
Heusdenaar van 2017
De uitreiking van de award voor Heusdenaar van 2017 was zondagmiddag een speciaal onderdeel 
van het Vlijmens Spektakel. 

Het Thomashuis in Nieuwkuijk mag zich een 
jaar lang Heusdenaar van het jaar noemen. 
Vanaf 1 september 2012 zijn Berna en Martin 
de drijvende krachten achter het Thomashuis 
in Nieuwkuijk. Zij bieden met het Thomashuis 
continuïteit, rust en veiligheid voor de 9 be-
woners met een verstandelijke beperking. In 
januari 2017 zijn zij uitgeroepen tot Doener van 

de maand omdat zij sinds die tijd samen met 
de bewoners van het Thomashuis ‘t Patronaat 
exploiteren. 

Er werden maar liefst 5000 stemmen uitge-
bracht op de genomineerden voor de 
Dromen. Doen. Heusden. -awards. <

De 80 van de Langstraat 
Het startschot van de 80 van de Langstraat klinkt op zaterdag 
8 september om 20.00 uur. De gemeente stelt weer alles in het 
werk om het gezellige feest veilig te laten verlopen. 

Activiteit organiseren?
Je mag een activiteit organiseren op de onderstaande tijdstip-
pen. De eindtijden zijn gekoppeld aan de tijden dat de laatste 
wandelaars zijn gepasseerd.

1 Drunen (Eindstraat, Grotestraat, Bosscheweg) 20.00 uur tot 
00.00 uur

2 Nieuwkuijk en Vlijmen-Vliedberg 20.00 uur tot 01.00 uur
3 Vlijmen 20.00 uur tot 02.00 uur
4 Haarsteeg en Elshout 20.00 uur tot 03.00 uur
5 Drunen (Stationsstraat, Raadhuisplein, Torenstraat, 

Statenlaan*) 20.00 uur tot 04.00 uur**
* Inclusief De Donge, Het Haringvliet, De Theems, De Neckar,  

De Tiber, De Garonne, Zambeziplantsoen en de Hudsonring.
** Of tot het moment dat de laatste loper is gepasseerd.

Op www.heusden.nl lees je wat je zonder vergunning mag organi-
seren. Voor sommige activiteiten heb je wel een vergunning nodig. 
Een vergunning kun je aanvragen tot maandag 20 augustus 2018.

Route
De hele route kun je bekijken op www.80vandelangstraat.nl 
onder het kopje 'parkoers'. Voor de veiligheid van de lopers en 
andere weggebruikers worden tijdens de doorkomst verschil-
lende wegen afgesloten. 

Vrijwilligers gezocht!
De 80 van de Langstraat heeft vrijwilligers nodig 
om van de populaire wandeltocht weer een succes 
te maken. Wil jij dit prachtige evenement mogelijk 
maken? Kijk voor meer informatie en aanmelden 
op www.80vandelangstraat.nl onder het kopje 
‘vrijwilligers’. <

Lintjesregen 2019
“Het heeft Zijne Majesteit behaagd” zijn magische woorden 
voor iedereen die Koninklijk wordt onderscheiden.

Veel mensen denken dat je ‘zomaar’ een lintje krijgt of nog erger, 
dat ‘iedereen’ tegenwoordig een lintje krijgt. Dat is natuurlijk 
niet zo! Alléén mensen die al jaren veel voor de samenleving 
doen en die door hun omgeving daarvoor gewaardeerd worden 
en worden voorgedragen verdienen deze Koninklijke onderschei-
ding.  

Ken jij iemand in je omgeving die een lintje verdiend dan mag je 
hem of haar voordragen. Samen kijken we of die persoon aan de 
eisen voldoet en dan kan aan Zijne Majesteit gevraagd worden 
om de droom te verwezenlijken: namelijk een lintje voor diegene 
die je zo enorm waardeert voor zijn of haar inzet voor de maat-
schappij.

Je kunt nog tot 15 juli 2018 iemand voordragen voor de 
Lintjesregen van 2019! <

NU TE KOOP Wijksestraat 6 in Heusden

Zoek jij een uniek, volledig te renoveren, pand in 
ons vestingstadje? Dit is jouw kans! 

Middenin de vesting Heusden ligt dit voormalige  
horecapand met drie woonlagen en een vliering. 
Het telt acht slaapkamers. De inhoud bedraagt 
1.230 m3. De woonoppervlakte is 378 m2 en de 
perceels oppervlakte 168 m2. Heb je interesse? Kom 
een kijkje nemen op 29 juni van 16.00 tot 18.00 uur 
of op 4 juli 2018 tussen 13.00 en 15.00 uur. 

De woning wordt verkocht via Staete make-
laars d.m.v. openbare inschrijving. Voor uit-
gebreide informatie kun je contact opnemen 
via telefoonnummer (073) 511 70 00, of kijk op 
www.staete.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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Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 12, ver-

groten tuinbouwbedrijf (554881, 
06-06-2018)

•  Heesbeen, Grotestraat 28, vergro-
ten schuur (554931, 06-06-2018)

•  Drunen, Laan van Australië 3,  
bouwen overkapping (555173,  
07-06-2018)

•  Elshout, De Gorsen (kavel 16), bou-
wen woning (555284, 08-06-2018)

•  Drunen, Burgemeester van de 
Heijdenstraat 76, vergroten woning 
(555246, 08-06-2018)

•  Vlijmen, De Gorsen (kavel 20 en 22), 
bouwen twee-onder-een-kap woning 
(555263, 08-06-2018)

•  Drunen, Stationsstraat 43,  
bouwen garage en berging (555497, 
11-06-2018)

•  Drunen, Mondriaanstraat 16, ver-
groten woning (555589, 05-06-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, De Gorsen (kavel 16),  

aanleggen in- en uitrit (555284, 
08-06-2018)

•  Vlijmen, De Gorsen (kavel 20 en 22), 
aanleggen in- en uitrit (555263, 
08-06-2018)

Brandveilig gebruik en gebruiksmel-
ding
•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 28, 

brandveilig gebruiken pand,  
zorgboerderij De Deel (555395, 
11-06-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Drunen, Hogeweg 25a, bouwen 

woning met bijgebouw (548984, 
06-06-2018)

•  Drunen, Amalia van Solmsstraat 17, 
plaatsen dakkapel voorzijde woning 
(551722, 06-06-2018)

•  Vlijmen, Vendreef 1, renoveren  
en vergroten woning (545656, 
07-06-2018)

•  Heusden, Putterstraat 19A, wijzigen 
eerder verleende vergunning situe-
ring mantelzorgwoning (550825, 
11-06-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Hogeweg 25a, bouwen 

woning met bijgebouw en aanleg 
in- uitrit (548984, 06-06-2018)

•  Drunen, Amalia van Solmsstraat 17, 
plaatsen dakkapel voorzijde woning 
(551722, 06-06-2018)

•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 9 en 
9a, wijzigen bestemming perceel 
(547872, 08-06-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Hogeweg 25a, aanleggen 

in- en uitrit (548984, 06-06-2018)
•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 40A, aanleg-

gen in- en uitrit (552985, 07-06-2018)
•  Vlijmen, Looiersteeg (kadastraal 

L3194), aanleggen in- en uitrit 
(549240, 08-06-2018)

Ingetrokken
•  Drunen, Donauring 219, vergroten 

woning (553631, 06-06-2018)
•  Drunen, Groenewoud (kadastraal 

K1287), aanleggen twee in- en uitrit-
ten (547248, 07-06-2018)

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 omgevings-
recht (Wabo).

Verkeer 

VERKEER
Het college van Heusden heeft in 
verband met de kermis in Vlijmen 
besloten het Plein en de Akkerstraat 
in Vlijmen van 27 september 2018 tot 
en met 3 oktober 2018 af te sluiten 
voor alle verkeer en een tijdelijk par-
keerverbod in te stellen in een deel 
van de Achterstraat en Karrestraat in 
Vlijmen. Van 20 juni tot en met 31 juli 
2018 kun je bezwaar indienen. 

PARKEREN
Het college van Heusden heeft beslo-
ten een parkeervak aan te wijzen 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen op het Burchtplein in 
Heusden. Van 20 juni tot en met  
31 juli 2018 kun je bezwaar indienen.

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 >

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:
•  Bespreking coalitieprogramma “Heusden.Samen.Doen!”
•  Spreekrecht over jaarverslag en jaarrekening 2017
•  Jaarstukken Baanbrekers
•  Jaarverslag en jaarrekening 2017
•  Eerste Bestuursrapportage 2018

Vanaf 19.30 uur:
•  Spreekrecht over voorjaarsnota 2018
•  Voorjaarsnota 2018

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

Aangepaste openingstijden
Op donderdag 21 juni vervalt de avondopenstelling. Wij zijn 
deze dag tot 17.00 uur geopend. Vanaf 12.00 uur kun je alléén 
op afspraak terecht. Het ophalen van rij- en reisdocumenten  
kan zonder afspraak. 

Zomertijden balie Vlijmen
In de zomervakantie (9 juli tot en met 17 augustus) hebben we 
aangepaste openingstijden van de balie in Vlijmen. Op dinsdag-
avond zijn we open van 17.00 tot 20.00 uur. De overige avond-
openstellingen op woensdag en donderdag vervallen. Op vrijdag 
zijn we tot 12.00 uur geopend. Na 12.00 uur kun je niet meer 
terecht aan de balie ook telefonisch is de gemeente dan 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. <

SPRONG
& ZUIDER
WATERLINIE
FESTIVAL
www.zuiderwaterlinie.nl

23 juni 2018
De Sprong & 
Zuiderwaterlinie 
Festival 

24 juni 2018 
Zuiderwaterlinie 
Festival 
Veldtocht van de verbeelding

www.heusden.nl
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