
Beëindiging grafrechten  
begraafplaats Buytenhove
Op de begraafplaats Buytenhove in Heusden liggen 277 oude graven. Het college van Heusden heeft 
besloten om de grafrechten te beëindigen.

Het betreft oude graven op begraafplaats 
Buytenhove waarvan de rechthebbenden (na-
bestaanden) bij de gemeente niet bekend of 
niet meer te traceren zijn en waarvoor geen 
belangstelling meer wordt geuit. De gemeente 
heeft de afgelopen jaren geprobeerd te achter-
halen wie de nabestaanden zijn. Helaas zijn de 
nabestaanden niet te vinden. Ook het plaatsen 
van bordjes bij de graven om aan te geven dat 
de gemeente van plan is om de grafrechten te 
beëindigen, heeft niet geleid tot reacties.

Waarom worden de grafrechten beëindigd?
Er is weinig plaats meer op begraafplaats 

Buytenhove. Een gedeelte van de graven waar-
van het grafrecht is beëindigd, wordt daarom 
zeer zorgvuldig en respectvol geruimd door een 
gespecialiseerd bedrijf. De resten van de overle-
denen uit deze graven worden bijeengebracht 
in een verzamelgraf op deze begraafplaats. De 
exacte plaats van het verzamelgraf is nog niet 
bekend. We willen er zo voor zorgen dat er ook 
in de toekomst nog ruimte is om mensen te 
begraven op begraafplaats Buytenhove. 

Meer informatie over de beëindiging van de 
grafrechten en de veelgestelde vragen vind  
je op www.heusden.nl <

Stem op de Droom, 
Doeners en Heusdenaar 
van 2017!
Tijdens verschillende evenementen die plaats vinden in het  
kader van Heusden700 reiken we de awards voor de Doeners,  
Droom en Heusdenaar van het jaar 2017 uit. 

De kandidaten voor de Droom, Doeners en Heusdenaar van 
2017 zijn bekend! De Droom en Doeners van 2017 zijn eerder al 
genomineerd door inwoners uit Heusden. De kandidaten voor 
Heusdenaar van het jaar zijn in 2017 genomineerd als Doener 
van de maand door het college en maken daarmee automatisch 
kans op deze award. 

Je kunt van 26 maart tot 16 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 verschillende 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. <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 dinsdag-, woensdag- en don-
derdagavond 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 balie in Vlijmen. Via www.heusden.nl kun je makkelijk 
een afspraak inplannen. Wij reserveren 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 te-
rug moet komen. Voor het ophalen van rij- en reisdocumenten heb 
je geen afspraak nodig.

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

(06) 532 357 05

U kunt ook Whats-
Appen met de ge-
meente Heusden via 
telefoonnummer

Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op 
de hoogte! <

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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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
•  Haarsteeg, Plan Victoria, bouwen 

50 woningen (545535, 15-03-2018)
•  Drunen, Alcoalaan 1, bouwen prefab-

trafostation (545611, 15-03-2018)
•  Vlijmen, Zuiderpark 2, plaatsen 

rookgaskanaal (545574, 15-03-2018)
•  Vlijmen, Vendreef 1, renoveren en 

vergroten woning (545656,  
14-03-2018)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 
naast huisnummer 2, bouwen wo-
ning (545720, 16-03-2018)

•  Vlijmen, Achterstraat 21a, vergroten 
woning en plaatsen dakkapel voor-
zijde woning (545729, 17-03-2018)

•  Vlijmen, Wilhelminastraat 56, bou-
wen carport (545733, 18-03-2018)

•  Vlijmen, De Statie 13, plaatsen 
rookgasafvoer (545751, 18-03-2018)

•  Drunen, Slotgracht 5, plaatsen  
2 ramen zijgevel woning (545962, 
19-03-2018)

•  Drunen, Wolgaplantsoen 23, 
545963

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Stationsstraat 72, aanleg-

gen in- of uitrit (545480,14-03-2018)
•  Haarsteeg, Plan Victoria, aanleggen 

in- en uitritten (545535, 15-03-2018)
•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 

naast huisnummer 2, aanleggen 
in-of uitrit (545720, 16-03-2018)

OMGEVINGSVERGUNNING
Verleend
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Mortelweg, kavel GEE191, bouwen 

woning (540228, 14-03-2018) 
•  Drunen, Schoolstraat 26, verbou-

wen woning, (538099, 12-03-2018)
•  Vlijmen, De Grassen (fase 1), bou-

wen 18 woningen en tuinbergingen 
(534810, 08-03-2018)

•  Drunen, Prinses Beatrixstraat 29, 
vergroten woning en bouwen zwem-
bad (540177, 16-03-2018)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 
21, bouwen woning (539428,  
16-03-2018)

•  Vlijmen, Nicolaas Beetsstraat 1, 

vergroten woning, (541649, 19-03-
2018)

•  Vlijmen, Nassaulaan t.h.v. voorma-
lige kerk, bouwen 50 appartemen-
ten (532077, 19-03-2018)

•  Vlijmen, Goede Morgen kadastaal 
N5826, bouwen 56 huurwoningen 
(533825, 19-03-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Schoolstraat 26, verbou-

wen woning, (538099, 12-03-2018)
•  Elshout, Kerkstraat 48, gebruiken 

pand  als logiesgebouw voor huis-
vesten 23 personen (532377,  
14-03-2018)

•  Drunen, Prinses Beatrixstraat 29, 
vergroten woning en bouwen zwem-
bad (540177, 16-03-2018)

•  Vlijmen, Nicolaas Beetsstraat 1, ver-
groten woning, (541649, 19-03-2018)

•  Vlijmen, Nassaulaan t.h.v. voorma-
lige kerk, bouwen 50 appartemen-
ten (532077, 19-03-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Mortelweg, kavel GEE191, aanleggen 

in- of uitrit (540228, 14-03-2018)
•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 9, 

aanleggen in- of uitrit (539608, 
16-03-2018)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 
21, aanleggen in- of uitrit (539428, 
16-03-2018)

Kappen
•  Drunen, Kastanjelaan-West nabij 

huisnummer 144 en T-splitsing 
fietspaden, kappen 2 populieren 
(543241, 15-03-2018)

Vergunningsvrij bouwen
•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 9, 

plaatsen erfafscheiding (539608, 
16-03-2018)

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 5E HERZIENING  
EXPLOITATIEPLAN GEERPARK
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat zij op 20 maart 2018 het 
ontwerp van de 5e herziening van het 
exploitatieplan Geerpark in Vlijmen 
(OEPDGB20180315Geerpark) heeft 
vastgesteld. De herziening bevat 
zowel structurele als niet-structurele 
wijzigingen. 

Procedures
Het ontwerp van de 5e herziening van 
het exploitatieplan Geerpark ligt met 
ingang van 29 maart 2018 gedurende 
zes weken ter inzage. Een digitale 
versie is raadpleegbaar via onze 
website www.heusden.nl Belang-
hebbenden kunnen een zienswijze 
indienen. Wil je meer informatie? 
Dan kun je contact opnemen met 
Debbie Gronnak-Beset via telefoon-
nummer (073) 513 17 89.

Evenementenvergunningen

AVONDVIERDAAGSE DRUNEN
Op 18 april 2017 heeft de burgemees-
ter een meerjarige vergunning ver-
leend voor de avondvierdaagse in 
Drunen. Aanvullend op dit besluit 
heeft het college op 19 maart 2018 
een besluit genomen voor het nemen 
van de navolgende maatregelen 
tijdens de avondvierdaagse in Drunen 
op 8 juni 2018 en 24 mei 2019. Van 
16.30 uur tot 21.00 uur zijn de navol-
gende straten tijdelijk afgesloten 
voor het doorgaande verkeer:
•  de Grotestraat, vanaf de Jac. v/d 

Meijdenstraat tot de Hugo de 
Grootstraat;

•  de Stationsstraat, vanaf Ter Hunen 
tot het Raadhuisplein.

•  de Torenstraat, vanaf het 
Raadhuisplein tot de 
Aalbersestraat.

In de Joost van den Vondellaan en de 
Hugo de Grootstraat geldt tijdelijk 
een parkeerverbod en tweerichtings-
verkeer.

Besluiten

BESTUUR BAANBREKERS STELT 
VERZAMELBESLUIT BELEIDSREGELS 
PARTICIPATIEWET VAST
Het dagelijks bestuur van 
Baanbrekers stelde, als bevoegd 
bestuursorgaan voor de uitvoering 
van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, 
Bbz 2004 en de Wsw in de gemeenten 
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, 
op 23 februari 2018 het gewijzigde 
Verzamelbesluit Beleidsregels 
Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 
vast. In dit nieuwe besluit staan de 
uitgangspunten voor de aanspraak 
op het beleid op het gebied van werk 
en inkomen van Baanbrekers.

De beleidsregels sluiten nauw aan bij 
het beoogde maatschappelijke effect 
van de Participatiewet en voldoen 
aan de verplichtingen van de 
Participatiewet als het gaat om het 
verstrekken van inkomensondersteu-
ning, het laten uitstromen van uitke-
ringsgerechtigden naar betaald werk 
en het verstrekken van voorzienin-
gen. De beleidsregels zijn een uitwer-
king van de wet, jurisprudentie en 
van reeds vastgesteld beleid. Recente 
ontwikkelingen zijn de reden voor 
aanpassing van het Verzamelbesluit. 
Om het bijstandsbeleid in Midden-
Brabant regionaal te harmoniseren is 
het Verzamelbesluit onder verant-
woordelijkheid van het Regionaal 
Beleidsoverleg Midden-Brabant 
opgesteld. 

Het dagelijks bestuur heeft het 
Verzamelbesluit Beleidsregels 
Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 
gewijzigd vastgesteld omdat de 
wet- en regelgeving per 1 januari 2017 
op de volgende punten is gewijzigd:
•  het instellen van een verplichting 

voor het aanbieden van de voorzie-
ning beschut werk;

•  de wijziging van de voorwaarden 
van het recht op loonkostensubsi-
die;

•  de wijziging van de bepalingen 
rondom de bestuurlijke boete.

Deze ontwikkelingen én een klein 
stukje 'onderhoud' maken het nodig 
het eerder vastgestelde Verzamel-
besluit Beleidsregels aan te passen. 

Inwerkingtreding
Het Verzamelbesluit Beleidsregels 
Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 
2004 treedt de dag na deze publicatie 
in werking. Het verzamelbesluit ligt 
twaalf weken – tot 18 juni a.s. – ter 
inzage in de gemeentehuizen van 
Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.

BEËINDIGING GRAFRECHTEN
Het college heeft op 20 maart 2018 
besloten om de grafrechten te beëin-
digen van een aantal graven op be-
graafplaats Buytenhove in Heusden. 
Het gaat om 277 oude graven waar-
van de nabestaanden onbekend zijn 
en waarvoor geen belangstelling 
meer wordt getoond.

Een half jaar na publicatie van dit 
besluit worden de gedenktekens van 
de graven waarvan de rechten zijn 
beëindigd, zorgvuldig weggehaald en 
vervolgens worden na enige tijd ook 
de graven geruimd.

Ben je het niet eens met dit besluit 
dan kun je hiertegen bezwaar maken 
tot uiterlijk 1 mei 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 e-mail-
service. <

Bekendmakingen >

Het Plein spreekt,  
een Vlijmens Spektakel!
Doe jij ook mee?

Op 15, 16 en 17 juni vindt het Vlijmens Spektakel plaats op het 
vernieuwde Plein in Vlijmen. Het wordt een groots spektakel vol 
zang, muziek, toneel, sport en educatie dat in het teken staat van 
verbinding, verbroedering en nieuwe contacten. Een evenement 
dat prachtig past in het jubileumjaar Heusden700. 

De organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers zoals acteurs,  
dansers en spelers. Wil jij meewerken aan dit prachtige 
‘Heusden700-evement’ meld je dan snel aan, voor 31 maart,  
op www.vlijmensspektakel.nl <

www.heusden.nl

Jouw kunstwerk 
in onze vesting?
In vesting Heusden, op een idyllisch hofje,  
staat daarvoor een sokkel van 120 x 120 x 30 cm.

In de Jacob van Eyckpassage mag je een jaar lang 
je kunstwerk exposeren. Hiervoor ontvang je een 
vergoeding.

Benieuwd naar de mogelijkheden en de voorwaarden?

Neem contact op met 
Judith van den Berg via 
telefoonnummer (073) 513 17 89 
of kijk op www.heusden.nl

www.heusden.nl
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