
Het regent lintjes in Heusden
Maar liefst 13 inwoners werden tijdens de jaarlijkse Lintjesregen verrast door een bezoek van  
burgemeester Roel Augusteijn, die hen een Koninklijke Onderscheiding opspeldde. 

Natuurlijk waren zij diezelfde avond de ere-
gasten op de traditionele bijeenkomst voor 
Gedecoreerden.

Op de groepsfoto staan gedecoreerden die vanaf 
de Lintjesregen 2017 tot en met de Lintjesregen 
2018 een Koninklijke Onder scheiding hebben 
ontvangen en aanwezig waren op deze avond. <

Met hete lucht vergaat  
onkruid wel
De onkruidbestrijders van WML Facilitair,  de dochteronderne-
ming van Baanbrekers op het gebied van groen, schoonmaak en 
beveiliging, zijn onlangs gestart met het onkruid bestrijden op 
stoepen en straten in de hele gemeente Heusden. 

Milieuvriendelijk
Ze doen dit op een zeer milieuvriendelijke manier.  Ze bestrijden 
het onkruid niet met gif maar gaan het onkruid in alle kernen van 
de gemeente Heusden te lijf met hete lucht. En dat werkt prima! 

Expert in bestrijden onkruid
WML Facilitair is inmiddels écht een expert in het milieuvrien-
delijk bestrijden van onkruid. “We werken al langer met hete 
luchtmachines”, vertelt manager Adelien Peters. “Hiermee 
boeken we keer op keer goede resultaten.” Tot dit jaar bestreed 
WML Facilitair het onkruid in Drunen en de vesting. “Sinds dit 
jaar mogen we dit werk doen in alle kernen van de gemeente 
Heusden. Voor deze opdracht investeerden we mede daarom in 
nieuwe machines.”

Mooie mix aan medewerkers
De nieuwe, moderne machines – allemaal 100% gifvrij – worden 
bediend door een mooie mix aan medewerkers. “We hebben vas-
te medewerkers en medewerkers met een beperking gekoppeld 
aan talenten die vanuit de bijstand aan het werk zijn gegaan. 
Ben je ze al tegengekomen? Ze zijn duidelijk herkenbaar aan hun 
felgele bedrijfskleding en knalgroene hete-luchtmachines. <

Inspiratiemiddag 
voor vrijwilligers
Vrijwilligerswerk speelt een belangrijke rol in 
onze samenleving. Op donderdag 3 mei 2018 
organiseert Het Vrijwilligershuis daarom de  
inspiratiemiddag ‘De gezonde vrijwilliger’. 
Tijdens deze middag kun je tips en inspiratie  
opdoen tijdens allerlei workshops rond het  
thema gezondheid. Meer informatie vind je op  
www.vrijwilligershuisheusden.nl <

Aankondiging openbare 
raadsvergadering 
 
Op dinsdag 8 mei 2018 vindt in het gemeentehuis in Vlijmen 
een openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Heusden plaats. De vergadering start 19.30 uur. Je bent  
van harte welkom! 

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:
• Rekenkamerrapport ‘Het Run’
• Bestemmingsplan ‘Gasleiding Oudheusden’
•  Afwijken richttermijn maximale looptijd grondexploitaties  

De Grassen
•  Ontwerp programmabegroting 2019 en meerjarenbegroting  

2020-2021 Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
• Profiel burgemeester gemeente Heusden
•  Verordening op de Vertrouwenscommissie gemeente 

Heusden 2016
• Benoeming Vertrouwenscommissie

Voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken verwij-
zen wij je naar de website www.heusden.nl. onder ‘raad en 
college’ / ‘vergaderingen’. <

Aangepaste openingstijden
Vanwege Hemelvaart is het gemeentehuis in Vlijmen en 
Bijeen in Drunen gesloten op donderdag 10 mei en vrijdag  
11 mei 2018. De Milieustraat in Drunen is alleen donderdag 
10 mei gesloten. Vrijdag 11 mei kun je van 13.30 tot 16.00 uur 
wel terecht voor het deponeren van afval. <

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
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Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA050, 

bouw woning met bijgebouw 
(549290, 17-04-2018)

•  Elshout, de Gorsen Kadastraal 
K2893, bouwen 24 woningen 
(549347, 17-04-2018)

•  Vlijmen, Oliemaat 4, uitbreiden 
supermarkt (Jumbo) (549428,  
17-04-2018)

•  Nieuwkuijk, Onsenoorsestraat 11, 
plaatsen erfascheiding (549653, 
19-04-2018)

•  Heusden, Bakkersdam 5, vergroten 
bedrijfshal (549732, 19-04-2018)

•  Drunen, Kasteeldreef 21, plaatsen 
tijdelijke kantoorunit (549877, 
20-04-2018)

•  Vlijmen, Ruisvoorn kavel GEE210, 
bouwen woning (549899, 22-04-2018)

•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 4, 
bouwen werktuigenberging 
(550082, 23-04-2018)

•  Drunen, Churchillstraat 20, verbou-
wen woning (550101, 23-04-2018)

Monumenten
 • Heusden, Pelsestraat 13, wijzigen 

dakrand pand (549277, 17-04-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Nieuwkuijk, Onsenoorsestraat 11, 

plaatsen erfascheiding (549653, 
19-04-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA050, 

aanleggen in- of uitrit (549290,  
17-04-2018)

•  Elshout, de Gorsen Kadastraal 
K2893, aanleggen in- en uitritten 
(549347, 17-04-2018)

•  Vlijmen, Ruisvoorn kavel GEE210, 
aanleggen in- en uitrit (549899, 
22-04-2018)

•  Drunen, Hogeweg 8, aanleggen 
in- en uitrit (550098, 23-04-2018)

Milieuneutrale wijziging
•  Heusden, Bakkersdam 5, vergroten 

bedrijfshal (549732, 19-04-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 32 , bouw 

bedrijfshal en veranderen in- uitrit 
(532419, 07-04-2018)

•  Herpt, Groene Woud 1B, bouwen 
woning en aanleggen in- en uitrit 
(542985, 17-04-2018)

•  Drunen, Hoge Schijf 6A, bouwen 
paardenstal voor hobbymatig ge-
bruik (528132, 18-04-2018)

•  Vlijmen, Kuyperlaan 2, wijzigen 
brandcompartiment basisschool, 
RK basisschool De Vijfhoeven 
(532929, 18-04-2018)

•  Nieuwkuijk, de Steenenborch 6, 
verbouwen pand (541861, 20-04-2018)

•  Drunen, Alcoalaan 1, bouwen prefab 
trafostation (545611, 23-04-2018)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 
naast 2 kavel WIL8, bouwen woning en 
aanleggen inrit (545720, 23-04-2018)

•  Heusden, Wittebroodstraat 11, 
wijzigen van een eerder verleende 
vergunning voor het wijzigen van de 
voorgevel (542734, 23-04-2018)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 
tussen huisnr 3A en 7, bouw woning 
(544362, 24-04-2018)

Kappen
Drunen, Eendekooi thv huisnummer 
4, kappen eik (547856, 18-04-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 32 , bouw 

bedrijfshal en veranderen in- uitrit 
(532419, 07-04-2018)

•  Drunen, Hoge Schijf 6A, bouwen 
paardenstal voor hobbymatig  
gebruik (528132, 18-04-2018)

•  Nieuwkuijk, de Steenenborch 6, 
verbouwen pand (541861, 20-04-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 32 , verande-

ren in- uitrit (532419, 07-04-2018)
•  Herpt, Groene Woud 1B, aanleggen 

in- en uitrit (542985, 17-04-2018)
•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 

naast 2 kavel WIL8, aanleggen inrit 
(545720, 23-04-2018)

Monumenten
•  Heusden, Wittebroodstraat 11, 

wijzigen van een eerder verleende 
vergunning voor het wijzigen van de 
voorgevel (542734, 23-04-2018)

Brandveilig gebruik
•  Vlijmen, Kuyperlaan 2, brandveilig 

gebruik RK basisschool De 
Vijfhoeven (531814, 20-04-2018)

Vergunningsvrij
•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 32 , kappen 

1 iep (532419, 07-04-2018)

Ingetrokken
•  Oudheusden, Julianastraat 20, plaat-

sen dakkapel (535387, 17-04-2018)
•  Nieuwkuijk, Klompenmaker 18, 

aanleg LD gasleiding  (543036, 
20-04-2018)

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 
omgevingsrecht (Wabo). 

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
ELSHOUT, OOSTERSEWEG 1 EN 
ONTWERPOMGEVINGSVERGUN
NING (GECOÖRDINEERDE VOOR
BEREIDING)
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat het heeft ingestemd met 
het ontwerp van het bestemmings-
plan ‘Elshout, Oosterseweg 1’ (NL.
IMRO.0797.BPOosterseweg1-ON01) 
en het daarmee samenhangende 
ontwerpbesluit van de omgevingsver-
gunning voor de activiteiten ‘bou-
wen’, ‘het veranderen of in werking 
hebben van een inrichting’ en ‘hande-
lingen met gevolgen voor beschermde 
natuurgebieden’.

Het doel van het plan is uitbreiding 
van stalruimte en het aantal dier-
plaatsen om er 84.000 vleeskuikens 
meer te kunnen houden. Hiertoe 
wordt in het bestemmingsplan een 
gedeelte van het bouwvlak gewijzigd 

(vormverandering) en komt de regel 
met betrekking tot het maximaal 
netto dieroppervlak binnen gebou-
wen te vervallen. Na uitbreiding 
zullen in het bedrijf in totaal 237.000 
vleeskuikens, 32 melkkoeien, 97 
stuks jongvee en 2 paarden gehuis-
vest zijn. Om in de toekomst een 
volwaardig en vooruitstrevend be-
drijf te kunnen houden is groei en 
specialisatie noodzakelijk. De melk-
veetak wordt langzaam afgebouwd 
zodat een gespecialiseerd vleeskui-
kenbedrijf met de hoogste hygiëne en 
gezondheidsstatus ontstaat met 
minimaal gebruik van antibiotica.

Het bestemmingsplan wordt waar-
schijnlijk vastgesteld in het derde 
kwartaal van 2018 met daaraan aan-
sluitend de verlening van de omge-
vingsvergunning.

Coördinatieregeling
Op verzoek van de initiatiefnemer is 
besloten de gemeentelijke coördina-
tieregeling toe te passen. De coördi-
natieregeling maakt het mogelijk om 
de besluiten behorende bij genoemde 
ontwikkeling gezamenlijk voor te 
bereiden en te coördineren. Het gaat 
hierbij om het bestemmingsplan en 
de omgevingsvergunning voor het 
bouwen, het veranderen of in werking 
hebben van een inrichting en hande-
lingen met gevolgen voor beschermde 
natuurgebieden. De gemeenteraad is 
het bevoegde gezag voor het vaststel-
len van het bestemmingsplan. Het 
college van burgemeester en wethou-
ders is het bevoegde gezag voor de 
omgevingsvergunning.

Procedures
Het ontwerpbestemmingsplan en de 
ontwerpomgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 3 mei 2018 gedurende zes 
weken ter inzage. U kunt de stukken 
tijdens openingstijden inzien in het 
gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale 
versie is raadpleegbaar via onze 
website www.heusden.nl en het 
ontwerp bestemmingsplan tevens  
via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt 
ten aanzien van het bestemmings-
plan een zienswijze indienen bij de 
gemeenteraad en ten aanzien van de 
omgevingsvergunning bij het college 
van Heusden.

Wilt u meer informatie, dan kunt u 
contact opnemen met Jolanda 
Baardwijk (bestemmingsplan) of Jan 

Latour (omgevingsvergunning) via 
telefoonnummer (073) 513 17 89. 

Evenementenvergunningen

MOTORCROSS ELSHOUT
De burgemeester van Heusden heeft 
op 23 april 2018 vergunning verleend 
voor het organiseren van motor-
crosswedstrijden aan de Dekkerseweg 
21 in Elshout op 2 en 3 juni 2018. De 
vergunning is verzonden op 23 april 
2018 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 00543766.

Regeling verhuur kermis-
terreinen
Het college van Heusden heeft op 17 
april 2018 de ‘Regeling voorwaarden 
voor de verhuur van standplaatsen 
op kermisterreinen van de gemeente 
Heusden 2018’ vastgesteld. Het 
besluit is bij de gemeente bekend 
onder nummer 00546298.

Branchelijst weekmarkt 
Vlijmen
Het college van Heusden heeft op 17 
april 2018 de branchelijst met toewij-
zingscriteria voor de weekmarkt in 
Vlijmen vastgesteld. Het besluit is bij 
de gemeente bekend onder nummer 
00547639.

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 plangebied ligt aan  
de Oosterseweg 1 ten  
noorden van Elshout.

Dodenherdenkingen in onze gemeente 
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 bijeenkomsten 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 monument 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 monument St. Jan 
geboorte Kerk) 

Burgemeester Augusteijn

19.30 uur Herdenking Heusden LET OP: Zuiderbolwerk 
Heusden vesting (opgang 
via Pompstraat) 

Wethouder Mulder

Gevaarlijke liefde…
Een les over de andere kant van de liefde

Contour de Twern organi-
seert voorlichtingsbijeen-
komsten voor jongeren 
vanaf 12 jaar en hun ouders. 
Tijdens de bijeenkomsten 
wordt onder andere gespro-
ken over sexting, grenzen 
stellen en loverboys. 

De bijeenkomsten worden 
op verschillende plaatsen  
en data gehouden.  
Ze beginnen steeds om 
19.00 uur en duren tot  
ongeveer 21.00 uur. 

dinsdag  8 mei  Buurthuis De Schakel in Oudheusden
dinsdag  12 juni Buurthuis De Stulp in Drunen
vrijdag  15 juni  Buurthuis De Korf in Vlijmen <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

www.heusden.nl
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