
Provincie stelt inpassings
plannen GOL vast
Na jarenlange zorgvuldige voorbereiding heeft Provinciale 
Staten afgelopen vrijdag 29 juni de Provinciale Inpassings 
Plannen (PIP) van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke 
Langstraat (GOL) vastgesteld. 

Met de vaststelling van de inpassingsplannen (provinciaal be-
stemmingsplan) door Provinciale Staten wordt de aanleg van 
infrastructurele, recreatieve, water- en natuurmaatregelen in 
de omgeving rond de A59 tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk 
planologisch mogelijk. 

Deze vaststelling door Provinciale Staten betekent dat Gedepu-
teerde Staten aan de slag gaan met de realisatie van de plannen. 

Wil je meer weten over de GOL en over de verdere (beroeps-) 
procedure? Kijk dan op www.oostelijkelangstraat.nl. <

Regel het digitaal! 
Met iBurgerzaken
Vanaf 11 juli is het mogelijk om nog meer digitaal te regelen met 
de gemeente. Je kunt vanaf dan makkelijk de dienstverlening 
thuis opstarten. 

Het is vanaf 11 juli mogelijk om voortaan digitaal een verhuizing, 
verklaring naamgebruik, verzoek tot geheimhouding van per-
soonsgegevens en een melding tot een voorgenomen huwelijk 
of geregistreerd partnerschap door te geven. Je hoeft hiervoor 
dus niet meer langs te komen op het gemeentehuis.

Daarnaast kun je alvast de dienstverlening starten voor het 
doen van een aangifte van geboorte. Je vult zelf de gegevens in 
en maakt meteen een afspraak voor het ondertekenen van de 
akte in het gemeentehuis in Vlijmen. 

DigiD
Wil jij ook digitaal zaken doen met de gemeente? Dan heb je 
hiervoor een DigiD nodig. Met DigiD identificeer je jezelf bij de 
gemeente. Het is belangrijk dat je nooit je gebruikersnaam en/
of wachtwoord aan iemand anders geeft want daarmee kun je 
iemand toegang geven tot je digitale identiteit. Heb je vragen  
of wil je meer informatie neem dan contact met ons op. <

Bestrijding eikenprocessierups
De eikenprocessierups duikt op veel plekken in onze gemeente op 
en zorgt voor flinke overlast. 

Op dit moment hebben we een lange lijst van locaties waar nesten 
van eikenprocessierupsen geconstateerd zijn. Eén keer per week 
verwijdert een gespecialiseerd bedrijf de nesten van de eikenproces-
sierups. Ze zuigen zoveel mogelijk nesten weg met speciale 'stofzui-
gers'. Door de explosieve toename van de eikenprocessierups is het 
op dit moment niet mogelijk om het bedrijf vaker in te zetten. Het 
kan dus zijn dat het langer duurt voordat alle locaties schoon zijn 
van nesten.

Hoe voorkom je ongemakken?
De lange haren, die de rupsen bij verstoring loslaten, kunnen in het 
lichaam tot ernstige ontstekingen of astmatische reacties leiden! 
Ze bevatten namelijk mierenzuur en zijn voorzien van een weer-
haakje. Vermijd daarom elk contact met de rupsen. Ben je toch in 
aanraking geweest met een rups of zijn losgelaten haren, dan mag 
je niet krabben of wrijven. Was of spoel de huid en ogen goed uit 
met water en was zo nodig al je kleren.

Heb je eikenprocessierupsen gezien? Meld ons dat dan via de 
BuitenBeterapp. <

Sollicitatieprocedure  
burgemeester van Heusden
Om te bepalen aan welke eisen de nieuwe burgemeester van 
Heusden moet voldoen is in de raadsvergadering van dinsdag  
8 mei de definitieve profielschets vastgesteld. Op 28 mei 2018 
heeft de Commissaris van de Koning Wim van de Donk het profiel  
in ontvangst genomen. Na deze raadsvergadering heeft hij een 
gesprek gehad met de leden van de vertrouwenscommissie, een 
afvaardiging uit de gemeenteraad van Heusden. 

Maandag 4 juni 2018 is de vacature opengesteld en geïnteresseer-
den konden tot 25 juni reageren. De vacature voor burgemeester 
heeft 21 sollicitaties opgeleverd. Onder hen zijn 4 vrouwen en 17 
mannen. Van de 21 sollicitanten zijn er 9 op dit moment burgemees-
ter of hebben dat ambt in het verleden bekleed, 7 sollicitanten 
zijn of waren eerder wethouder. Van de overige sollicitanten zijn 
er 2 werkzaam in een andere functie bij de overheid en 3 werken 
momenteel in de particuliere sector. Van deze laatste 5 bekleedt 
een groot deel momenteel een of meerdere politiek/bestuurlijke 
nevenfuncties.

Meer informatie over de procedure voor de benoeming van de  
burgemeester vind je op onze website www.heusden.nl <

Openingstijden tijdens zomervakantie
 
Van 9 juli tot en met 17 augustus
Balie Vlijmen
Tijdens de zomervakantie zijn we op dinsdag-
avond open van 17.00 tot 20.00 uur. De overige 
avondopenstellingen op woensdag en donderdag 
vervallen. Op vrijdag zijn we tot 12.00 uur ge-
opend. Na 12.00 uur kun je niet meer terecht aan 
de balie in Vlijmen, ook telefonisch is de gemeen-
te dan niet meer bereikbaar. 

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. <

Werken op afspraak
De balie in Vlijmen is van 12.00 tot 17.00 uur alléén geopend op afspraak. Voor het ophalen van 
documenten hoef je geen afspraak te maken. Je kunt een afspraak maken via www.heusden.nl  
of via (073) 513 17 89.

Competenties van 
‘onze’ burgemeester
• Integer
• Standvastig
• Herkenbaar
• Verbindend
• Betrokken
• Benaderbaar
• Mensgericht

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, Doormanstraat 2, vergro-

ten garage (556704, 20-06-2018)
•  Vlijmen, hoek Ruisvoorn en 

Snoekbaars kavel GEE215, bouwen 
woning (556711, 21-06-2018)

•  Vlijmen, Geerpark kavel GEE014, 
bouwen woning en plaatsen erfaf-
scheiding (556981, 22-06-2018)

•  Heusden, Hertogin Johanna van 
Brabantstraat 22, plaatsen dak-
ramen voorzijde woning (557025,  
24-06-2018)

•  Drunen, Alcoalaan (kadastraal 
K2863), bouwen bedrijfsverzamel-
gebouw (557232, 25-06-2018)

•  Drunen, Anton Pieckplein (kadas-
traal L7233), bouwen woning 
(557372, 26-06-2018)

•  Drunen, Anton Pieckplein (kadas-
traal L7235), bouwen woning 
(557377, 26-06-2018)

•  Drunen, Beukstraat 13, bouwen  
van interne voorzieningen voor 
brandwerendheid bij basisschool  
De Bolster (557380, 26-06-2018)

•  Haarsteeg, Priemsteeg 49, bouwen 
vrijstaande berg- en buitenruimte 
(557399, 26-06-2018)

Kappen
•  Oudheusden, Herptseweg nabij 

huisnummer 5A, kappen 1 eik 
(556630, 20-06-2018)

•  Vlijmen, Meliestraat 19, kappen  
3 bomen (557021, 24-06-2018)

Reclame
•  Vlijmen, Jan Steenstraat 2a, plaat-

sen van gevelreclame op een basis-
school ’t Palet (557235, 25-06-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Molenstraat 11, wijzigen 

bestemming i.v.m. huisvesten van  
5 of meer personen (556867,  
21-06-2018)

•  Haarsteeg, Priemsteeg 49, bouwen 
vrijstaande berg- en buitenruimte 
(557399, 26-06-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, hoek Ruisvoorn en 

Snoekbaars kavel GEE215, aanleg-
gen in- en uitrit (556711, 21-06-2018)

•  Vlijmen, Geerpark kavel GEE014, 
aanleggen in- en uitrit (556981, 
22-06-2018)

•  Drunen, Alcoalaan (kadastraal 
K2863), aanleggen in- en uitrit 
(557232, 25-06-2018)

•  Drunen, Anton Pieckplein (kadas-
traal L7233), aanleggen in- en uitrit 
(557372, 26-06-2018)

•  Drunen, Anton Pieckplein (kadas-
traal L7235), aanleggen in- en uitrit 
(557377, 26-06-2018)

Brandveilig gebruik en gebruiks-
melding
•  Drunen, Churchillstraat 21, brand-

veilig gebruiken Basisschool Het 
Duinsprongetje (556863, 21-06-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend datum

Bouwen
•  Haarsteeg, De Hoeven 33a, wijzi-

ging op reeds verleende omgevings-
vergunning (553337, 21-06-2018)

•  Drunen. Eindstraat 18, verbouwen 
woning (551721, 22-06-2018)

•  Drunen, Prinses Beatrixsraat 29, 
wijzigen verleende vergunning 
uitvoeren dakopbouw (554550, 
25-06-2018)

•  Elshout, De Gorsen (kadastraal 
K2893), bouwen 24 woningen 
(549347, 18-06-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Looiersteeg (kadastraal 

L3194), wijzigen gebruik pand 
(551714, 21-06-2018)

•  Drunen, Prinses Beatrixstraat 29, 
wijzigen verleende vergunning 
uitvoeren dakopbouw (554550, 
25-06-2018)

Kappen
•  Oudheusden, Herptseweg nabij 

huisnummer 5A, kappen 1 eik 
(556630, 21-06-2018)

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

K2893), aanleggen in- en uitritten 
(549347, 18-06-2018)

Ingetrokken
•  Heusden, Stadshaven 24, bouwen 

glazen serre (547437, 22-06-2018)
•  Vlijmen, Akkerpad 4, verbouwen 

pand i.v.m. huisvesten van 5 of meer 
personen (548834, 26-06-2018)

Verdaagd
•  Elshout, Tongerloostraat (kadas-

traal K2768 en K2769), bouwen 
bedrijfspand (551003, 25-06-2018)

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).

Evenementenvergunningen

BEACHVOETBALTOERNOOI RKVV 
NIEUWKUIJK 
De burgemeester van Heusden heeft 
op 26 juni 2018 vergunning verleend 
voor een beachvoetbaltoernooi van 
RKVV Nieuwkuijk op het parkeerter-
rein nabij de Kerkstraat 14 in 
Nieuwkuijk op 25 en 26 augustus 
2018 van 11.00 uur tot 17.00 uur. Het 
parkeerterrein is vanwege dit evene-
ment van 23 augustus 2018 08.00 uur 
tot 28 augustus 2018 17.00 uur niet 
beschikbaar voor parkeerdoeleinden. 

De vergunning is verzonden op 26 
juni 2018 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 00555854.

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. Het is 
belangrijk om altijd op het juiste 
adres ingeschreven te staan.

Geslachtsnaam: Lee, B.H.M.H.P. van der
Geboortedatum: 3 januari 1979 
Adres: Sint Catharinastraat 3 N, 
Vlijmen
Datum besluit: 11 juni 2018
Zaaknummer: 546958

Geslachtsnaam: Venrooij, D.P.H. van 
Geboortedatum: 30 maart 1985
Adres: De Akker 13 A, Vlijmen
Datum besluit: 15 juni 2018
Zaaknummer: 548677

Geslachtsnaam: Rubio Salas, S.
Geboortedatum: 20 juli 1995
Adres: Jacob van Ruijsdaelstraat 13, 
Vlijmen
Datum besluit: 18 juni 2018
Zaaknummer: 555101

Geslachtsnaam: Bécot, C.F.F.B.V.
Geboortedatum: 30 juli 1997
Adres: Jacob van Ruijsdaelstraat 13, 
Vlijmen
Datum besluit: 18 juni 2018
Zaaknummer: 555109

Geslachtsnaam: Schook, S.M.
Geboortedatum: 7 oktober 1996
Adres: Gelderhof 53, Drunen
Datum besluit: 29 juni 2018
Zaaknummer: 556960

Geslachtsnaam: Schook, B.
Geboortedatum: 11 juli 1994
Adres: Gelderhof 53, Drunen
Datum besluit: 29 juni 2018
Zaaknummer: 556961

Geslachtsnaam: Windt, R.H. d
Geboortedatum: 13 november 1977
Adres: Ridderstraat 15, Heusden
Datum besluit: 29 juni 2018
Zaaknummer: 549224

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 >

Maak het inbrekers niet  
te makkelijk!
De zomerperiode is een fijne tijd waarin veel mensen op vakan-
tie zijn of dagje uit. Maar het is ook de tijd waarin veel inbrekers 
toeslaan, omdat ze weten dat bewoners van huis zijn of omdat 
ze een raam open zien staan.

Om een inbraak te voorkomen Kun je deze tips opvolgen:

Op vakantie? Licht de buren in
Vertel je vertrouwde buren over jouw vakantieplannen. Zij kun-
nen op de woning letten en helpen deze een bewoonde indruk  
te geven. Door de post weg te halen, de plantjes water te geven 
en een lampje aan te doen. 

Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer. Een  
inbreker kan dan makkelijk de woning binnenkomen en er bin-
nen enkele minuten met jouw spullen vandoor zijn. Doe deuren 
en ramen op slot; ook al ga je maar heel even naar de buren, 
boodschappen doen of even naar boven om bijvoorbeeld de  
was op te hangen. Leg geen kostbare spullen in het zicht.

Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel je buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld 
geluiden vanuit de woning terwijl jij er niet bent) direct de  
politie via telefoonnummer 112, het nummer voor spoed,  
moeten bellen. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans  
om de inbrekers te pakken.

Naast deze tips, blijft het natuurlijk 
van belang om te zorgen voor goed-
gekeurd hang- en sluitwerk op ramen 
en deuren. Bekijk meer tips op  
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl <Het algemeen bestuur van Baanbrekers ver-

gadert op maandag 9 juli van 18.00 tot 21.00 
uur. Deze openbare vergadering vindt plaats in 
ontvangstruimte 2.09 van Baanbrekers aan de 

Zanddonkweg 14 in Waalwijk. De vergaderstuk-
ken liggen tijdens kantooruren ter inzage bij 
Baanbrekers. De stukken zijn ook online in te  
zien op www.baanbrekers.org. <

Openbare vergadering Algemeen Bestuur Baanbrekers

Goede Morgen Geerpark
Sneak preview
Een grote groep geïnteresseerden kwam zaterdag kijken naar de eerste 5 ontwerpen van de nieuwe 
woningen in Goede Morgen in Geerpark. Vooral het gasloos- en NOM-wonen (NulOpdeMeter) was 
voor veel van hen een plus. Op zaterdag 25 augustus, tijdens de woonmarkt in Geerpark, kunnen we 
ook de prijzen delen van de nieuwe woningen! 

Op een van de mooiste plekken...
De tweede fase van Goede morgen ligt op een 
van de mooiste plekken in Geerpark. Direct 
aan het grote wijkpark en omzoomd door 
de waterslinger. Een heerlijke plek om thuis 
te komen, te ontspannen en waar kinderen 
eindeloos kunnen ravotten. De ontwerpen 
zijn geïnspireerd op de jaren 30. Woningen 
met klassieke charme en rijke detailleringen, 
maar dan volledig gasloos en nul-op-de-meter. 

Woningen van de nieuwe jaren 20/30 van deze 
eeuw. Helemaal klaar voor de toekomst!

Wil jij ook wonen in Goede Morgen in Geerpark 
schrijf je dan snel in voor de nieuwsbrief! We 
houden je dan op de hoogte van alle ontwik-
kelingen en je ontvangt een persoonlijke uit-
nodiging voor de start verkoop. Inschrijven  
kan via www.goedemorgengeerpark.nl. <

www.heusden.nl
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