbe-
wijs. Deze dragen zij zichtbaar op hun kleding. 
Daarnaast hebben zij ook een introductiebrief 
van de gemeente bij zich. Vertrouwt u de situa-
tie niet? Neem dan contact op met de gemeente 
via telefoonnummer (073) 513 17 89. Zij kunnen 
verifiëren of de medewerker die aan de deur 
staat in dienst is van GeoNed. <

Openbare raads vergaderingen
 
Op dinsdag 27 maart  2018 vindt in het gemeentehuis  
in Vlijmen een openbare vergadering van de raad van de  
gemeente Heusden plaats. De vergadering begint om  
19.30 uur. Je bent van harte welkom! 

De volgende onderwerpen worden besproken: 
• Beleidskader 2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord
• Kadernota 2019 GGD Hart voor Brabant
•  Beleidsmatige en financiële kaders Streekarchief 

Langstraat Heusden Altena 2019-2022
• Glasvezel buitengebied
•  Verslag commissie geloofsbrieven en toelating  

benoemde raadsleden
• Afscheid scheidende/vertrekkende raadsleden

Voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken  
verwijzen wij je naar de website www.heusden.nl.

Installatie nieuwe gemeenteraad 
Op donderdag 29 maart 2018 vindt in het gemeentehuis in 
Vlijmen een openbare raadsvergadering plaats, waarin de 
nieuwe gemeenteraad wordt geïnstalleerd. Ook deze verga-
dering begint om 19.30 uur. Je bent van harte welkom! <

www.heusden.nl
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