
Doener en Droom van 2017
Afgelopen weekend werden weer twee winnaars bekend gemaakt.

Droom
Stichting Hart van Haarsteeg 
wint de titel Droom van 2017. 
De stichting heeft zich in 2017 
ingezet om een bruisende 
en levendige toekomst voor 
de kern Haarsteeg te realise-
ren. In 2017 zijn de plannen 
gesmeed om ‘de Hut’ om te 
toveren tot buurthuis De 
Steeg. Inmiddels is de droom 
werkelijkheid geworden. 
Burgemeester Roel Augusteijn 
overhandigde de award.

Doener (categorie ondernemer) 
Wethouder Thom Blankers 
mocht de winnaar van de titel 
Doener 2017 in de categorie 
ondernemer in het zonnetje 
zetten. Thomas Brok ging met 
deze titel aan de haal. Thomas 
is een YouTuber en onderne-
mer uit Drunen. Met zijn ka-
naal trekt hij per maand ge-
middeld tussen de vijfhonderd 
duizend en een miljoen kijkers. 
Daarnaast kun je in zijn 
webwinkel echte KORTHOM-

merchandise kopen. Met zijn 
kanaal KORTHOM op YouTube 
is hij in 2017 genomineerd voor 
een VEED Award in de catego-
rie 'Comedy’. 

Er werden maar liefst 5000 
stemmen uitgebracht op de ge-
nomineerden voor de Dromen. 
Doen. Heusden. -awards. De 
uitreikingen van de awards 
vormden vrijdag 8 en zaterdag 
9 juni een speciaal onderdeel 
van het open-podium festival 
‘Ongehoord’. 

Heusden700 
In 2018 vieren we zeven  
eeuwen aan hoogtepunten in 
Heusden. Tijdens het Vlijmens 
Spektakel op 17 juni in Vlijmen 
maken we de Heusdenaar 
van 2017 bekend. Bekijk het 
feestelijke programma op 
www.heusden700.nl. <

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.

Zuiderwaterlinie festival | 23 & 24 juni
Op zaterdag 23 juni vindt De Sprong plaats boven de vijf stellin-
gen van de Zuiderwaterlinie. Eenmaal op de grond krijgen de  
parachutisten een warm onthaal in vijf Zuiderwaterlinie-
festivals die op die dag gehouden worden. De Aleph organiseert 
in samenwerking met partners het warme en muzikale onthaal 
in Fort Isabella in Vught. Dit festival met theater, muziek en 
dans is gratis te bezoeken. Op zondag 24 juni klinkt er muziek 
op de Elshoutse Zeedijk! Het verhaal over de relatie van de 
Zeedijk met water wordt verteld, verbeeld, gezongen, gespeeld! 
De Zeedijk wordt voor één dag de toneelvloer; een gids leidt 
de wandelaar door de geschiedenis. Meer informatie vind je op 
www.zuiderwaterliniefestival.nl 

St. Cecilia zomerevent
Koninklijke Harmonie St. Cecilia Haarsteeg bestaat dit jaar 
175 jaar. Op zaterdagmiddag 30 juni van 13.30 tot 17.00 uur 
organiseren zij een gezellige muzikale middag. Op het terrein 
van Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk zijn allerlei activiteiten 
zoals een Fancyfair, een muzikale puzzeltocht en nog veel meer! 
Daarnaast is er muziek van Albateso, Tres Jolie, Saxebelle en een 
trio van Accorda. De harmonie treed zelf uiteraard ook op. Bij 
het slotstuk van de middag spelen maar liefst 175 muzikanten 
samen! Meer informatie vind  
je op www.harmoniehaarsteeg.nl 

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

Groot Heusdens Dictee 
 
In teken van 700 jaar Heusden
Op donderdagavond 21 juni organiseert Stichting Honsoirde 
het Groot Heusdens Dictee. In Abdij Mariënkroon in Nieuwkuijk 
wordt dan taalkundig om de Mees Douglas-wisseltrofee gestre-
den. Waarnemend burgemeester Roel Augusteijn leest het  
dictee voor. Het thema is zevenhonderd jaar Heusden. 

De Mees Douglas Wisseltrofee, in brons gegoten, verwijst  
symbolisch met een veer naar de taalvaardigheid van de  
winnaar. Twee kroontjespennen vormen een ‘V’. Van ‘victorie’  
en van ‘verbondenheid’ van de kernen van de gemeente. De 
wissel trofee is gemaakt en geschonken door de Heusdense 
kunste nares Mees Douglas. 

Iedereen die in de gemeente Heusden woont of werkt mag  
meedoen. Aanvang is 19.30 uur. Aanmelden kan via  
info@honsoirde en de deelnamekosten bedragen 5 euro. <

Raadsvergadering voorjaarsnota
 
Op donderdag 28 juni vindt in het gemeentehuis in Vlijmen een 
openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden 
plaats. De vergadering bestaat uit twee gedeelten. Het eerste  
deel start om 17.00 uur, het tweede om 19.30 uur. Je bent van 
harte welkom! 

Agenda van 17.00 tot ca. 18.30 uur:
• Spreekrecht over jaarverslag en jaarrekening 2017
• Jaarverslag en jaarrekening 2017
• Eerste Bestuursrapportage 2018

Agenda vanaf 19.30 uur:
• Spreekrecht over voorjaarsnota 2018
• Voorjaarsnota 2018

Voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken verwijzen wij  
je naar de website www.heusden.nl. <

De eikenprocessierups duikt op veel plekken 
in onze gemeente op. We werken hard aan de 
bestrijding ervan. Met speciale apparatuur 
worden eikenbomen beneveld met een bio-
logisch bacteriënpreparaat. Dit preparaat is 
veilig voor mens en dier. 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.  

Inmiddels hebben we een lange lijst van loca-
ties waar we eikenbomen moeten behandelen. 
We kunnen niet precies aangeven wanneer 
we waar aan de slag gaan omdat we elke week 
opnieuw prioriteit stellen. De werkzaamhe-
den vinden ook in de avond en nacht plaats 
omdat de verkeers- en weersomstandigheden 
dan het gunstigst zijn. Heb je eikenproces-
sierupsen gezien? Meld ons dat dan via de 
BuitenBeterapp. <

Bestrijding eikenprocessierups
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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, Keniaring 36, plaatsen 

dakkapel (554338, 01-06-2018)
•  Vlijmen, Brasem, kavel GEE224, 

bouwen woning (554453, 03-06-2018)
•  Drunen, Prinses Beatrixstraat 29, 

wijzigen verleende vergunning voor 
het uitvoeren van een dakopbouw 
(554550, 04-06-2018)

•  Vlijmen, Plein 19, verbouwen pand 
en plaatsen kozijn in zijgevel 
(554748, 04-06-2018)

•  Heusden, Burchtstraat 7, plaatsen 
rolpoort (554642, 04-06-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Burgemeester van 

Houtplein 45A, wijzigen bestem-
ming i.v.m. huisvesten van 5 of meer 
personen (554661, 04-06-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Vlijmen, Newtonlaan 78, bouwen 

erker voorzijde woning (548577, 
30-05-2018)

•  Haarsteeg, Jaap Edenbaan 3 t/m 37 
en 2 t/m 32, St. Cecilia 1 t/m 13, 
Ernst en Luim 2 t/m 6 en 1 t/m 11, 
bouwen 50 woningen (545535, 
04-06-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Newtonlaan 78, bouwen 

erker voorzijde woning (548577, 
30-05-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, Jaap Edenbaan 3 t/m 37 

en 2 t/m 32, St. Cecilia 1 t/m 13, 
Ernst en Luim 2 t/m 6 en 1 t/m 11, 
aanleggen in en uitrit (545535, 
04-06-2018)

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).

VASTSTELLING UITWERKINGSPLAN 
GEERPARK FASE 2B-1
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat het op 5 juni 2018 het 
uitwerkingsplan Geerpark fase 2B-1 
(NL.IMRO.0797.BPUfase2B1-VG01) 
heeft vastgesteld.

Het plangebied maakt deel uit van de 
nieuwe woonwijk Geerpark en betreft 
de realisering van circa 54 grondgebon-
den woningen (zie blauwe arcering).

Het uitwerkingsplan is ongewijzigd 
vastgesteld. Het vastgestelde uitwer-
kingsplan met bijbehorende stukken 
ligt met ingang van 14 juni 2018 gedu-
rende 6 weken ter inzage. Een digi-
tale versie is raadpleegbaar via www.
heusden.nl. en via de landelijke web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze bij het college kenbaar 
hebben gemaakt, en belanghebben-
den die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij het 
college kenbaar te maken, kunnen 
gedurende de bovenvermelde termijn 
beroep instellen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State. Het vastgestelde plan treedt 
in werking na het verstrijken van de 
beroepstermijn.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
PARAPLUPLAN PARKEREN HEUSDEN
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat het heeft ingestemd met 
het ontwerpbestemmingsplan 
Parapluplan Parkeren Heusden (NL.
IMRO.0797.BPParapluParkeren-
ON01). Het plangebied omvat de hele 
gemeente Heusden.

Vanaf 1 juli 2018 komen de steden-
bouwkundige bepalingen van de 
bouwverordening te vervallen. Eén 
van de gevolgen hiervan is dat bouw-
plannen dan niet meer op basis van de 

bouwverordening kunnen worden 
getoetst aan de gemeentelijke par-
keernormen. Via dit Parapluplan 
wordt de regeling voor parkeren (en 
laden en lossen) zoals die nu in de 
bouwverordening is opgenomen, 
overgeheveld naar de geldende be-
stemmingsplannen in de gemeente. 
Hierdoor blijft in de hele gemeente 
toetsing aan parkeernormen mogelijk.

Het bestemmingsplan wordt waar-
schijnlijk vastgesteld in het derde 
kwartaal van 2018.

Procedures
Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 14 juni 2018 gedurende zes weken 
ter inzage. Een digitale versie is 
raadpleegbaar via onze website 
www.heusden.nl en de landelijke 
website RuimtelijkePlannen. Je kunt 
een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie? Neem  
dan contact op met Jolanda van 
Baardwijk, vermeldt daarbij  
het zaaknummer 549320.

ONHERROEPELIJKE (BESTEMMINGS)
PLANNEN
Het college maakt bekend dat de 
onderstaande (bestemmings)plannen 
inmiddels in werking getreden zijn. 
Allen zijn onherroepelijk. De plannen 
vormen het nieuwe planologische 
kader voor het desbetreffende plan-
gebied.

•  Centrum Vlijmen (NL.IMRO.0797.
CentrumVlijmen) Vastgesteld op 20 
februari 2018 en onherroepelijk per 
12 april 2018.

•  Bebouwing noordwand Anton 
Pieckplein Drunen (NL.IMRO.0797.
bnwapieckplein) Vastgesteld op 20 
februari 2018 en onherroepelijk per 
19 april 2018.

•  Groenewoud 40 Drunen (NL.IMRO. 
0797.groenewoud40) Vastgesteld 
op 20 februari 2018 en onherroepe-
lijk per 26 april 2018.

•  Bouwhoogten Hendrik de 

Jonghstraat, Haarsteeg (omgevings-
vergunning) (NL.IMRO.0797.
BwhDeJonghstr) Verleend op  
24 oktober 2017 en onherroepelijk 
per 26 april 2018.

• Geerpark fase 3a (wijzigingsplan) 
(NL.IMRO.0797.BPUfase3a) 
Vastgesteld op 13 maart 2018 en 
onherroepelijk per 3 mei 2018.

Inzage
Op verzoek kunt u de bestemmings-
plannen inzien in het gemeentehuis  
in Vlijmen. Een digitale versie van de 
plannen is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl onder het kopje  
‘ruimtelijke plannen’ en op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.
 

Evenementenvergunningen

ZEEPKISTENRACE ELSHOUT
De burgemeester van Heusden heeft 
op 6 juni 2018 vergunning verleend 
voor de Zeepkistenrace Elshout. Dit 
evenement vindt plaats van 29 juni 
t/m 1 juli 2018 aan de Dekkerseweg in 
Elshout. De vergunning is verzonden 
op 6 juni 2018 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00550784.

Exploitatievergunning

PUUR EN LEKKER LEVEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 31 mei 2018 een exploitatievergun-
ning verleend voor Puur en Lekker 
Leven aan de Eindstraat 50 in 
Drunen. De vergunning is verzonden 
op 31 mei 2018 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00543005.

Verkeer

AANLEGGEN GERESERVEERDE GE-
HANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college maakt bekend dat het op 
30 mei 2018 heeft besloten tot het 
aanleggen van de gereserveerde ge-
handicaptenparkeerplaats aan de 
overkant van de weg ter hoogte van 
de Prinses Irenestraat 38 in Drunen. 
Het bord E6 wordt hier geplaatst 
alsmede het onderbord met kenteken. 

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
De personen hieronder genoemd 
wonen niet meer op het adres waar 
zij volgens de basisregistratie perso-
nen (BRP) staan ingeschreven. Dit 
blijkt uit onderzoek van het cluster 

Burgerzaken van de gemeente 
Heusden. Het college heeft besloten 
de persoonslijsten van deze personen 
niet meer bij te houden. Daardoor 
staan zij officieel niet meer op dat 
adres ingeschreven.

Uitschrijving kan tot gevolg hebben 
dat men geen documenten (reisdocu-
menten, rijbewijs) meer kan aanvra-
gen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, 
kinderbijslag of andere vorm van een 
uitkering of financiële ondersteu-
ning, kunnen worden stopgezet. 
Daarnaast kan het gevolgen hebben 
voor de opbouw van AOW.

Geslachtsnaam: Kuijs, K.A.
Geboortedatum: 22 januari 1997
Adres: Margrietstraat 19, 
Oudheusden
Datum besluit: 1 juni 2018
Zaaknummer: 541633

Geslachtsnaam: Ursem, A.
Geboortedatum: 21 januari 1987
Adres: Hertogin Johanna van 
Brabantstraat 8, Heusden
Datum besluit: 4 juni 2018
Zaaknummer: 546964

Geslachtsnaam: Całus, P.A.
Geboortedatum: 30 juni 1984
Adres: Wilhelminastraat 38, Vlijmen 
Datum besluit: 4 juni 2018
Zaaknummer: 547235

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

Ligging plangebied

Hoe wordt de gemeente Heusden  
relevant voor jongeren?

“Hoe worden we relevant voor jongeren?” Dat 
vroeg gemeentesecretaris Harrie Timmermans 
enige tijd geleden aan Fontys-docent Rudy van 
Belkom. “Dat moet je jongeren zelf vragen”, 
was het antwoord. “Kun jij dat voor Gemeente 
Heusden organiseren?” “Tuurlijk!” En zo simpel 
kan het zijn. Eerste resultaat was een creatieve 
sessie, waarbij de eerste stap werd gezet op een 
inspirerende reis, mét jongeren. Tijdens deze 
reis ontwikkelen we concepten om jongeren 

meer bij de samenleving te betrekken en om als 
gemeente voor hen relevant te zijn.
 
De karrevracht aan ideeën wordt uitgewerkt  
tot een concreet plan. Dat leggen we voor aan 
de jongeren.

Dit is pas het begin van de reis, maar een oude 
wijsheid zegt: “iedere reis, lang of kort, begint 
met de eerste stap”. Die eerste stap is gezet! <

Militaire oefening
Van zondag 17 juni tot en met donderdag 21 juni 2018 vindt er 
een militaire oefening plaats in onze gemeente. Aan deze oe-
fening nemen 80 personen en 8 militaire wielvoertuigen deel. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. <

Aangepaste openingstijden
Maandag 18 juni is de balie in het gemeentehuis in Vlijmen  
gesloten 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 ge-
opend. Vanaf 12.00 uur kun je alléén op afspraak terecht.

Zomertijden balie Vlijmen
In de zomervakantie (9 juli tot en met 17 augustus) hebben we 
aangepaste openingstijden van de balie in Vlijmen. De avondo-
penstelling vervalt op woensdag en donderdag. Op dinsdag-
avond blijven we open. Op vrijdag is vanaf 12.00 uur de balie 
gesloten, ook telefonisch is het Klantcontactcentrum van de 
gemeente niet meer bereikbaar. 

Zomertijden Bijeen Drunen
Tijdens de zomervakantie kun je dagelijks tot 12.00 uur terecht 
bij Bijeen, Raadhuisplein 16 in Drunen. Na 12.00 uur is Bijeen 
gesloten. Bijeen heeft geen avondopenstelling. <

www.heusden.nl
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