
Online Verkeersquiz
Basisscholen nemen het tegen elkaar op!
Het verkeer wordt steeds drukker en kennis van verkeersregels is harder nodig dan ooit. 
Verkeersongevallen met lopende en fietsende kinderen gebeuren voor ruim 90% binnen de  
bebouwde kom en binnen een straal van 1 kilometer van huis. 

Veilig Verkeer Nederland regio Zuid organiseert 
daarom wederom de online verkeersquiz in de 
maanden april en mei. Leerlingen van basis-
scholen ’t Palet en De Wilgen uit Vlijmen spelen 
dit jaar de online quiz in de eigen klas. Van de 
deelnemende scholen gaan de 5 best scorende 
scholen door naar de regionale finale. In deze 
finale strijden de scholen om de titel ‘Beste 
Verkeersklas’ van de regio ‘s-Hertogenbosch. 

Verkeer is leuk
Met de inzet van de verkeersquiz maakt Veilig 
Verkeer Nederland het thema “Verkeer” voor 

kinderen leuk en spannend. De leerlingen dis-
cussiëren over verkeerssituaties en leren hoe ze 
de verkeersregels goed toe moeten passen. Het 
is ook een duidelijke graadmeter van het kennis-
niveau van de leerlingen. En uiteindelijk kunnen 
ze ook nog een leuke prijs winnen! <

De onafhankelijke Commissie bezwaarschrif-
ten houdt op dinsdagmiddag 17 april 2018 
vier hoorzittingen. Tijdens deze hoorzittingen 
worden de volgende bezwaren behandeld, die 
zijn gericht tegen:

14:00 uur:
afwijzen verzoek aanpassen gegevens in  
de Basisregistratie Personen

14:30 uur(niet openbaar):
WMO-beschikking

15:00 uur: 
sluiting pand aan de Vlijmense Dijk te Vlijmen 
op grond van artikel 13b van de Opiumwet

15:30 uur: 
verlenen vergunning voor het innemen pand-
plaats Anton Pieckplein te Drunen.

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeen-
tehuis in Vlijmen. Voor meer informatie en 
voor het bijwonen van de openbare zittingen 
kun je contact opnemen met het secretariaat 
van de Commissie bezwaarschriften via te-
lefoonnummer (073) 51 31 789. Een zaak kan 
achter gesloten deuren worden behandeld als 
de commissie dit nodig vindt.

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en 
dat publicatie van die aanpassing niet meer 
mogelijk is. <

Vervangen gasleiding 
Oudheusden
In de periode van maandag 10 april tot en met vrijdag 19 oktober 
2018 voert de Gasunie onderhoudswerkzaamheden uit in en bij 
het gasontvangstation (GOS) aan de Herptseweg in Oudheusden. 

Op dit station draagt Gasunie het transport van aardgas over 
aan netbeheerder Enexis. Tijdens deze werkzaamheden ver-
vangen zij het ondergrondse leidingwerk. De werkzaamheden 
hebben geen gevolgen voor de gasvoorziening voor inwoners 
van Oudheusden. In deze periode kunnen zij gewoon gebruik 
blijven maken van gas. De aannemer heeft de direct omwonen-
den geïnformeerd. 

Werkzaamheden
Helaas kunnen wij niet voorkomen dat er hinder wordt onder-
vonden van deze werkzaamheden. Er is extra vrachtverkeer voor 
de aan- en afvoer van materialen en de Herptseweg is op meerde-
re momenten gedeeltelijk of geheel afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Daarnaast wordt er ook een opslagterrein ingericht op 
het grasveld naast garagebedrijf Schreuder langs de Herptseweg. 
Heb je vragen? Neem dan contact op via telefoonnummer  
(085) 273 09 00 of per mail op gasunieheusden@mvoi.nl.

Dinsdag 17 april is de Rembrandtlaan in Oudheusden  
afgesloten voor doorgaand verkeer.<

www.zwembaddieheygrave.nl

Zwemles bij zwembad  
Die Heygrave 

Zwembad Die Heygrave uit Vlijmen heeft de Licentie 
Nationale Zwemdiploma’s behaald. Daarmee voldoen de 
zwemlessen voor het Zwem-ABC van Die Heygrave aan de 
meest recente kwaliteitscriteria.

De Nationale Raad Zwemveiligheid heeft de zwemles van Die 
Heygrave getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en re-
gelgeving, is de zwemonderwijzer gescreend en in het bezit 
van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwem-
lesaanbieder volgens de Gedragscode van de Zwembranche, 
is de zwemonderwijzer voldoende opgeleid, is er nagedacht 
over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vor-
deringen van de kinderen tijdens de zwemles en is er een on-
gevallenregistratie en een klachtenprocedure. Die Heygrave 
voldoet aan al deze kwaliteitseisen. 

Wilt u uw zoon of dochter  
ook leren zwemmen bij Die 
Heygrave? Kijk voor infor-
matie op www.zwembad-
dieheygrave.nl. Meld je aan 
per mail op info@zwembad-
dieheygrave.nl of bel  
(073) 649 47 44. <

Commissie bezwaarschriften

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 - 20.00 uur
Woensdag van 09.00 - 20.00 uur
Donderdag van 09.00 - 20.00 uur
Vrijdag van 09.00 - 17.00 uur

Let op! Iedere werkdag van 12.00 
tot 17.00 uur werken wij alléén op 
afspraak.

Rij- en reisdocumenten dienen  
persoonlijk te worden opgehaald,  
dit kan zonder afspraak tijdens  
onze openingstijden. 

U kunt telefonisch of op  
www.heusden.nl een afspraak  
maken. 

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.

Volg ons op
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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
•  Elshout, Wolfshoek 54, isoleren dak 

van woning  (547349, 31-03-2018)
•  Heusden, Stadshaven 24, bouwen 

glazen serre (547437, 28-03-2018)
•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 40a, bou-

wen laaddock, (547578, 03-04-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Groenewoud (perceel 

L1287), aanleggen 2 in- en uitritten 
(29-03-2018, 547248)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Stationsstraat 10 en 12, 

afwijken van het bestemmingsplan 
in verband met het huisvesten van  
5 of meer personen (546760,  
20-03-2018)

•  Vlijmen, Burgemeester van 
Houtplein 17, vestigen bedrijfs-
catering (547363, 02-04-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Heusden, Gasthuisstraat 13, veran-

deren gevel en kozijnen (553884, 
30-03-2018)

•  Vlijmen, Groen van Prinstererlaan 
41, plaatsen dakkapel achterzijde 
woning (544175, 30-03-2018)

•  Drunen, Piet Heinstraat 10, wijzigen 
gevelopening inclusief kozijn 
(544744, 30-03-2018)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Mesdagplein 11, kappen  

2 bomen (544881, 03-04-2018)

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).

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN  
'DE AKKER-OLIEMAAT VLIJMEN'
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat het heeft ingestemd  
met het ontwerpbestemmingsplan 

'De Akker-Oliemaat Vlijmen'  
(NL.IMRO.0797.AkkerOliemaat-ON01).

Het plangebied ligt in het hart van de 
kern Vlijmen en maakt deel uit van 
het centrum van Vlijmen. Het plange-
bied omvat:

• een deel van De Akker;
• Oliemaat;
•  Heistraat 28 en aangrenzend 

 parkeerterrein.

Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 12 april 2018 gedurende zes we-
ken 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 Jolanda van Baardwijk 
via telefoonnummer (073) 513 17 89. 
Vermeld hierbij het zaaknummer 
545601. 

ONTWERPOMGEVINGS-
VERGUNNING BRANDVEILIG  
GEBRUIK ABDIJLAAN 8 IN VLIJMEN
Deze vergunning maakt het brandvei-
lig gebruik van bestaande bebouwing 
op het perceel Abdijlaan 8 in Vlijmen 
mogelijk. Deze ontwerp omgevings-
vergunning bevat de activiteit ‘brand-
veilig gebruik’.

Procedure
De ontwerp omgevingsvergunning 
met bijbehorende stukken ligt met 

ingang van 12 april 2018 gedurende 
zes weken ter inzage. Een schrifte-
lijke reactie dien je in bij het college 
van Heusden. Graag bij je schriftelijke 
reactie het zaaknummer 499071 
vermelden. Wil je mondeling reage-
ren, of meer informatie? Neem dan 
contact op met Theo de Kleijn.

Evenementenvergunningen

SAMENLOOP VOOR HOOP
De burgemeester van Heusden heeft 
op 30 maart 2018 vergunning ver-
leend voor de SamenLoop voor Hoop 
op Wielerbaan De Heuvelen aan de 
Nieuwkuijkseweg in Nieuwkuijk op 21 
april en 22 april 2018. De vergunning 
is verzonden op 30 maart 2018 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
00544059.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster burger-
zaken  is gebleken dat onderstaande 
personen niet meer wonen op het 
adres waar zij volgens de basisregis-
tratie personen staan ingeschreven. 
Het college heeft besloten de bijhou-
ding van de persoonslijst van deze 
personen op te schorten. Dit betekent 
dat zij daardoor formeel niet meer op 
dat adres staan ingeschreven.

Datum besluit:  30 maart 2018

Geslachtsnaam: de Fijter, A.J.A.
Geboortedatum: 14 april 1980
Adres: Burg. van de Heijdenstraat 86B
Plaats: Drunen

Geslachtsnaam: Qoraishi, R.
Geboortedatum: 20 februari 1998
Adres: De Lek 17
Plaats: Drunen

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 >

Openbare informatievergaderingen
Op woensdag 18 april en donderdag 19 april vergaderen de raadsleden van Heusden in het  
gemeentehuis in Vlijmen. De vergaderingen zijn openbaar en starten om 19.30 uur.  
Je bent van harte welkom!

De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn 
beschikbaar via www.heusden.nl onder ‘raad en 
college’ / ‘vergaderingen’. Voor het spreekrecht 
verwijzen wij je naar de agenda’s op de website.

Vergadering 18 april: Ruimte
Op de agenda staan onder meer: bestemmings-
plan ‘Gasleiding Oudheusden’; Afwijken richt-
termijn maximale looptijd grondexploitaties  
De Grassen; ontwerpbestemmingsplan  
‘De Akker-Oliemaat Vlijmen’.

Vergadering 19 april: Bestuur en Beheer/
Samenleving
Op de agenda staat onder meer: Rekenkamer-
rapport ‘Het Run’; Ontwerp programma-
begroting Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch.

De geplande informatievergadering op  
17 april vervalt. <

Stem op de 
Droom, Doeners 
en Heusdenaar 
van 2017!
Je kunt tot 16 april je 
stem uitbrengen op de 
Doeners, de Droom en 
Heusdenaar van 2017  
via  www.heusden.nl/ 
heusden700. <

Langer open en werken 
op afspraak!
De openingstijden van de gemeentebalie in Vlijmen zijn  
veranderd. 

Voortaan kun je op dinsdag-, 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 avon-
den een half uur langer open. 

Werken op afspraak
Iedere werkdag kun je vanaf 12.00 uur alléén met een af-
spraak 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 terug 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 Digi-D verschillende aan-
vragen indienen. <

www.heusden.nl
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