
Voorbereid op reis!
Heeft u nog een geldig reisdocument om mee te reizen?

Een nieuw reisdocument kun je persoonlijk aanvragen in het 
gemeentehuis in Vlijmen. Vijf werkdagen na de aanvraag kun 
je het reisdocument persoonlijk ophalen. Bij een spoedproce-
dure kun je het reisdocument binnen twee werkdagen ophalen. 
Hiervoor worden extra kosten gerekend. 

Wat moet je meenemen bij de aanvraag?
• Een recente kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen;
•  Alle reisdocumenten die in je bezit zijn (ook als de geldigheids-

duur is verlopen);
•  Eventueel schriftelijke toestemming van beide ouders/gezag-

hebbenden inclusief kopie van een geldig legitimatiebewijs  
(bij aanvraag van een reisdocument voor kinderen). Kinderen 
moeten aanwezig zijn bij het aanvragen en ophalen van hun 
reisdocumenten.

De kosten voor het document betaal je bij de aanvraag. Je 
kunt bij ons pinnen. Ben je het reisdocument kwijt? Dan kun 
je hiervan aangifte van vermissing doen aan de balie van het 
gemeente huis. <

Werken op afspraak 
en langer open!

Iedere werkdag kun je van 
12.00 tot 17.00 uur alléén 
met een afspraak terecht 
aan de balie in Vlijmen. In 
de ochtend en tijdens de 
avondopenstelling kun 
je zowel met als zonder 
afspraak terecht. Als je geen 
afspraak hebt kan het zijn 
dat je moet wachten. Wil je 
niet wachten? Maak dan een 
afspraak. Wij reserveren dan 
een balie en je bent direct 
aan de beurt.

Voortaan kun je op dinsdag-, 
woensdag- en donderdag-
avond tot 20.00 uur terecht 
in het gemeentehuis in 
Vlijmen voor het aanvragen 
en ophalen van documen-
ten. Voor het ophalen van 
rij- en reisdocumenten heb 
je geen afspraak nodig. 

Op www.heusden.nl kun  
je gemakkelijk een afspraak 
inplannen en met DigiD 
verschillende zaken met  
de gemeente regelen. 

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

Ongehoord – 8 en 9 juni
Ongehoord vindt in 2018 voor de dertiende keer plaats. Het 
open-podiumfestival is voor de allereerste keer in Elshout.  
Het thema dit jaar is ‘Ongehoord voor Eeuwig’ en past prima in 
het themajaar Heusden700. Ongehoord verbindt deelnemers, 
bezoekers en de Heusdense kernen met elkaar. Het publiek dat 
in 6 groepen van locatie naar locatie loopt, wordt iedere keer 
weer verrast door sfeervolle optredens van theatermakers,  
acteurs, muzikanten en performers in allerlei genres. Het wordt 
een mooi afwisselend avondprogramma. Bestel snel je kaarten, 
want op = op!

Meer informatie vind je op www.ongehoordheusden.nl

eFFect Festival – 9 en 10 juni
Zorgboerderij de Locatie organiseert op zaterdag 9 en zondag  
10 juni het 'eFFect' festival in Vlijmen. Het gratis festival gaat 
over ontmoeten, ontdekken, inspireren, leren, samenwerken en 
vooral doen. Het programma van 'eFFect' bestaat uit een smelt-
kroes van muziekoptredens, theaterstukken, dans performan-
ces, presentaties, workshops, marktkramen, foodstands, sport 
& spel en andere interactieve activiteiten. Het festival start voor 
iedereen op zaterdag 9 juni om 14.00 uur en duurt tot 01.00 uur. 
Op zondag 10 juni ben je welkom van 11.00 uur tot 21.00 uur.

Meer informatie vind je op www.effectfestival.nl

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

Een groene gemeente
Heusden is een gemeente met veel groen in en rondom de elf  
kernen. De groene omgeving is een onderdeel van het karakter  
van Heusden en draagt bij aan de biodiversiteit en leefbaarheid  
in de gemeente. Heusdense inwoners geven het groenonderhoud 
als rapportcijfer gemiddeld een 6,6.

Het onderhoud van groen wordt door de gemeente of een aan -
nemer uitgevoerd. De komende periode gaan we aan de slag met  
het knippen van hagen in de gemeente en het maaien van de  
bermen en verkeershoeken in het buitengebied van de gemeente. 

Hagen
We zijn deze week gestart met het knippen van hagen. De knip-
ronde duurt ongeveer zes weken. De hagen worden voor een deel 
machinaal geknipt. In veel gevallen knipt de machine sneller dan 
dat medewerkers van de buitendienst het kunnen opruimen. Dit be-
tekent dat het groenafval dus langer blijft liggen. Een aantal hagen 
wordt met de hand geknipt, dit gebeurt niet tegelijk met het machi-
nale knippen. Het kan dus zijn dat een haag later wordt geknipt dan 
andere hagen in de buurt. 

Bermen
In week 23 starten we met het maaien van de bermen en de ver-
keershoeken in het buitengebied van de gemeente. In deze ronde 
wordt de eerste meter van de berm geklepeld. Dit betekent dat het 
gras wordt kortgeslagen. Het gras blijft liggen zonder dat het over-
last veroorzaakt. In het najaar maaien we de berm volledig en dan 
ruimen we dit ook op. De verwachting is dat de werkzaamheden in 
deze voorjaarsronde ongeveer drie weken in beslag nemen. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

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
•  Drunen, Steegerf 6, aanleggen 2 

padelbanen (552651, 16-05-2018)
•  Drunen, Grotestraat 156A, bouwen 

24 appartementen met kelder 
(552849, 18-05-2018)

•  Nieuwkijk, Nieuwkuijksestraat 98, 
vervangen kozijnen gymzaal 
(552845, 18-05-2018)

•  Haarsteeg, De Hoeven 33A, wijzi-
ging op reeds verleende omgevings-
vergunning (553337, 22-05-2018)

•  Vlijmen, Wilhelminastraat 22, 
verhogen dak van carport (552585, 
16-05-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 40A, aanleg-

gen in- en uitrit (552985, 22-05-2018)
•  Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE209, 

aanleggen in- en uitrit (543018, 
18-05-2018)

Brandveilig gebruik en gebruiks-
melding
•  Drunen, Beukstraat 13, brandveilig 

gebruiken basisschool De Bolster 
(552557, 16-05-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Vlijmen, Achterstraat 21A, vergro-

ten woning en plaatsen dakkapel 
aan voorzijde woning (545729, 
18-05-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Achterstraat 21A, vergro-

ten woning en plaatsen dakkapel 

voorzijde woning (545729,  
18-05-2018)

•  Vlijmen, Burgemeester van 
Houtplein 17, vestigen catering-
bedrijf (547363, 18-05-2018)

Vergunningsvrij
•  Vlijmen, Wilhelminastraat 56, 

bouwen carport  (545733,  
17-05-2018)

Procedures
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving van de ontvangen aanvra-
gen. De stukken zijn voor iedereen in 
te zien in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Voor de vergunningen met de onderde-
len slopen, kappen en het uitvoeren 
van werk of werkzaamheden, 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 
TORENSTRAAT 85 IN DRUNEN
Besluit 
Het college van Heusden maakt 
bekend dat zij op 22 mei 2018 een 
omgevingsvergunning voor de activi-
teit brandveilig gebruik heeft ver-
leend op het adres Torenstraat 85 in 
Drunen. Het besluit is niet gewijzigd 
ten opzichte van het ter inzage ge-
legde ontwerpbesluit. 

Procedures 
Het besluit en andere relevante 
stukken liggen met ingang van 31 mei 
2018 tot en met 12 juli 2018 ter in-
zage. Belanghebbenden kunnen in 
beroep gaan bij de Rechtbank Oost-

Brabant, team Bestuursrecht. Een 
voorlopige voorziening kunt u aan-
vragen bij de voorzieningenrechter 
van die rechtbank. Heeft u nog vra-
gen neem dan contact op met Angela 
Neuberger van het cluster 
Omgevings vergunning via telefoon-
nummer (073) 513 17 89.

Besluiten

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER
Het college van Heusden heeft onder-
staande melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:

•  Van der Sanden Afrasteringen; er 
wordt geen vrouwelijk jongvee meer 
gehouden aan de Hoge Schijf 18 in 
Drunen. De melding betreft een 
verandering. 

De acceptatie van de melding betreft 
geen besluit in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht. Het 
indienen van een bezwaar of beroep 
is dan ook niet mogelijk.

Evenementenvergunningen

VLIJMENS SPEKTAKEL
De burgemeester van Heusden heeft 
op 22 mei 2018 vergunning verleend 

voor het Vlijmens Spektakel op het 
Plein in Vlijmen op 15 en 16 juni 2018 
van 19.30 uur tot 0.00 uur en 17 juni 
2018 van 13.30 uur tot 18.30 uur. 

Gedurende dit evenement is de 
Akkerstraat vanaf de rotonde aan de 
Akker tot de Monseigneur van 
Kesselstraat afgesloten voor het 

doorgaande verkeer. Tijdens de voor-
stellingen (15 en 16 juni 2018 van 
20.30 uur tot 22.00 uur en 17 juni 
2018 van 14.30 uur tot 16.00 uur) 
wordt de wegafsluiting ingesteld 
vanaf de Julianastraat. Voor- en na de 
voorstellingen is het parkeerterrein 
aan de Monseigneur van Kesselstraat 
beschikbaar voor parkeerdoeleinden. 

Buslijn 135 zal gedurende de wegaf-
sluiting rijden via de Pastoriestraat - 
Pastoor van Akenstraat - 
Julianastraat en v.v. 

De vergunning is verzonden op 22 mei 
2018 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 00551232.

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.

Baanbrekers
Het algemeen bestuur van 
Baanbrekers vergadert op 5 juni  
en dan worden de nieuwe leden  
benoemd. www.baanbrekers.org/
nieuws <

Bekendmakingen >

Wilde bloemen en kruiden  
aan de Mommersteeg
Op dit moment ligt er nog veel gras aan de Mommersteeg. Dat gaat veranderen. Deze week starten 
we met de voorbereidende werkzaamheden om een deel van het gras versneld om te vormen tot een 
kruidenrijke begroeiing. Belangrijk voor insecten zoals vlinders en bijen. Het gaat om het deel van 
de Mommersteeg tussen de Vijfhoevenlaan en de Van Agtlaan. 

Om de natuur een handje te helpen, gaan we 
het gazon bewerken. Bij vochtig weer gaan we 
dan inzaaien met een kruidenrijk mengsel. Zo 
ontstaat nog dit jaar een vegetatie van bloei-
ende kruiden en wilde bloemen. 

Biodiversiteit
In Heusden wordt het openbaar groen volgens 
een vaste planning onderhouden. Deze manier 
van beheer van het groen zorgt niet voor een 
gevarieerde samenstelling van planten. Hoe 
gevarieerder de samenstelling van het groen, 
hoe beter de omgeving is voor insecten en daar-
mee voor vogels, kleine zoogdieren en derge-
lijke. Om de biodiversiteit en de natuurwaarde 
van het openbaar groen te vergroten, vormen 
we daarom een deel van de gazons aan de 
Mommersteeg om tot kruidenrijke vegetatie. 

Bloeiende bermen
Deze andere manier van beheren komt voort uit 
de duurzaamheidsagenda. Op meer plaatsen 
in de gemeente willen we deze kruidenrijke 
bloeiende bermen gaan creëren. Dat gebeurt 
ook op andere plekken aan de Mommersteeg. 
Uit kostenoverwegingen zal dit veelal niet door 
inzaaien gebeuren, maar door het maaien en 
afvoeren van de grassen. Daardoor verschraalt 
de bodem, wordt de grasmat meer open en krij-
gen zaden van kruiden de kans om te ontkiemen 
en te groeien. 

Voor een mooi resultaat moeten we, maar voor-
al de natuur, dan iets meer geduld hebben. Het 
eindresultaat is er echter niet minder om. <

Afscheid van Wim van 
Engeland en Margo Mulder
Afgelopen donderdag 24 mei namen wethouders Wim van 
Engeland en Margo Mulder afscheid van Heusden. 

Margo en Wim trokken de afgelopen jaren de bestuurlijke 
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 
belangrijke beleidsdossiers. Van monumentenzorg tot na-
tuur, van wijk- en buurtgericht werken tot cultuur en van 
onderwijs tot gemeentelijke dienstverlening.

‘’Het was overweldigend om te zien dat er zoveel mensen  
waren om afscheid te nemen van ons. We hebben veel lieve 
woorden en heel bijzondere cadeaus ontvangen. Op zo’n  
moment besef je dat je in acht jaar tijd enorm veel relaties 
hebt opgebouwd. We realiseren ons dat we niet met iedereen 
uitgebreid hebben kunnen spreken. Ook was het onmogelijk 
iedereen persoonlijk te bedanken. We kijken in ieder geval te-
rug op twee mooie perioden van wethouderschap dat afgeslo-
ten is met een geweldig afscheid. Bedankt!‘’ - Wim & Margo <

Bel voor een afspraak!
www.zwembaddieheygrave.nl

Zwemmen en bewegen 
in warm water 32˚C

●  Banenzwemmen
●  Bewust Bewegen
●  Aquavitaal
●  Aquavitaal +

Burg. Zwaansweg 4,
5251 CJ Vlijmen
(073) 649 47 44
info@zwembaddieheygrave.nl

GRATIS 

PROEFLES!

www.heusden.nl
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