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Hoogtepunten in mei en juni
In 2018 vieren we waar we trots op zijn en leren we over vroeger.  
Een jaar waarin we stilstaan bij de rijke geschiedenis van 
Heusden, maar vooral een jaar vol hoogtepunten! Heusdenaren 
hebben een prachtig feestprogramma samengesteld. Het hele 
jaar door is er van alles te beleven. 

De maanden mei en juni zitten vol hoogtepunten. Hieronder 
vind je het programma. 

Zeven eeuwen Heusden - vanaf 18 mei
Museum Het Gouverneurshuis deelt de rijke geschiedenis van 
Heusden met de expositie ‘Zeven eeuwen Heusden’ en een groot 
educatief project ‘Canon van Heusden’. 

Ongehoord voor Eeuwig* – 8 & 9 juni
Tijdens de dertiende editie van open-podium festival Ongehoord 
wordt het publiek verrast en verbaast door sfeervolle optre-
dens. Tijdens Ongehoord worden ook de awards voor Doener 
2017 in de categorie ondernemer en de Droom 2017 uitgereikt.

eFFectfestival – 9 & 10 juni
Het programma van 'eFFect' bestaat uit een smeltkroes van 
muziekoptredens, theaterstukken, dans- performances, work-
shops, foodstands en interactieve activiteiten.

Vlijmens Spektakel – 15, 16 & 17 juni
Het Vlijmens Spektakel vertelt het verhaal van het Plein, in een 
opvoering met dans, toneel, muziek en beeld en geluid. Tijdens 
het Vlijmens Spektakel wordt de award voor Heusdenaar van 
2017 uitgereikt.  

Heusden dichter bij water – 23 juni
Geniet samen met vrienden en familie van spetterende acts, 
winnende gedichten en raps. Het openluchtfestival vindt plaats 
op 23 juni 2018 aan de Nieuwkuijkse Wiel aan de Badweg. 

Zuiderwaterliniefestival* – 23 & 24 juni
Beleef twee dagen de geschiedenis van de Zuider waterlinie met 
o.a. een spectaculaire veldtocht langs De Elshoutse Zeedijk. 

Beleef onze historie tijdens Heusden700! Bekijk het volledige 
programma op www.heusden700.nl <

* Voor dit evenement moet je kaarten bestellen!

Niet wegkijken, maar 
aanpakken!
In Heusden werken we hard aan het bestrijden van criminali-
teit. Dat doen we samen met de politie, het OM,  
Woonveste en de andere Brabantse gemeenten. 

Het gaat ons niet alleen om de misdrijven zelf, maar ook om 
de gevaarlijke situaties die ontstaan voor inwoners. Denk bij-
voorbeeld aan het grote risico dat een hennepkwekerij bete-
kent voor omwonenden. De samenwerkende partijen hebben 
de krachten verenigd in het Heusden Interventie Team (HIT). 
Door te surveilleren, door toezicht te houden, door aandacht 
te eisen van de landelijke politiek, door samen te werken 
met het OM en alle overheden in Brabant. Toch is jouw hulp 
onmisbaar. Het gaat uiteindelijk om je eigen veiligheid!

Wat kun jij doen? 
Meld verdachte situaties bij de politie, bij de gemeente of via 
Meld Misdaad Anoniem. Meld je aan bij de buurtwhatsapp of 
Buurtpreventie. De gemeente heeft ook een nieuw meldpunt 
opgericht om verdachte situaties door te geven. Dit kan via 
www.nietwegkijken.nl. Wij behandelen je informatie strikt 
vertrouwelijk. <

Vanaf september 2018 kunnen alle basis-
schoolleerlingen op een laagdrempelige ma-
nier kennismaken met de Heusdense sportver-
enigingen en culturele instellingen. 

Het sport- & cultuurstimuleringsproject ‘Sjors 
Sportief & Sjors Creatief’ is een gebruiks-
vriendelijk digitaal platform waar vereni-
gingen hun (naschoolse) activiteit kunnen 
promoten. In het Sjorsboekje, dat in 
september 2018 wordt verspreid op 
alle Heusdense basisscholen, 
kunnen kinderen alle activitei-
ten vinden die verenigingen 
aanbieden. Vervolgens kunnen 
ze zich digitaal inschrijven om 
(vaak gratis) een kijkje te nemen 

bij een sport- of 
culturele activiteit 
waar zij nieuws-
gierig naar zijn. Het 
succes van de formule 
is al in ruim 80 gemeenten 
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. <

HOE HERKEN JE EEN  
HENNEPKWEKERIJ?
Drugscriminaliteit is niet alleen 
een misdrijf, het leidt ook tot 
gevaarlijke situaties voor inwo
ners. Tien tips voor aanwijzin
gen voor de mogelijke aanwe
zigheid van een wietkwekerij:

1. Er hangt een stank die aan 
hennep doet denken

2. Je hoort voortdurend het 
geluid van een afzuig
installatie of het tocht 
voortdurend.

3. Er zitten ontluchtingspijpen 
in het dak, roosters in de 
gevel of er is een (dak)raam 
dat altijd open staat.

4. Muren, vloeren of plafonds 
zijn warm of vochtig.

5. Er vormt zich condens op 
ramen.

6. Ramen zijn dichtgemaakt.
7. Er treden regelmatig 

stroomstoringen op.
8. Er zijn lampen die voort

durend fel branden.
9. Op rare tijdstippen lopen er 

mensen met allerlei spullen 
te sjouwen.

10. Het is niet duidelijk of het 
pand wel of niet bewoond is.

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

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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Digitale nieuwsbrief
Meld je nu aan via www.heusden.nl en ontvang iedere 
week per mail het laatste nieuws van de gemeente!

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Elshout, Mariëndonkstraat tussen 

huisnummer 25 en 27, bouwen 
woning (550392, 25-04-2018)

•  Elshout, Scheidingstraat tussen 
huisnummer 15 en 19, bouwen 
woning (550815, 30-04-2018)

•  Heusden, Putterstraat 19A, wijzigen 
verleende vergunning situering 
mantelzorgwoning (550825,  
30-04-2018)

•  Drunen, Grotestraat 181, vervangen 
schoorsteen hoofdgebouw cafe-
taria (551191, 30-04-2018)

•  Drunen, Grotestraat 181, bouwen 
schoorsteen bijgebouw (551203, 
30-04-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Elshout, Wolfshoek 54, isoleren dak 

van woning (547349, 26-04-2018)
•  Heusden, Engstraat 18 en 18A, 

restaureren monumentaal pand 
(543827, 25-04-2018)

•  Vlijmen, De Statie 13, plaatsen 
rookgasafvoer (545751, 30-04-2018)

•  Drunen, Wolgaplantsoen 23, verbou-
wen woning (545963, 25-04-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, De Statie 13, plaatsen 

rookgasafvoer (545751, 30-04-2018)

Kappen
•  Elshout, Zeedijk langs fietspad 

(kadastraal F48 en F5), kappen  

4 essen en 4 eiken (543245,  
26-04-2018)

•  Vlijmen, Groen van Prinstererlaan 
naast huisnummer 87, kap 1 kastan-
jeboom (547821, 25-04-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 2, 

veranderen in- en uitrit (542398, 
25-04-2018)

Monumenten
•  Heusden, Engstraat 18 en 18A, 

restaureren monumentaal pand 
(543827, 25-04-2018)

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).

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken is gebleken dat onder-
staande personen niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de 
basisregistratie personen staan 

ingeschreven. Het college heeft 
besloten de bijhouding van de per-
soonslijsten van deze personen op te 
schorten. Dit betekent dat zij daar-
door formeel niet meer op dat adres 
staan ingeschreven.

Geslachtsnaam: Poppelen, W.A. van
Geboortedatum: 14 september 1979
Adres: Zuidland 1, Drunen
Datum besluit: 23 april 2018
Zaaknummer: 549410

Geslachtsnaam: Chołyst, P.W.
Geboortedatum: 26 december 1984
Adres: Wolput 37 C, Vlijmen
Datum besluit: 2 mei 2018
Zaaknummer: 541602

Geslachtsnaam: Muszytowski, M.K.
Geboortedatum: 17 februari 1981
Adres: Wolput 37 C, Vlijmen
Datum besluit: 2 mei 2018
Zaaknummer: 541601

Geslachtsnaam: Sokolava, A.
Geboortedatum: 25 september 1995 
Plataanplein 12, Drunen
Datum besluit: 2 mei 2018
Zaaknummer: 533208

Geslachtsnaam: Zimorski, P.P.
Geboortedatum: 14 oktober 1994
Adres: Tuinbouwweg 49, Haarsteeg
Datum besluit: 2 mei 2018
Zaaknummer: 550115

Geslachtsnaam: Borisov, V.B.
Geboortedatum: 22 april 1996
Adres: Offenbachlaan 3, Vlijmen
Datum besluit: 2 mei 2018
Zaaknummer: 550111

Geslachtsnaam: Bolat, I.
Geboortedatum: 26 augustus 1988
Adres: Kasteellaan 22, Oudheusden
Datum besluit: 25 april 2018
Zaaknummer: 550081

Evenementenvergunningen

POËZIEAVOND NIEUWKUIJK
De burgemeester van Heusden heeft 
op 30 april 2018 vergunning verleend 
voor een poëzieavond op 3 juni 2018 
van 19.00 uur tot 22.30 uur. Tijdens 
dit evenement is het doodlopende 
gedeelte van de Badweg in 
Nieuwkuijk afgesloten voor het 
doorgaande verkeer. De vergunning is 
verzonden op 30 april 2018 en bij de 
gemeente bekend onder nummer 
00548739.

BRADERIE WINKELCENTRUM 
VLIEDBERG VLIJMEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 30 april 2018 een meerjarige ver-
gunning verleend voor de Braderie 
Winkelcentrum Vliedberg op het 
Burgemeester van Houtplein, de 
Deken van Baarstraat en de Jonkheer 
de la Courtstraat in Vlijmen op 3 juni 
2018, 2 juni 2019 en 1 juni 2020 van 
11.00 uur tot 17.00 uur. In verband 
met dit evenement zal buslijn 136 
omrijden via de Nieuwkuijksestraat, 
Venbroekstraat, Spoorlaan, Wolput 
en v.v. Hierdoor vervallen op deze 
data de bushaltes Deken van 
Baarstraat, Burgemeester van 
Houtplein en de Nassaulaan. De 
vergunning is verzonden op 30 april 
2018 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 00549461.

BEACH-EVENEMENT VLIJMEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 30 april 2018 vergunning verleend 
voor een beach-evenement aan De 
Hoge Heide 2 in Vlijmen op 7 en 8 juli 
2018. Vanwege dit evenement is de 
westelijke helft van het parkeerter-
rein van 5 t/m 14 juli 2018 niet toegan-
kelijk voor parkeerdoeleinden. De 
vergunning is verzonden op 30 april 
2018 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 00549835.

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 >

Laat uw stem horen!
Doe mee met het inwonerspanel
De gemeente Heusden wil een nog beter beeld krijgen van wat er leeft in de Heusdense samen-
leving. Daarom hebben we het inwonerspanel. Een aantal keer per jaar leggen we de panelleden  
een aantal vragen voor over actuele onderwerpen. Doe jij ook mee?

Aan de leden van het Inwonerspanel Heusden 
wordt gevraagd hun mening te geven over on-
derwerpen die voor hen van belang zijn en waar 
de gemeente zich mee bezig houdt zoals leef-
baarheid in de buurt, openbare orde, veiligheid, 
sport of groenonderhoud. Ook krijgen ze de 
kans zelf onderwerpen aan te dragen. 

Aanmelden
Woon je in de gemeente Heusden, ben je 16 jaar 
of ouder en wil je jouw stem laten horen? Meld 
je dan nu aan bij het Inwonerspanel Heusden. 
Ga naar www.inwonerspanelheusden.nl en vul 
je gegevens in. Alle onderzoeken worden geheel 
anoniem verwerkt en na afloop ontvang je tel-
kens een rapportage met de resultaten van het 
onderzoek. <

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op 
dinsdagmiddag 15 mei 2018 drie hoorzittingen in het ge-
meentehuis in Vlijmen. Tijdens deze hoorzittingen worden 
de volgende bezwaren behandeld, die zijn gericht tegen:

14:00 uur
evenementenvergunning voor het houden van brocante 
markten in Heusden

14:30 uur
het opleggen van een last onder dwangsom vanwege strijdig 
gebruik van een gebouw aan De Bosschen in Drunen

15:00 uur
afwijzen van het verzoek om intrekking van  
een verleende omgevingsvergunning aan de Jonkheer de  
la Courtstraat in Vlijmen 

Een zaak kan achter gesloten deuren worden behandeld als de 
commissie dit nodig vindt. <

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
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