
Heusden sluit bestuursperiode  
2014-2018 positief af
Het laatste volledige jaar van de vorige bestuursperiode is afgesloten met een positief saldo van 
bijna €2 miljoen. Nog belangrijker is dat het nieuwe gemeentebestuur een financieel gezonde ge-
meente overgedragen krijgt. Wat nadrukkelijk niet betekent dat de gemeente Heusden op haar 
lauweren kan rusten. In de voorjaarsnota, waarin we uitgebreid vooruitblikken, wordt dat duidelijk. 

We blijven ons zorgen maken om mensen die 
het moeilijk hebben en voor wie het econo-
mische herstel nog geen verbetering heeft 
gebracht in hun persoonlijke situatie. De eco-
nomie trekt aan, maar nog niet iedereen profi-
teert. Als gemeente hebben wij voor die mensen 
een duidelijke taak.

Positief saldo
Het rekeningresultaat voor 2017 is een positief 
saldo van €1.991.000. Dit komt met name door 
lagere salaris- en overheadkosten en hogere 
opbrengsten van pacht en omgevingsvergun-
ningen. 

Sociaal Domein
Wat betreft het sociaal domein hebben we in 
2017 kwalitatief goede zorg kunnen leveren 
en sluiten we af met een positief saldo van 
€700.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan 
de reserve Sociaal Domein en blijft daardoor 
beschikbaar voor transformatie en innovatie 
in het sociaal domein. Uitgangspunt daarbij is 
steeds wat mensen nog wél kunnen, in plaats 
van wat ze niet kunnen.

Veel gerealiseerd
Veel van wat we in 2014 van plan waren, is 
gerealiseerd of in verregaande uitvoering. 

Denk daarbij aan het Centrumplan Vlijmen, 
De Voorste Venne, Dillenburg, Geerpark en De 
Grassen. Ook de doorontwikkeling van onze 
dienstverlening binnen het merk Dromen. 
Doen. Heusden., de invoering van een digitaal 
inwonerpanel, de duurzaamheidsagenda en een 
nieuwe toekomstvisie geschreven door inwo-
ners, zijn daar illustratief voor. 

Daarnaast hebben we de grondwaarde op onze 
balans weten te verlagen. In samenwerking 
met onze partners is Heusden in Nederland een 
voorloper op gebied van veiligheid, bestrijding 
van drugscriminaliteit en het tegengaan van 
ondermijning. 

Het nieuwe gemeentebestuur komt alles over-
ziend aan het roer van een groene, sociale en 
sterke gemeente.

Jaarverslag en jaarrekening 2017
Het jaarverslag en de jaarrekening 2017 wor-
den in de raadsvergadering van 28 juni 2018 
behandeld.  Je kunt het papieren exemplaar van 
de jaarstukken inzien in het gemeentehuis in 
Vlijmen en op www.heusden.nl is een digitaal 
exemplaar beschikbaar. Ook is tegen betaling 
van € 15,45 een papieren exemplaar verkrijg-
baar. <

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 die binnenkort plaatsvinden uitgelicht.

Vlijmens Spektakel
Stichting Vlijmens Spektakel belicht voor jong en oud de histo-
rie van het Plein in Vlijmen. Op 15, 16 en 17 juni vindt het grootse 
spektakel vol zang, muziek, toneel, sport en educatie plaats op 
het Plein in Vlijmen. Het verhaal begint bij de bevrijding in 1944 
en eindigt in 2018 met de opening van het Plein. Je kunt per  
persoon twee gratis kaarten aanvragen. Meer informatie vind  
je op www.vlijmensspektakel.nl 

Heusden dichter bij water
Op zaterdag 23 juni vind het poëtisch openluchtfestijn ‘Heusden 
dichter bij water’ plaats aan de oevers van de Nieuwkuijkse wiel. 
Dichters presenteren hun werk, dat geïnspireerd is op het  
thema ‘Water’ voor een deskundige jury. De poëziecompetitie  
is voor jong en oud en georganiseerd door HalloHeusden.nl. 
Daarnaast kun je de winnende foto’s bekijken die zijn gemaakt 
voor een fotowedstrijd van het project ‘Blues in the Marshes’. 
Kom jij ook samen met vrienden en familie genieten aan de  
waterkant? Meer informatie vind je op www.halloheusden.nl

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

Uitreiking Dromen.  
Doen. Heusden. –awards
Op vrijdag 8 juni en zaterdag 9 juni maakt burgemeester Augusteijn 
bekend wie de winnaars zijn in de categorieën Droom van 2017 en 
Doener (ondernemer) van 2017. De uitreikingen van de awards zijn 
een speciaal onderdeel van het open-podium festival ‘Ongehoord’.  
Op beide avonden worden de winnaars om 19.30 uur bekend gemaakt 
op het podium aan Kerkstraat 74 (pleintje voor de Regiobank). <
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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, Torenstraat 2D, verbouwen 

trappenhuis appartementenge-
bouw (553477, 24-05-2018)

•  Elshout, Naulandseweg 5, plaatsen 
tijdelijke woonunit t.b.v. personeels-
huisvesting (553343, 24-05-2018)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 12, verbou-
wen woning (553574, 25-05-2018)

•  Drunen, Donauring 219, vergroten 
woning (553631, 27-05-2018)

•  Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE225, 
bouwen woning (553651, 28-05-2018)

•  Vlijmen, Mol 3, bouwen tuinhuis 
(553842, 28-05-2018)

•  Drunen en Nieuwkuijk, Doorloop 
(kadastraal K814 en Abt van 
Engelenlaan (kadastraal N3500), 
plaatsen bouwborden (553667, 
28-05-2018)

•  Hedikhuizen, Hoge Maasdijk 11, 
plaatsen toegangspoort (553952, 
29-05-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Bosscheweg 55, wijzigen 

gebruik woning (553333, 23-05-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE225, 

aanleggen in- en uitrit (553651, 
28-05-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Nieuwkuijk, Kasteellaan 1, restaure-

ren, onderhouden, veranderen of 
slopen exterieur kasteel (542319, 
23-05-2018)

•  Heusden, Waterpoort 24, verande-
ren woning en plaatsen tuinhuis 
(543973, 25-05-2018)

•  Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE209, 
bouwen woning (543018, 25-05-2018)

•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA063, 
bouwen woning (544544, 29-05-2018)

•  Drunen, Mozartlaan 44, bouwen 
woning (546668, 23-05-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE209, 

bouwen woning en aanleg in- en 
uitrit (543018, 25-05-2018)

Monumenten
•  Nieuwkuijk, Kasteellaan 1, restaure-

ren, onderhouden, veranderen of 
slopen exterieur kasteel (542319, 
23-05-2018)

Slopen
•  Nieuwkuijk, Kasteellaan 1, restaure-

ren, onderhouden, veranderen of 
slopen exterieur kasteel (542319, 
23-05-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE209, 

aanleg in- en uitrit (543018,  
25-05-2018)

•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA063, 
aanleg in- en uitrit (544544,  
29-05-2018)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 
4A, aanleg in- en uitrit (551723, 
29-05-2018)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Otter kavel GEE004, bou-

wen woning en garage (546593, 
23-05-2018)

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: 
BRANDVEILIG GEBRUIK
Het college van Heusden heeft op  
31 mei 2018 ingestemd met de omge-
vingsvergunning voor het brandveilig 
gebruiken van bebouwing aan 
Abdijlaan 8 in Nieuwkuijk. Het per-
ceel is kadastraal bekend als: Vlijmen, 
sectie N, nummer 4561. Het kenmerk 
van deze vergunning is 499071. De 
omgevingsvergunning ligt met bijbe-
horende stukken vanaf donderdag 7 
juni 2018 zes weken ter inzage. Je 
kunt de stukken, tijdens openingstij-
den, inzien in het gemeentehuis in 
Vlijmen. Een digitale versie van de 
omgevingsvergunning is opvraagbaar 
via info@heusden.nl. 

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je contact opnemen met het 
cluster Omgevingsvergunningen op 
telefoonnummer (073) 513 17 89.

Evenementenvergunningen

GREEN GIBBY DAY
De burgemeester van Heusden heeft 
op 24 mei 2018 vergunning verleend 

voor het evenement Green Gibby Day 
aan de Nieuwkuijksestraat 77 in 
Nieuwkuijk. Het evenement vindt 
plaats op 1 september 2018 van 19.00 
uur tot 01.30 uur. De vergunning is 
verzonden op 24 mei 2018 en bij de 
gemeente bekend onder nummer 
00549171.

KOOPJESMARKT
De burgemeester van Heusden heeft 
op 31 mei 2018 vergunning verleend 
voor de Koopjesmarkt op het 
Raadhuisplein in Drunen op 22 juli 
2018 van 9.00 tot 16.30 uur. Tijdens 
dit evenement is de Stationsstraat 
vanaf de Grotestraat tot en met het 
appartementencomplex Ter Hunen 
afgesloten voor het doorgaande 
verkeer. De vergunning is verzonden 
op 31 mei 2018 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00553750.

Besluiten

VRIJSTELLINGENBESLUIT  
VOORWERPEN OP OF AAN DE  
OPENBARE WEG
Het college van Heusden heeft op 29 
mei 2018 besloten het 
‘Vrijstellingenbesluit voorwerpen op 
of aan de weg’ vast te stellen en het 
Uitstallingenbeleid gemeente 
Heusden in te trekken. In dit besluit 
staan de algemene voorwaarden voor 
het plaatsen van winkeluitstallingen 
en voorwerpen bij verhuizen of ver-
bouwen. 

Milieubeheer
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat zij de volgende melding 
op grond van artikel 10.52 Wet milieu-
beheer heeft ontvangen voor een 
mobiele puinbreker waarvoor alge-

mene regels gelden:
•  "Besluit mobiel breken bouw- en 

sloopafval". Brabant Brecom BV, 
voor het in gebruik nemen van een 
mobiele breekinstallatie werkzaam 
op de slooplocatie aan de 
Bosscheweg 67 te Drunen.

Voor meer informatie kun je contact 
op nemen met Coen Hamers. 
Bereikbaar via het Klantcontact-
centrum op telefoonnummer  
(073) 513 17 89.

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 >

Informatievergaderingen
Op dinsdag 12 juni, woensdag 13 juni en donderdag 14 juni vergaderen de raadsleden van Heusden  
in het gemeentehuis in Vlijmen. De vergaderingen zijn openbaar. De vergadering op 13 juni start  
om 19.00 uur en op 12 en 14 juni om 19.30 uur. Je bent van harte welkom!

De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn 
beschikbaar via www.heusden.nl onder ‘raad en 
college’ / ‘vergaderingen’. Voor het spreekrecht 
verwijzen wij je naar de agenda’s op de website.

Vergadering 12 juni: 
Op de agenda staat: Coalitieprogramma 
“Heusden.Samen.Doen!”

Vergadering 13 juni: Ruimte
Op de agenda staan onder meer: Ontwerp-
bestemmingsplan Oosterseweg 1 Elshout; 
Groenstructuurplan 2018-2022; Waterplan 
Heusden 2018-2022; Beleidsplan openbare 
verlichting 2018-2022; Voorbereidingskrediet 

herinrichting Van Greunsvenpark Vlijmen; 
Exploitatieplan Geerpark 5e herziening

Vergadering 14 juni: Bestuur en Beheer/
Samenleving
Op de agenda staan onder meer: Eerste 
Bestuurs rapportage 2018; Jaarstukken 
Baanbrekers, Aanjager zorg en veilig-
heid, Jaarstukken Regio Hart van Brabant; 
Jaarstukken Regio Noordoost-Brabant; 
Jaarstukken Veiligheidsregio Brabant-Noord; 
Jaarstukken Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant; Jaarstukken GGD Hart voor Brabant; 
Jaarstukken Regionale Ambulance Voorziening <

Blauwalgen
Er zijn blauwalgen aangetroffen in een deel 
van de nieuw gegraven waterpartijen in 
Vlijmen-Noord ter hoogte van de Mommer-
steeg. Deze blauwalgen kunnen gezondheids-
klachten veroorzaken bij mens en dier. 
Contact met het water wordt afgeraden. 

Bij aanraking of inname bestaat kans op huid-
irritatie, duizeligheid, ademhalingsproblemen 
en ernstige maag- en darmklachten. Deze 
klachten kunnen zowel bij mensen als bij 
(huis)dieren optreden. <

Aangepaste openingstijden
Maandag 18 juni is de balie in het gemeentehuis in Vlijmen geslo-
ten vanwege technische werkzaamheden aan het systeem. Het 
is niet mogelijk om documenten aan te vragen of op te halen. 

Vanwege een gemeentelijke bijeenkomst vervalt op donderdag 
21 juni de avondopenstelling. Wij zijn die dag tot 17.00 uur 
geopend. Vanaf 12.00 uur kun je alléén op afspraak terecht.

Voor het ophalen van rij- en reisdocumenten heb je geen af-
spraak nodig. Op www.heusden.nl kun je met DigiD verschil-
lende zaken met de gemeente regelen.<

BIJEEN
VOOR ZORG, JEUGD 
EN WERK.

www.bijeenheusden.nl

DRUGS & ALCOHOL 
DAT DOET MIJN KIND TOCH NIET

Weet u wat de effecten van het 
gebruik van alcohol & drugs zijn? 
Herkent u het als uw kind hiermee 
in aanraking komt? Hoe bespreekt 
u dit thuis? 

Op deze avond geven wij u een kijk-
je in de wereld van  drugs & alcohol 
en informeren  wij u over de effec-
ten van  deze genotsmiddelen.

Dinsdag 19 juni 2018 
19.15 - 21.00 uur  
Buurthuis de Mand
Jan Steenstraat 2 in Vlijmen

deelname is gratis! 

aanmelden kan tot 15 juni via 
 gemeenteheusden@outlook.com

www.heusden.nl
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