
De winnaars zijn…
Er zijn de afgelopen weken maar liefst 5000 stemmen uitgebracht op de 
genomineerden voor de Dromen. Doen. Heusden. -awards.

Doener 2017 (sporter)
Luuk Wensink mag zich Doener van 
2017 in de categorie sporter noemen. 
Luuk maakte in 2017 zijn droomdebuut 
in Oranje onder 15 tijdens een voetbal-
interland tegen Engeland. Hij scoorde, 
als linksback, het winnende doelpunt. 
Daarnaast speelde hij  in 2017 zijn eerste 
seizoen bij NAC Breda.

Doener 2017 (vrijwilliger)
Adri Eijkemans mag zich Doener van 2017 
in de categorie vrijwilliger noemen. Adri 
is een actieve vrijwilliger bij HTR Media 
en hij heeft in de loop der jaren enorm 
veel verenigingen in de gemeente in beeld 
gebracht in het welbekende programma 
‘Ons clubke’.

Heusden700
In 2018 hebben we geen Dromen. Doen. 
Heusden.- dag maar vieren we zeven eeu-

wen aan hoogte-
punten in Heusden. 
Dit vieren we in 
het jubileumjaar 
Heusden700. 
Tijdens verschil-
lende evenementen 
die plaats vinden 
in het kader van 
Heusden700 reiken 
we de awards voor Doener, Droom en 
Heusdenaar van het jaar 2017 uit. Op 9 en 
10 juni tijdens het evenement Ongehoord 
in Elshout reiken we de awards uit voor 
Doener 2017 in de categorie onderne-
mer en de Droom van 2017. Tijdens het 
Vlijmens Spektakel in Vlijmen maken we 
de Heusdenaar van 2017 bekend.

Bekijk het feestelijke programma op 
www.heusden700.nl. <

Buitenlesdagen in Geerpark
Hoeveel soorten dieren leven er in Geerpark? Hoeveel boomsoorten zijn er? 
Wat is de zuurgraad van het water? Voorbeelden van vragen die leerlingen 
van basisschool Vijfhoeven beantwoord hebben tijdens de lesdagen in de 
natuur.

Met schepnetjes hebben de leerlingen in de Waterslinger beestjes gezocht 
en bestudeerd. Ook zijn er metingen gedaan voor onder andere fijnstof in de 
lucht en bodemvervuiling.

De buitenlesdagen zijn pilotlessen en een initiatief van de stichting 
Scalascholen. In deze stichting werken basisscholen samen aan passend on-
derwijs waarbij veel aandacht is voor de ontwikkeling van het kind. De focus 
ligt op thema’s als duurzaamheid en leefbaarheid. De Rode Bosbesschool 
uit Drunen (ook aangesloten bij de stichting) heeft ook regelmatig lesdagen 
in Geerpark. Deze gaan bijvoorbeeld over het planten van bomen tijdens de 
Boomfeestdag.

Wil jij ook landelijk & modern wonen met de stad om de hoek? Meer informa-
tie over het project vind je op www.geerpark.nl. <

“Met deze vorm van 
educatie worden de 

kinderen meer bewust 
van de natuur en hun 

woonomgeving en leren 
ze op een andere manier 

naar hun leefomgeving te 
kijken en te beleven. De 

duurzame wijk en groene 
leefomgeving van Geerpark 

zijn hier ideaal voor.”
Aldus wethouder 
Mart van der Poel

Aangepaste openingstijden
Vanwege Koningsdag zijn de gemeentehuizen in Vlijmen en 
Drunen en de milieustraat in Drunen gesloten op vrijdag  
27 april. <

Militaire oefening
Van zondag 29 april tot en met dins-
dag 1 mei 2018 vindt er een militaire 
oefening plaats in onze gemeente. Aan 
deze oefening nemen 20  personen, 
5 militaire wielvoertuigen en 4 militaire 
vaartuigen deel. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van (oefen)munitie. <

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. 

Je 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

Informatie van de gemeente Heusden > 25 april 2018



Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Herpt, Watersteeg 2, aanleggen 

vijver en paddenpoel (548760, 
11-04-2018)

•  Vlijmen, Akkerpad 4, verbouwen 
pand i.v.m. huisvesten van 5 of meer 
personen (548834, 12-04-2018)

•  Drunen, Hogeweg (perceelnummer 
L4135 en L7324), bouwen woning 
met bijgebouw (548984, 13-04-2018)

•  Drunen, Alcoalaan (kavel K2862 en 
K2864), bouwen bedrijfspand 
(548992, 14-04-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Akkerpad 4, verbouwen 

pand i.v.m. huisvesten van 5 of meer 
personen (548834, 12-04-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Herpt, Akkerstraat naast huisnum-

mer 16, aanleggen in- en uitrit 
(548764, 11-04-2018)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 
tussen huisnummer 3A en 7, aanleg-
gen in- en uitrit (548885, 12-04-2018)

•  Drunen, Hogeweg (perceelnummer 
L4135 en L7324), aanleg in- of uitrit 
(548984, 13-04-2018)

•  Drunen, Alcoalaan (kavel K2862 en 
K2864), aanleggen in- en uitrit 
(548992, 14-04-2018)

•  Vlijmen, Looiersteeg (perceelnum-
mer L3194), aanleggen in- en uitrit 
(549240, 16-04-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Vlijmen, Kees Klerxstraat 123, ver-

groten woning (542586, 12-04-2018)

•  Elshout, d'Oultremontweg 14, plaat-
sen tijdelijke overkapping (536129, 
12-04-2018)

•  Drunen, Julianastraat 6, bouwen 
erker aan voorzijde woning (543315, 
13-04-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Elshout, d'Oultremontweg 14, plaat-

sen tijdelijke overkapping (536129, 
12-04-2018)

Vergunningsvrij
•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 93, 

plaatsen zonnepanelen  (545150, 
12-04-2018)

•  Vlijmen, Marijnenlaan 30, bouwen 
tuinhuis/schuur (546787, 12-04-2018)

Ingetrokken
•  Haarsteeg, Oude Haven 11, verande-

ren in- en uitrit (538491, 12-04-2018)
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 12, vergro-

ten tuinbouwbedrijf (543532,  
12-04-2018)

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 voor-
bereidingsprocedure van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo). 

Vergunningen

VERGUNNING UITSTALLINGEN
Het college van Heusden heeft op 17 
april 2018 vergunning verleend voor 
het plaatsen van uitstallingen bij 
bloemenwinkel Florista aan het Plein 
1C in Vlijmen. De vergunning is verzon-
den op 17 april 2018 en bij de gemeen-
te bekend onder nummer 00546616.

VERLEENDE VERGUNNINGEN 
DORPSCAFÉ DE STEEG
De burgemeester van Heusden heeft  
op 29 maart 2018 besloten een drank- 
en horecavergunning en een horeca-
exploitatievergunning te verlenen 
aan Dorpscafé De Steeg B.V. voor het 
exploiteren van het horecabedrijf aan 
de Meester Prinsenstraat 38 in 
Haarsteeg.

De vergunningen zijn bij de gemeente 
bekend onder de nummers: 00541028 
en 00544657.

Evenementenvergunningen

KENNISMAKINGSWEEK GREMIO 
UNIO
De burgemeester van Heusden heeft 
op 13 april 2018 vergunning verleend 
voor een kennismakingsweek van 
Gremio Unio aan de Honderd-
bunderweg 21 in Drunen van 28 t/m 
30 augustus 2018. De vergunning is 
verzonden op 13 april 2018 en bij de 
gemeente bekend onder nummer 
00545660.

Kermissen gemeente Heusden
De burgemeester van Heusden heeft 
op 17 april 2018 vergunning verleend 
voor het organiseren van de onder-
staande kermissen: 

•  Elshout, in de Theodorus J. 
Rijkenstraat en de Hertog Janstraat 

van 21 t/m 24 april 2018;
•  Heusden, op de Vismarkt en de 

Botermarkt van 10 t/m 13 mei; 
•  Drunen, op het Raadhuisplein en de 

Grotestraat (Hugo de Grootstraat 
t/m de Jac. v/d Meijdenstraat) van 18 
t/m 21 mei; 

•  Nieuwkuijk, aan de 
Nieuwkuijksestraat (parkeerter-
rein) van 16 t/m 19 juni ;

•  Herpt, aan de Torenstraat ter hoog-
te van de huisnummers 2A en 4A 
van 7 t/m 10 juli; 

•  Haarsteeg, aan de 
Haarsteegsestraat en de Mr. 
Prinsenstraat (parkeerterreinen) 
van 1 t/m 4 september;

•  Vlijmen, op het Plein (parkeerter-
rein) en de Akkerstraat (rotonde t/m 
Mgr. van Kesselstraat) van 28 sep-
tember t/m 2 oktober.

De vergunning is verzonden op 17 
april 2018 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 00539568.

MIDSUMMER SPECIAALBIER 
FESTIVAL
De burgemeester van Heusden heeft 
op 18 april 2018 vergunning verleend 
voor het Midsummer Speciaalbier 
Festival op het Raadhuisplein in 
Drunen op 9 juni 2018. De vergunning 

is verzonden op 18 april 2018 en bij de 
gemeente bekend onder nummer 
00548823.

Informatie bekendmakingen

Bovenstaande bekendmakingen zijn 
digitaal gepubliceerd. Meer informatie 
over de bekendmakingen met proce-
dures vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl. In de 
procedures vindt u terug of en hoe u 
bezwaar of beroep kunt aantekenen. 
U kunt de bekend makingen ook ont-
vangen 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 >

De gezonde vrijwilliger
Het Vrijwilligershuis is dé plek in Heusden waar vraag en aanbod van  
vrijwilligerswerk bij elkaar komen. Hier kunnen inwoners, stichtingen,  
verenigingen en organisaties terecht met hun vragen over vrijwilligerswerk.

Vrijwilligerswerk speelt een belangrijke rol 
in onze samenleving. Voor burgers is vrijwil-
ligerswerk de schakel om mee te doen in de 
samenleving. Je kunt je talenten ontplooien, 
je doet ervaring op en legt (nieuwe) contacten. 
Voor organisaties, stichtingen en verenigingen 
is het vinden van de juiste vrijwilliger een uit-
daging. Ook het binden en behouden van vrij-
willigers is niet altijd eenvoudig. Voor Modus, 
MEE, Juvans en ContourdeTwern is dit reden 
geweest om de handen ineen te slaan en hun 
kennis over vrijwilligerswerk te bundelen in het 
Vrijwilligershuis. Het Vrijwilligershuis is onder-
deel van BIJEEN en werkt in opdracht van de 
gemeente Heusden.

Inspiratiemiddag ‘De gezonde vrijwilliger’
Op donderdag 3 mei 2018 organiseert Het 
Vrijwilligershuis de inspiratiemiddag ‘De ge-
zonde vrijwilliger’. Tijdens deze middag kun je 
tips en inspiratie opdoen tijdens allerlei work-
shops rond het thema gezondheid. Zo kun je 

deelnemen aan verschillende korte, boeiende 
workshops op het gebied van Voeding en Body 
& Mind. Je kunt ook met sportieve workshops 
meedoen zoals Yoga op muziek, Nordic Walking, 
Zumba Gold, Valpreventie en nog veel meer. 

Kortom, van alles voor een positieve bijdrage 
aan je gezondheid, levensvreugde en even-
wicht. Wil jij je inzetten of oriënteren op vrij-
willigerswerk kom dan naar de stand van het 
Vrijwilligershuis Heusden, doe de Talententest 
en check de vacatures.

Sporthal Dillenburcht
De inspiratiemiddag vindt plaats op donder-
dag 3 mei van 13.00 tot 16.30 uur in sporthal 
Dillenburcht, Tinie de Munnikstraat 5 in 
Drunen. Aanmelden kan via www.vrijwilligers-
huisheusden.nl. Let op! In sporthal Dillenburcht 
zijn geen hakken toegestaan op de sportvloer. 
Neem daarom sportschoenen mee! <

Dodenherdenkingen
Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Herdenking plaats. 

Tijdens de dodenherdenking wordt om acht uur ’s avonds in het 
hele land twee minuten stilte in acht genomen voor de Nederlandse 
oorlogsslachtoffers. In vier kernen vinden de herdenkingen in onze 
gemeente plaats. Bij de bijeenkomsten is ook het gemeentebestuur 
vertegenwoordigd. In onderstaand schema zie je waar de bijeen-
komsten zijn, hoe laat ze beginnen en wie het gemeentebestuur 
vertegenwoordigt. 

Wij nodigen je van harte uit om een van de herdenkingen in onze 
gemeente bij te wonen. <

Herdenkingsbijeenkomsten gemeente Heusden, vrijdag 4 mei 2018

Tijd Kern Plaats Bestuurder

19.30 uur Herdenking 
Drunen

Raadhuisplein 16 
Drunen. 
(Bij het monu-
ment naast het 
gemeentehuis)

Wethouder  
Van der Poel

19.30 uur Herdenking 
Elshout

Kerkstraat 39 
Elshout. 
(Bij het monu-
ment nabij 
de St. Jan 
Evangelistkerk)

Wethouder 
Blankers

19.00 uur 
(dienst) 

19.50 uur  
(herdenking)

Herdenkings-
dienst en  
herdenking 
Vlijmen

Julianastraat 44 
Vlijmen. 
(Bij het monu-
ment St. Jan 
geboorte Kerk) 

Burgemeester 
Augusteijn

19.30 uur Herdenking 
Heusden

LET OP: 
Zuiderbolwerk 
Heusden vesting 
(opgang via 
Pompstraat) 

Wethouder  
mevrouw Mulder

Geslaagd!
Afgelopen zaterdag zijn weer 191 
kinderen geslaagd voor het zwem-
diploma in zwembad Die Heygrave. 
Wil jij ook meer informatie over  
het diplomazwemmen? Bekijk het 
lesaanbod en de tarieven op  
www.zwembaddieheygrave.nl <

www.heusden.nl
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