
Bouw paviljoen Centrum Vlijmen 
van start
In de week van 28 mei start bouwbedrijf Heijmans met de bouw van het Paviljoen op 
het Plein in Vlijmen. 

Op de plaats waar nu het grasveld ligt, komt 
het paviljoen te staan. In het paviljoen aan de 
oostzijde (Shoeby Shop) zal Marcel van Iersel 
een bloemenzaak openen. Kapper Bas opent 
een nieuwe kapperszaak in het midden van het 
paviljoen. Aan de kant van de rotonde opent Bas 
Jansen een visrestaurant. 

Werkzaamheden
De bouwplaats wordt met hekken afgezet. 
De looproutes lopen om de bouwplaats heen 
en alternatieve looproutes geven we met ver-
wijsborden aan. Op het Plein worden drie par-
keerplaatsen met dranghekken afgezet, zodat 
Heijmans hier een bouwkeet kan plaatsen en 
enkele bouwmaterialen op kan slaan.
 
Als de bouwwerkzaamheden volgens planning 
verlopen, wordt het paviljoen in de laatste week 
van oktober opgeleverd. Op de situatietekening 

ziet u binnen de rode lijnen de bouwplaats en de 
parkeerplaatsen die met dranghekken worden 
afgezet. <

Coalitieakkoord in de  
gemeente Heusden
Heusden. Samen. Doen!
De politieke partijen DMP Heusden, Gemeentebelangen, VVD 
en Heusden één hebben een akkoord bereikt over een program-
ma voor de komende vier jaar. Het programma heeft de titel 
‘Heusden. Samen. Doen!’. Het coalitieprogramma is gisteren, in 
een extra raadsvergadering, aangeboden aan de gemeenteraad. 

Stevige coalitie van 18 zetels
Op 21 maart 2018 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaats 
gevonden. Na een eerste ronde informatieve gesprekken met 
alle politieke partijen in de gemeente Heusden werd duidelijk 
dat alle partijen, gezien de verkiezingsuitslag, een coalitie met 
vier partijen het meest wenselijk achtten. Daarbij zagen alle 
partijen vier wethouders als voldoende voor het college van 
B&W van de gemeente Heusden. Op basis van deze gesprekken 
ging voor een meerderheid van de partijen de voorkeur uit naar 
een coalitie van DMP Heusden, Gemeentebelangen, VVD en 
Heusden één. Dit levert een stevige coalitie op van 18 zetels. <

Fiets mee langs de 
Zuiderwaterlinie
Startschot op zaterdag 26 mei
Voortaan kun je langs de Zuiderwaterlinie fietsen, van vestingstad 
naar vestingstad.  De Zuiderwaterlinie is een verdedigingslinie 
die dwars door Noord-Brabant voert. Het is de oudste, langste en 
meest gebruikte waterlinie van Nederland

Op zaterdag 26 mei om 10.30 uur worden de fietsroutes officieel ge-
opend bij de molen aan de Stadshaven in Heusden waar wethouder 
Thom Blankers, ANWB- directeur Marga de Jager en Gedeputeerde 
van de Provincie Noord-Brabant Henri Swinkels het startschot ge-
ven voor de opening van de vijf nieuwe fietsroutes.

Fiets mee!
Iedereen is welkom om die dag op één van de vijf locaties van start 
te gaan. Tussen 10.00 uur en 14.00 uur kunnen de routes vanaf alle 
startlocaties worden opgehaald en is er een verrassing aanwezig 
voor alle deelnemende fietsers (op=op).

De routes volgen het knooppuntennetwerk en kunnen los gefietst 
worden. Maar ze zijn ook gekoppeld zodat de hele linie gefietst kan 
worden. Kijk voor meer informatie over de fietsroutes en de ope-
ning op www.zuiderwaterlinie.nl <

Bouwplaats 
Heijmans
binnen de 

hekken

Keet en p-plaats Heijmans
binnen de hekken

Aangegeven looproute 
voetgangers centrum

Laad- en losplaats 
Winkels en Heijmans

Zebra niet toegankelijk 
voor gebruik 
aangegeven met bord

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

Volg ons en blijf op 
de hoogte! <

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, Geerpark (kadastraal 

N5443), plaatsen tijdelijke units 
(551914, 09-05-2018)

•  Elshout, De Gorsen (kadastraal 
K2921), bouwen woning (552066, 
11-05-2018)

•  Vlijmen, De Gemeint 3, wijzigen 
brandcompartimentering (552339, 
14-05-2018)

•  Heusden, Putterstraat 92, renove-
ren pand en vergroten terras 
(552469, 15-05-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Geerpark (kadastraal 

N5443), plaatsen tijdelijke units 
(551914, 09-05-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, De Gorsen (kadastraal 

K2921), aanleggen in- en uitrit 
(552066, 11-05-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 40a, bou-

wen laaddock en wijzigen gevel 
(547578, 08-05-2018)

•  Vlijmen, Voordijk 59, verbouwen 
woning en bouwen bijgebouw met 
overkapping (546274, 09-05-2018)

•  Drunen, Barentszstraat 20, plaat-
sen erfafscheiding en poort 
(546957, 09-05-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Voordijk 59, verbouwen 

woning en bouwen bijgebouw met 
overkapping (546274, 09-05-2018) 

•  Drunen, Barentszstraat 20, plaat-
sen erfafscheiding en poort 
(546957, 09-05-2018)

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

mer 16, aanleggen in- en uitrit 
(548764, 08-05-2018)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 
tussen huisnummer 3A en 7, aanleg-
gen in- en uitrit (548885, 09-05-2018)

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).

OMGEVINGSVERGUNNING HUUB 
VAN DOORNEWEG 7 DRUNEN
Het college van Heusden heeft op 17 
mei 2018 een omgevingsvergunning 
verleend voor de activiteiten milieu 
(revisie) en beperkte milieutoets 
afvalstoffen (schroot en kunststof-
fen) voor een bedrijf voor de inzame-
ling, opslag en overslag van onder 
andere gemengd bouw- en sloopafval, 
bedrijfsafval, puin, metalen, kunst-
stof en grond en het sorteren van 
gemengd bouw- en sloopafval en het 
zeven van grond/zand aan de Huub 
van Doorneweg 7 in Drunen. Het 
kenmerk van deze vergunning is 
489119.

De omgevingsvergunning is niet 
gewijzigd ten opzichte van de ont-
werpvergunning.

Inzage
De omgevingsvergunning ligt met 
bijbehorende stukken met ingang 
van 24 mei 2018 gedurende zes weken 
ter inzage. U kunt de stukken tijdens 
openingstijden inzien in het gemeen-
tehuis in Vlijmen.

Verkeer

AANLEGGEN GERESERVEERDE  
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en 
wethouders van Heusden maakt 
bekend dat het college op 15 mei 2018 
heeft besloten tot het aanleggen van 
de gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats ter hoogte van de 

Kuyperlaan 6 in Vlijmen. Het bord E6 
wordt hier geplaatst alsmede het 
onderbord met kenteken. Het besluit 
is op 23 mei 2018 bekendgemaakt in 
de Staatscourant. Graag bij uw schrif-
telijke reactie het zaaknummer 
547880 vermelden. 

Evenementenvergunning

GIERSBERGEN GROOTSCH 
GENIETEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 15 mei 2018 een evenementenver-
gunning verleend aan Herberg De 
Drie Linden 2 B.V. voor Giersbergen 
Grootsch Genieten op 1 juli 2018 van 
11.00 uur tot 21.00 uur. De vergun-
ninghouder heeft op 1 juli 2018 toe-
stemming om van 8.00 uur tot 19.00 
uur de Duinweg, vanaf de 
Margrietweg tot Giersbergen, voor 
het doorgaande verkeer fysiek af te 
sluiten en aan de Margrietweg, vanaf 
de Duinweg tot Ter Kameren, een 
parkeerverbod aan de zuidzijde in te 
stellen. De vergunning is verzonden 
op 15 mei 2018 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00548936.

AUTOMEETING ONE BIG FAMILY
De burgemeester van Heusden heeft 
op 17 mei 2018 een evenementenver-
gunning verleend aan Rudy van der 
Sanden voor automeeting One Big 
Family op het grasveld op de hoek 
Vliedbergweg – Industriepark 
Vliedberg op 2 september 2018 van 
10.00 uur tot 18.00 uur. De vergun-
ning is verzonden op 17 mei 2018 en 
bij de gemeente bekend onder num-
mer 00550766.

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.

Datum besluit: 16 mei 2018

Geslachtsnaam: Janssens, A.M.J.
Geboortedatum: 17 maart 1982
Adres: Kloosterstraat 10
Plaats: Nieuwkuijk

Geslachtsnaam: Wojciechowski, A.
Geboortedatum: 29 december 1994
Adres: Beethovenlaan 20
Plaats: Drunen

Geslachtsnaam: Sergeant, C.M.E.
Geboortedatum: 9 augustus 2000
Adres: Nicolaas Beetsstraat 13
Plaats: Vlijmen

Geslachtsnaam: B Fajardo, D.
Geboortedatum: 18 augustus 1982
Adres: Röntgenlaan 19
Plaats: Vlijmen

Geslachtsnaam: Ayvaz, Y.
Geboortedatum: 29 november 1975
Adres: Duizendpoot 8
Plaats: Vlijmen

Geslachtsnaam: Zon, D.C.B. van
Geboortedatum: 3 juli 1970
Adres: Heistraat 10
Plaats: Vlijmen

Geslachtsnaam: Bogers, J.W.J.S.
Geboortedatum: 4 juni 1985
Adres: Gelderhof 53
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. <

Bekendmakingen >

Waterschap past ‘legger’ aan voor  
toekomstige dijkversterking
Op woensdag 30 mei organiseert waterschap Aa en Maas een inloopavond in het gemeentehuis in 
Vlijmen. De avond is bedoeld voor perceeleigenaren, bewoners en bedrijven langs de Maasdijk. 

Het waterschap Aa en Maas past de ‘legger pri-
maire waterkeringen’ aan. Dit document bevat 
kaarten met zones langs de dijk waar bepaalde 
regels of beperkingen gelden. Hierin zijn aanpas-
singen nodig om toekomstige dijkversterkingen 
goed en niet onnodig duur te kunnen uitvoeren. 

In de legger die het waterschap nu deels aan-
past, staan enkele nieuwe zones. Deze zones 
zijn bedoeld om het gebied achter de dijk ook in 
de toekomst te beschermen tegen overstromin-
gen. De nieuwe zones kunnen gevolgen hebben 
voor bouw- en of grondwerkzaamheden, die 
binnen deze zones plaatsvinden.  

Inloopavonden
Het waterschap organiseert in totaal zeven 
inloopavonden in gemeenten langs de Maas. 
Mocht u niet kunnen op de inloopavond in  
uw gemeente, dan bent u ook welkom op een 
inloopavond in een andere gemeente. Kijk  
hiervoor op: www.aaenmaas.nl/nieuws.  
Via www.aaenmaas.nl/legger kunt u de legger 
digitaal inzien. <

Werk aan de weg
Op dit moment zijn we op meerdere locaties in de gemeente 
aan het werk. Daarvoor zijn een aantal straten afgesloten voor 
het doorgaande verkeer. Het gaat om de volgende straten:
•  Een gedeelte van de Herptseweg in Oudheusden is  

afgesloten van 14 mei tot 2 juni 2018
•  De Vliedbergweg in Vlijmen is afgesloten van 22 mei  

tot 2 juni 2018
•  De Spoorlaan in Drunen, tussen de rotondes aan de 

Stationsstraat en Lipsstraat, is afgesloten van 22 mei  
tot 26 mei 2018.

•  De Parklaan in Vlijmen wordt van 1 juni tot 30 juni 2018 
afgesloten

•  Een gedeelte van het fietspad aan de Elshoutse Zeedijk 
(nabij het Koppelwiel tot aan de Kooilaan) is op 24 en  
25 mei 2018 afgesloten. <

Opening tentoonstelling 
zeven eeuwen Heusden
Op 18 mei opende burgemeester Augusteijn met een knal 
de tentoonstelling ‘Zeven eeuwen Heusden’ in museum Het 
Gouverneurshuis in Heusden. Heusden kent een rijke geschie-
denis met vele kleurrijke personages. In de nieuwe expositie 
‘Zeven Eeuwen Heusden’ presenteert Het Gouverneurshuis de 
spannendste gebeurtenissen, de belangrijkste personages en 
de mooiste objecten uit 700 jaar Heusdense geschiedenis. De 
tentoonstelling is gratis te bezoeken. Bekijk de openingstij-
den van het museum op www.gouverneurshuis.nl 

In het themajaar Heusden700 staan we stil bij de rijke ge-
schiedenis van Heusden, maar het is vooral een jaar vol hoog-
tepunten. Beleef onze historie tijdens Heusden700! Bekijk 
het volledige programma op www.heusden700.nl <

www.heusden.nl
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