
Nieuwe gemeenteraad

Sjors Sportief & Sjors Creatief 
Oproep aan sportieve en culturele organisaties om zich aan te melden

Op dinsdagavond 27 maart namen 12 raadsleden 
afscheid van de gemeenteraad van Heusden. 
Thijs de Laat en Thé Herman ontvingen een 
koninklijke onderscheiding voor hun jarenlange 
raadswerk. Zij zaten sinds 1997 in de raad van 

Heusden. Op donderdagavond 29 maart zijn 
de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Op onze 
website www.heusden.nl onder de kop 'raad en 
college' vind je de nieuwe samenstelling. <

Vanaf september 2018 kunnen alle basisschool-
leerlingen op een laagdrempelige manier kennis 
maken met de Heusdense sport verenigingen en 
culturele instellingen.

Het sport- & cultuurstimuleringsproject ‘Sjors 
Sportief & Sjors Creatief’ is een gebruiksvrien-
delijk digitaal platform waar verenigingen hun 
(naschoolse) activiteit kunnen promoten. In 
het Sjorsboekje, dat in september 2018 wordt 
verspreid op alle Heusdense basisscho-
len, kunnen kinderen alle activiteiten 
vinden die verenigingen aanbie-
den. Vervolgens kunnen ze zich 
digitaal inschrijven om (vaak 
gratis) een kijkje te nemen 
bij een sport- of culturele ac-

tiviteit waar zij 
nieuwsgierig 
naar zijn. Het 
succes van de 
formule is al in 
ruim 80 gemeen-
ten bewezen.
 
Aanmelden
Meld de sport- of culturele 

activiteit aan op www.sportstimulering.nl. Wil 
je graag een activiteit voor deze doelgroep 

aanbieden maar niet als vereniging? Neem 
dan voor meer informatie contact op 
met Anjo van Hemert van de gemeente 

Heusden via info@heusden.nl. <

Wat is restafval?
Restafval is afval dat u overhoudt  
nadat u alles goed gescheiden hebt. 

Veel voorkomend restafval
• zakken / kokers met aluminiumfolie,  

zoals chipszakken en –kokers, soepzakken
• aluminiumfolie
• waxinelichtjes en resten van kaarsen
• damesverband en sanitair papier (zakdoekjes, tissues,  

keukenpapier, toiletpapier)
• tempexbakjes van bijvoorbeeld vlees(waren)
• doordrukstrips van medicijnen en kauwgom
• nat of vies papier en karton (bv taart- en pizzadozen  

of koffiefilters)

Minder vaak voorkomend restafval  
• stofzuigerzakken en hun inhoud
• as uit de asbak en de open haard
• drinkglazen
• vuurvast glas zoals ovenschalen, theeglazen
• aardewerk serviesgoed, theekopjes, porselein
• haren, kattenbakkorrels of –houtkrullen zonder milieukeur
• vogelkooizand (schelpenzand) <

SamenLoop voor  
Hoop
Op zaterdag 21 en zondag 22 april vindt SamenLoop voor Hoop plaats 
op Wielerbaan De Heuvelen in Nieuwkuijk.

SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs wandelestafette in samen-
werking met KWF Kankerbestrijding. Teams proberen zoveel  
mogelijk geld in te zamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar 
kanker. Tijdens de estafette is er volop entertainment met bands, 
koren, dansgroepen en de kaarsenceremonie als een van de hoog-
tepunten. Er zijn allerlei acties bedacht om geld in te zamelen voor 
KWF Kankerbestrijding. Wil jij ook geld doneren? Kijk dan snel op 
www.samenloopvoorhoop.nl/heusden

Heusden700
SamenLoop voor Hoop maakt deel uit van Heusden700. Op zater-
dagmiddag vanaf 16.45 uur worden de awards voor de Doener 2017 
in de categorie sporter en vrijwilliger uitgereikt. <

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
•  Vlijmen, Voordijk 59, verbouwen 

woning en bouwen bijgebouw met 
overkapping (546274, 21-03-2018)

•  Drunen, Mozartlaan 44, bouwen 
woonhuis (546668, 21-03-2018)

•  Vlijmen, Marijnenlaan 30,  
bouwen tuinhuis/schuur (546787, 
23-03-2018)

•  Vlijmen, Otter (kavel GEE004),  
bouwen woning en garage (546593, 
25-03-2018)

•  Drunen, Barentszstraat 20, plaat-
sen erfafscheiding (546957,  
22-03-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Voordijk 59, verbouwen 

woning en bouwen bijgebouw met 
overkapping (546274, 21-03-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Vlijmen, Bosbeemd (kavel GRA060), 

bouwen woning (541650, 20-03-2018)
•  Vlijmen, De Hoge Heide 2, bouwen 

bowlingbaan, kleedruimten,  
bestuurskamer en poolruimte 
(539326, 20-03-2018)

•  Heusden, Burchtstraat 7a, verbou-
wen pand tot woning (534971, 
23-03-2018)

•  Nieuwkuijk, Middelweg 2, plaatsen 
dakopbouw met bedrijfslogo 
(540371, 23-03-2018)

•  Vlijmen, Bosbeemd (kavel GRA054), 
bouwen woning met bijgebouw 
(540434, 23-03-2018)

•  Vlijmen, Oranje zegge (kavel 
GRA006), bouwen woning (536128, 
27-03-2018)

•  Vlijmen, Grote Kerk 24a, bouwen 
veranda aan achterzijde woning 
(540947, 27-03-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Bosbeemd (kavel GRA060), 

bouwen woning en aanleggen in- en 
uitrit (541650, 20-03-2018)

•  Vlijmen, De Hoge Heide 2, bouwen 
bowlingbaan, kleedruimten,  
bestuurskamer en poolruimte 
(539326, 20-03-2018)

•  Heusden, Burchtstraat 7a, verbou-
wen pand tot woning (534971, 
23-03-2018)

•  Nieuwkuijk, Middelweg 2, plaatsen 
dakopbouw met bedrijfslogo 
(540371, 23-03-2018)

•  Vlijmen, Oranje zegge (kavel 
GRA006), bouwen woning en aan-
leggen in- of uitrit (536128,  
27-03-2018)

•  Vlijmen, Grote Kerk 24a, bouwen 
veranda aan achterzijde woning 
(540947, 27-03-2018)

Monumenten
•  Heusden, Burchtstraat 7a, verbou-

wen pand tot woning (534971, 
23-03-2018)

•  Vlijmen, Grote Kerk 24a, bouwen 
veranda aan achterzijde woning 
(540947, 27-03-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Bosbeemd (kavel GRA060), 

aanleggen in- en uitrit (541650, 
20-03-2018)

•  Drunen, Stationsstraat 72,  
aanleggen in- en uitrit (545480, 
22-03-2018)

•  Vlijmen, Oranje zegge (kavel 
GRA006), aanleggen in- of uitrit 
(536128, 27-03-2018)

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 
omgevingsrecht (Wabo).

ONTWERP-OMGEVINGS-
VERGUNNING TORENSTRAAT 85, 
DRUNEN
Besluit
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat zij heeft ingestemd met 
de ontwerp- omgevingsvergunning 
Torenstraat 85 in Drunen voor het 
intern aanpassen van het pand voor 
brandveiligheid. Het perceel is kadas-
traal bekend als: gemeente Drunen, 
sectie L, nummer 7289.

Momenteel is het pand ook al in 
gebruik door de aanvrager voor het 
gebruiken van het pand door meer 
dan 50 personen. De aanvrager wil 
het pand verhuren aan een kinder-
dagverblijf voor kinderen tussen de  
4 en 12 jaar. Voor het verschaffen van 
dagverblijf aan meer dan 10 personen 
jonger dan 12 jaar is een vergunning 
nodig. De omgevingsvergunning 
bevat daarom de activiteit “brandvei-
lig gebruik”.

Procedures
Zienswijzen dien je in bij het college 
van Heusden. De ontwerp-omgevings-
vergunning met bijbehorende stuk-
ken ligt met ingang van 5 april 2018 
gedurende 6 weken ter inzage. De 

ontwerp-omgevingsvergunning is 
raadpleegbaar aan de balie in Vlijmen. 
Graag bij je schriftelijke reactie het 
zaaknummer 00540662 vermelden. 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Angela Neuberger. 

Besluiten

MELDING BESLUIT LOZINGEN  
BUITEN INRICHTINGEN
Het college van Heusden heeft onder-
staande melding op grond van het 
Besluit lozingen buiten inrichtingen 
ontvangen en geaccepteerd van 
Klimaatgarant.

Het betreft een geclusterde melding 
van 10 collectieve gesloten bodem-
energiesystemen, waarvan 4 met een 
bodemzijdig vermogen van 20 kW en 
6 met een bodemzijdig vermogen van 
10 kW op de locatie Nassaulaan 2 t/m 
2S, 4 t/m 4S en 6 t/m 6W in Vlijmen. 

De acceptatie van 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.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER
Het college van Heusden heeft onder-
staande melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:

•  Van Hulten Loondiensten, voor het 
oprichten van een bedrijfshal aan 
de Kerkstraat 32 in Nieuwkuijk. De 
melding is bij de gemeente bekend 
onder nummer 541904

De acceptatie van 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.

Evenementenvergunningen

ATB CROSS NIEUWKUIJK
De burgemeester van Heusden heeft 
op 23 maart 2018 een meerjarige 
vergunning verleend voor de ATB 
Cross op de wielerbaan De Heuvelen 
aan de Nieuwkuijkseweg in 
Nieuwkuijk op 6 mei 2018, 5 mei 2019 
en 10 mei 2020. De vergunning is 
verzonden op 23 maart 2018 en bij de 
gemeente bekend onder nummer 
00544450.

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 >

www.zwembaddieheygrave.nl

Snelfietsroute Waalwijk - Den Bosch  
een stap dichterbij
Als over enkele jaren wordt begonnen met de uitvoering van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke 
Langstraat (GOL) wordt daarbij ook een snelfietsroute van Waalwijk naar Den Bosch aangelegd. 
Afgelopen donderdag ondertekenden de gemeenten Waalwijk, Den Bosch en Heusden samen met  
de provincie een bestuurlijke overeenkomst. 

De route heeft een lengte van 18 kilometer en 
loopt vanaf de N261 in Waalwijk tot aan het 
Paleiskwartier in Den Bosch. Het opvallendste 
deel van de route wordt de nieuwe fietsbrug 
in de Baardwijkse Overlaat. De snelfietsroute 
loopt ten zuiden van de snelweg A59.

De aanleg van de snelfietsroute kost in totaal  
€ 15,6 miljoen. De provincie betaalt hiervan € 9,2 
miljoen. Binnen het netwerk van snelfietsroutes 
in Brabant is dit de vierde route. 

Bekijk de animatiefilm op de website van de ge-
meente Heusden om te zien wat snelfietsroutes 
zijn en hoe ze bijdragen aan de bereikbaarheid 
en leefbaarheid van steden en dorpen. <

In de meivakantie, op dinsdag 24 april van 10.00 tot 12.00 
uur, organiseren wij samen met AquAmigos de activiteit ‘Red 
jezelf, red je vriendje’. Je moet minimaal over een A-diploma 
beschikken om mee te kunnen doen. 

Door middel van popduiken, het zwemmen met bootjes, 
wak-zwemmen en andere uitdagende oefeningen wordt er 
op een speelse manier gewerkt aan zelfredzaamheid. Vind 
je het gewoon heel leuk om aan deze activiteit mee te doen 
dan ben je ook van harte welkom.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via info@zwembaddieheygrave.nl. 
Vergeet niet je naam en geboortedatum te vermelden. 
Daarnaast willen we graag weten welke zwemdiploma’s 
je hebt behaald. Als de 
indeling bekend is, krijg je 
bericht met alle informatie. 
Schrijf je snel in want er 
kunnen maar 60 kinderen 
meedoen. Een kaartje kost 
€ 3,20. <

Stem op de 
Droom, Doeners 
en Heusdenaar 
van 2017!

Je kunt tot 15 april je 
stem uitbrengen op de 
Doeners, de Droom en 
Heusdenaar van 2017 via  
www.heusden.nl/ 
heusden700. <

Red jezelf, red je vriendje

www.heusden.nl
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