
Profielschets burgemeester  
Heusden definitief
Om te bepalen aan welke eisen de nieuwe burgemeester van Heusden moet voldoen is in de  
raadsvergadering van dinsdag 8 mei de definitieve profielschets vastgesteld. Op 28 mei 2018  
neemt Commissaris van de Koning Wim van de Donk het profiel in ontvangst en start de  
sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester van Heusden. 

Bij het opstellen van het profiel van de nieuwe burgemeester heb-
ben twee specifieke elementen van de gemeente een rol gespeeld.

Brabantse gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer van 
doen gekregen met georganiseerde criminaliteit, ondermijning en 
andere problemen op het gebied van openbare orde en veiligheid. 
Daarnaast is het belangrijk om de verschillende potenties in de ker - 
nen van onze gemeente, bijvoorbeeld op economisch en maatschap-
pelijk gebied, bij elkaar te brengen en te versterken. De burgemees-
ter draagt bij aan een dergelijk ontwikkelingsklimaat met oog voor 
het haalbare. Dat geldt zowel voor draagvlak als voor de mogelijk-
heden van organisatie en prioritering van activiteiten.

Dit betekent dat de burgemeester van Heusden standvastig is, 
beschikt over een rechte rug en voor wie het woord integriteit ook 
inhoudelijk van grote betekenis is. Verder heeft de burgemeester 
gevoel voor verhoudingen en mogelijkheden. Kortom, het is van 
groot belang dat de burgemeester het echte contact met onze 
burgers aangaat en zich inleeft in achtergronden, cultuur en be-
weegredenen. Hij of zij is zich er daarbij van bewust dat het burge-
meesterschap een functie is die te allen tijde ten dienste staat van 
de gemeenschap. Onze burgemeester is herkenbaar, betrokken en 
benaderbaar.

De volledige profielschets van de nieuwe burgemeester vind je op 
www.heusden.nl <

Heusden700
In 2018 vieren we waar we 
trots op zijn en leren we 
over vroeger. Een jaar waar-
in we stilstaan bij de rijke 
geschiedenis van Heusden, 
maar vooral een jaar vol 
hoogtepunten! Hieronder  
zijn twee evenementen die 
binnenkort plaatsvinden 
uitgelicht.

Zeven eeuwen Heusden – vanaf 18 mei
Museum Het Gouverneurshuis in Heusden vesting deelt de rijke 
geschiedenis van Heusden met de expositie ‘Zeven eeuwen 
Heusden’ en een groot educatief project ‘Canon van Heusden’. 
In de wissel-expositieruimtes wordt een aantrekkelijke mix 
van blikvangers gepresenteerd, zoals objecten, video, foto’s en 
teksten die de ontwikkeling van zeven eeuwen Heusden weerge-
ven. De ‘Canon van Heusden’ wordt op een interactieve manier 
samengesteld door basisschoolkinderen uit de gemeente. In een 
vrolijk slingerende tijdbalk laten zij zien welke personages en 
gebeurtenissen belangrijk zijn.

Meer informatie vind je op www.gouverneurshuis.nl 

Heusden Proeven – vanaf juni
Vanaf juni kun je een unieke themawandeling maken door 
Heusden vesting. Begeleid door een verhalenverteller maak je 
een ontdekkingstocht door het vestingstadje Heusden en ervaar 
je de rol van voedsel door de eeuwen heen. Hoe deden rijke ede-
len zich tegoed aan kostelijke maaltijden van everzwijn, fazant, 
gans en kelken vol wijn, terwijl het 'klootjesvolk' het moest doen 
met een stuk oud brood of pap? Wat was de rol van stadsboeren 
en molenaars? Waarom dronken zelfs jonge kinderen al bier? Je 
proeft Heusden letterlijk, want tijdens deze smakelijke tijdreis 
krijg je diverse hapjes en drankjes aangeboden, waardoor je de 
sfeer van weleer optimaal beleeft.

Meer informatie vind je op www.hbtheusden.nl 

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

Bestrijding eikenprocessierups
De eikenprocessierups kan voor flink wat overlast zorgen. Bij deze 
plaag zijn niet de rupsen zelf de boosdoener, maar hun zogenaamde 
netel- of brandharen.

De processierupsen hebben een grijs-grauwe kleur met lichtge-
kleurde zijden. Elke rups heeft zo'n 700.000 haartjes die makkelijk 
afbreken en met een zuchtje wind kunnen worden verspreid. In mei 
komen ze te voorschijn, tijdens het uitlopen van de eikenbladeren. 
De rupsen worden volwassen in juni en worden vaak pas opgemerkt 
als ze de bomen gedeeltelijk kaal hebben gevreten.

Hoe voorkom je ongemakken?
De lange haren, die de rupsen bij verstoring loslaten, kunnen in het 
lichaam tot ernstige ontstekingen of astmatische reacties leiden! 
Ze bevatten namelijk mierenzuur en zijn voorzien van een weer-
haakje. Vermijd daarom elk contact met de rupsen. Ben je toch in 
aanraking geweest met een rups of zijn losgelaten haren, dan mag  
je niet krabben of wrijven. Was of spoel de huid en ogen goed uit 
met water en was zo nodig al je kleren.

Biologische bestrijding
De gemeente is gestart met het bestrijden van de eikenprocessie-
rups. Met speciale apparatuur worden eikenbomen beneveld met 
een biologisch bacteriënpreparaat. Dit preparaat is volstrekt veilig 
voor mens en dier. Het wordt ook veel gebruikt bij het bestrijden 
van rupsen op groente en fruit. Een rups die van het blad eet wordt 
geïnfecteerd met de bacterie. Het beestje stopt daardoor met eten 
en gaat binnen twee tot vijf dagen dood.

De werkzaamheden vinden ook in de avond en nacht plaats omdat 
de verkeers- en weersomstandigheden dan het gunstigst zijn. Heeft 
u ergens eikenprocessierupsen gezien meldt dit aan de gemeente 
via de Buitenbeterapp, per mail op info@heusden.nl of telefonisch 
via (073) 513 17 89. <

Competenties van 
‘onze’ burgemeester:
• Integer
• Standvastig
• Herkenbaar
• Verbindend
• Betrokken
• Benaderbaar
• Mensgericht

Doe ook mee in 'Heusden700'!
Vlijmens Spektakel
Het Vlijmens Spektakel is dringend op zoek 
naar vrijwilligers die hand- en spandiensten 
willen verlenen. Denk hierbij aan decorbou-
wers, verkeersregelaars, kostuummakers, fi-
guranten, toezichthouders en schoonmakers. 
Maak jij het Vlijmens Spektakel mogelijk? 
Geef je snel op via www.vlijmensspektakel.nl

Heusden dichter bij water
Je kunt nog meedoen aan de poëziewedstrijd 
die deel uitmaakt van het openluchtfestijn 
‘Heusden dichter bij water’ op 23 juni 2018. 
Schrijf een gedicht of rap en stuur deze in voor 
31 mei 2018 per mail via info@hheetkamp.nl. 
Meer informatie over de wedstrijd en het  
evenement vind je op www.halloheusden.nl. <

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, Tongerloostraat (perceel-

nummers K2768 en K2769), bouwen 
bedrijfspand (551003, 01-05-2018)

•  Vlijmen, Bosbeemd, kavel GRA046, 
bouwen woning (551240, 02-05-2018)

•  Drunen, Torenstraat 26, verbouwen 
en splitsen woning in 3 woningen 
(551356, 01-05-2018)

•  Drunen, Raadhuisplein 21b, verbou-
wen woning tot restaurant met 
bovenwoning (551193, 02-05-2018)

•  Vlijmen, Ruisvoorn, kavel GEE212, 
bouwen woning (551487, 04-05-2018)

•  Vlijmen, Fonteinkruid, kavel 
GRA029, bouwen woning (551497, 
06-05-2018)

•  Drunen, Bosscheweg 61B, verbou-
wen en vergroten woning (551501, 
06-05-2018)

•  Heesbeen, Grotestraat 53, bouwen 
tijdelijke mantelzorgwoning 
(551675, 07-05-2018)

•  Drunen, Amalia van Solmsstraat 17, 
plaatsen dakkapel voorzijde woning 
(551722, 07-05-2018)

•  Drunen, Eindstraat 18, verbouwen 
woning (551721, 07-05-2018)

Kappen
•  Drunen, Giersbergen (perceelnum-

mer D3193), kappen 40 sparren 
(551284, 03-05-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Elshout, Tongerloostraat (perceel-

nummer K2768 en K2769), bouwen 
bedrijfspand (551003, 01-05-2018)

•  Drunen, Raadhuisplein 21b, verbou-
wen woning tot restaurant met 
bovenwoning (551193, 02-05-2018)

•  Vlijmen, Achterstraat 39, verzoek 
tijdelijke winkelbestemming 
(551714, 07-05-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Bosbeemd, kavel GRA046, 

aanleggen in- en uitrit (551240, 
02-05-2018)

•  Vlijmen, Ruisvoorn, kavel GEE212, 
aanleggen in- en uitrit (551487, 
04-05-2018)

•  Vlijmen, Fonteinkruid, kavel 
GRA029, aanleggen in- en uitrit 
(551497, 06-05-2018)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 
4A, aanleggen in- en uitrit (551723, 
07-05-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Vlijmen, Zuiderpark 2, plaatsen 

rookgaskanaal (545574, 01-05-2018)
•  Nieuwkuijk, Pastoor Becxstraat 9, 

bouwen berging (544365, 03-05-2018)
•  Drunen, Slotgracht 5, plaatsen  

2 ramen in zijgevel (545962,  
04-05-2018)

•  Drunen, Churchillstraat 20, verbou-
wen woning (550101, 04-05-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Nieuwkuijk, Pastoor Becxstraat 9, 

bouwen berging (544365, 03-05-2018)

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).

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
GASLEIDING OUDHEUSDEN
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op 8 
mei 2018 het bestemmingsplan 
Gasleiding Oudheusden (NL.
IMRO.0797.GasOudheusd-VG01) 
heeft vastgesteld. Dit plan maakt het 
mogelijk om een hogedrukgasleiding 
te verleggen van binnen naar buiten 
de bebouwde kom.

Het plangebied ligt bij Oudheusden en 
wordt gevormd door het traject van de 
bestaande hogedrukgasleiding, het 
nieuwe traject van de gasleiding en de 
bijbehorende belemmeringenstroken. 
In de onderstaande afbeelding is de 
bestaande leiding rood gekleurd, de 
nieuwe oranje en geel.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 17 mei 2018 gedurende 6 
weken ter inzage. Een digitale versie 
is raadpleegbaar via www.heusden.nl. 
en via de landelijke website  
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar 
hebben gemaakt, en belanghebbenden 
die kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest tijdig 
een zienswijze bij de gemeenteraad 
kenbaar te maken, kunnen gedurende 
de bovenvermelde termijn beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Het 
vastgestelde bestemmingsplan treedt 
in werking na het verstrijken van de 
beroepstermijn.

Besluiten

ONTHEFFING SLUITINGSUUR RKVV 
NIEUWKUIJK
De burgemeester van Heusden heeft 
op 3 mei 2018, bij wijze van een proef, 
voor een periode van één jaar aan 
RKVV Nieuwkuijk een verruiming van 
het sluitingsuur verleend op donder-
dag van 24.00 naar 00.30 uur. De 
ontheffing is verzonden op 3 mei 
2018 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 00545204.

Deze proef, met slechts één sportver-
eniging, is bedoeld als eerste verken-
ning over de vraag of er voldoende 
draagvlak is voor een beperkte verlen-
ging van de sluitingstijd voor sport-
kantines in het algemeen. De proef 
wordt niet uitgebreid. De proef-

periode van een jaar wordt gebruikt 
om te monitoren wat het effect is van 
de verruiming. 

Evenementen

DRUNENS WANDELFESTIVAL
De burgemeester van Heusden heeft 
op 9 mei 2018 vergunning verleend 
voor het Drunens Wandelfestival op 
23 juni 2018 van 08.00 uur tot 16.00 
uur. De start en finish vindt plaats bij 
HV Avanti aan de Torenstraat 146a in 
Drunen. De vergunning is verzonden 
op 9 mei 2018 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00549990.

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 >

Ligging plangebied

Heusden neemt afscheid van  
twee bestuurlijke kanjers!
Doeners van het eerste uur

Na een periode van acht jaar stoppen Margo 
Mulder en Wim van Engeland als wethouder van 
de gemeente Heusden.

Margo en Wim trokken de afgelopen jaren de be-
stuurlijke kar van grote transities in het sociaal
domein en zorgden voor een zachte landing van 
dit proces bij onze inwoners. Ook drukten zij, 
met succes, bestuurlijke stempels op andere be-
langrijke beleidsdossiers. Van monumentenzorg 
tot natuur, van wijk- en buurtgericht werken 

tot cultuur en van onderwijs tot gemeentelijke 
dienstverlening.

Om Margo en Wim te bedanken voor hun inzet 
voor Heusden en onze inwoners, vindt er op 
donderdag 24 mei 2018 van 16.00 tot 19.00 uur 
een afscheidsreceptie plaats in het gemeente-
huis van Vlijmen, Julianastraat 34.

Wij nodigen u van harte uit om afscheid van 
Margo en Wim te komen nemen. <

Militaire activiteiten
Van 22 tot en met 24 mei 2018 vinden er in de ge-
meente militaire activiteiten plaats in het kader van de 
Landmachtdagen van de Koninklijke Landmacht. Militairen 
bezoeken scholen en vertellen over hun leven als militair. 
Aan het scholenbezoek nemen 2 tot 10 personen en 2 mili-
taire wielvoertuigen deel per school. <

Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op 
de hoogte! <

Aangepaste openingstijden 
Op maandag 21 mei is het gemeentehuis in Vlijmen, Bijeen en 
de Milieustraat in Drunen gesloten vanwege Pinksteren. <

www.heusden.nl
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