
Heusden700 | Verbonden 
door verhalen
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. Vanaf september zijn er weer volop hoogtepunten in 
Heusden700!

Wij zijn Heusden / een zelfportret – vanaf 1 september
De ziel van Heusden wordt in beeld gebracht door middel van 
portretfotografie. De portretten van 77 Heusdense huishoudens 
worden geëxposeerd in het Bezoekerscentrum en zijn door de 
hele vesting te zien.

Heusdense Havendagen – 7, 8 & 9 september
Heusden zal geuren naar teertouw en paling en gonzen van  
livemuziek, spelletjes en maritieme ambachten. We beleven  
7 eeuwen aan scheepvaart!

De Mars – 23 september
Een stoet van wandelaars, atleten en muzikanten trekken een 
week lang langs de Zuiderwaterlinie. Op zondagmiddag 23 sep
tember treffen zij elkaar in het prachtige Heusden. Hier wordt 
De Mars muzikaal afgesloten met onder andere een optreden 
van de wereldberoemde DJ La Fuente.

50 restauratie van Heusden – vanaf oktober
Museum Het Gouverneurshuis en het Streekarchief verzorgen 
de tentoonstelling ’50 jaar restauratie van Heusden’. Het ver
haal van de restauratie is zo bijzonder, dat moet verteld worden!  

Thuis in Abdij Mariënkroon – 21 oktober
Stichting Lyra is op zoek gegaan naar verhalen van de opvang 
van vluchtelingen in Abdij Mariënkroon. Het boek ‘Thuis in Abdij 
Mariënkroon’ wordt op 21 oktober gepresenteerd. 

Jeugdige samenzang – 26 oktober
Leerlingen uit Heusden brengen bekende en minder bekende 
Brabantse volksliederen ten gehore op het terrein van Abdij 
Mariënkroon.

Jacob van Eyck Festival – 27 oktober
Een festival gewijd aan één van de belangrijkste Heusdenaren 
uit zeven eeuwen! Uniek hierbij is dat het Heusdense stadscaril
lon meedoet aan het ensemblespel.

175 jaar herinneringen St. Cecilia – vanaf 21 november
Laat je in deze tentoonstelling meevoeren in 175 jaar herinnerin
gen aan Koninklijke Harmonie St. Cecilia Haarsteeg.

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

Straatgraffiti op Heusdense wegen!
Op de Prins Hendrikstraat en Torenstraat in Drunen en op de Vendreef in Vlijmen is door de  
gemeente, in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, straatgraffiti aangebracht. Er is  
voor deze locaties gekozen omdat in deze straten verkeersongevallen plaatsvonden of omdat  
er klachten binnenkwamen over hardrijders. 

Straatgraffiti 
Met het aanbrengen van straatgraffiti worden 
automobilisten geattendeerd op hun snelheid. 
De gemeente wil zo verkeersdeelnemers op  
een andere manier laten nadenken over de  
verkeersveiligheid in de straat. De afbeelding 
slijt vanzelf weer weg maar blijft naar verwach
ting ongeveer twee maanden zichtbaar. De verf 
is niet schadelijk voor het milieu. In deze stra
ten zijn recent snelheidsmetingen uitgevoerd. 
Deze worden herhaald nadat de straatgraffiti 
aangebracht is. Zo evalueert de gemeente de 
effecten van de straatgraffiti op het verkeers
gedrag van de verkeersdeelnemers.

Brabant gaat voor NUL verkeersdoden
Het aanbrengen van de straatgraffiti maakt 
onderdeel uit van het provinciale verkeersveilig
heidsproject 'Brabant gaat voor NUL verkeers
doden’. Hierin werken de provincie, gemeenten, 

politie, Rijkswaterstaat en andere instanties 
samen aan de verkeersveiligheid. Samen stimu
leren we Brabanders alert te zijn in het verkeer 
en zich te houden aan de snelheid. Dat is hard 
nodig, want in 90% van de gevallen komt een 
ongeluk door menselijk gedrag; niet opletten, 
hard rijden. <

Paviljoen in centrum Vlijmen
Er wordt hard gewerkt in het centrum van Vlijmen. De contouren 
van het paviljoen worden steeds meer zichtbaar. Als de werkzaam
heden volgens planning verlopen dan kunnen de Vlijmense onder
nemers aan het einde van het jaar het paviljoen in gebruik nemen. 
In het paviljoen aan de oostzijde (Shoeby Shop) zal Marcel van 
Iersel een bloemenzaak openen. Kapper Bas opent een nieuwe 
kapperszaak in het midden van het paviljoen. Aan de kant van de 
rotonde opent Bas Jansen een visrestaurant. <

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
Email: 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
Email: 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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Digitale nieuwsbrief
Meld je nu aan via www.heusden.nl en ontvang iedere 
week per mail het laatste nieuws van de gemeente!

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Groenewoud (kadastraal 

K2865), bouwen bedrijfsverzamel
gebouw (562515, 20082018)

Kappen
•  Vlijmen, Pastoriestraat 4, kap  

esdoorn (562606, 20082018)

Verleend
De vermelde datum is de verzend
datum.

Bouwen
•  Elshout, De Gorsen kavel 16, bou

wen woning (555284, 16082018)
•  Vlijmen, Bever 8, bouwen woning en 

plaatsen erfafscheiding (556981, 
16082018)

•  Vlijmen, Wolput 38, 38a, 38b, 38c, 
40, 40a, 40b, bouwen 7 loftwonin
gen (556560, 17082018)

•  Drunen, Torenstraat 2D, verbouwen 
trappenhuis appartementenge
bouw en wijzigen entree (553477, 
20082018)

•  Herpt, Achterweg 19, vervangen 
garagedeur door gevelpui (560063, 
20082018)

•  Drunen, Alcoalaan 3 (kadastraal 

K2862 en K2864), bouwen bedrijfs
pand (548992, 21082018)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Bever 8, bouwen woning, 

plaatsen erfafscheiding en aanleg
gen in en uitrit (556981, 16082018)

•  Vlijmen, Wolput 38, 38a, 38b, 38c, 
40, 40a, 40b, bouwen 7 loftwonin
gen (556560, 1782018)

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

gen in en uitrit (555284, 16082018)
•  Vlijmen, Bever 8, aanleggen in en 

uitrit (556981, 16082018)
•  Drunen, Alcoalaan 3 (kadastraal 

K2862 en K2864), aanleggen in en 
uitrit (548992, 21082018)

Brandveilig gebruik en gebruiks-
melding
•  Vlijmen, Plein 16, brandveilig ge

bruik supermarkt (Emté) (527007, 
15082019)

Ingetrokken
•  Herpt, Watersteeg 2, aanleggen 

vijver en paddenpoel (548760, 
17082018)

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).

ONTWERP OMGEVINGSVERGUN-
NING CONSTANTIJN 
HUIJGENSSTRAAT 1 IN VLIJMEN
Deze vergunning maakt het brandvei
lig gebruiken van een kindcentrum/ 
basisschool De Vlechter op het per
ceel Constantijn Huijgensstraat 1 in 
Vlijmen mogelijk. 

Deze ontwerp omgevingsvergunning 
bevat de activiteit ‘brandveilig ge
bruiken van een bouwwerk’.

Procedures 
Zienswijzen kun je indienen bij het 
college van Heusden. De ontwerp 
omgevingsvergunning met bijbeho
rende stukken ligt met ingang van 30 
augustus 2018 gedurende zes weken 
ter inzage. Je kunt de stukken tijdens 
de openingstijden inzien in het ge

meentehuis in Vlijmen of via een mail 
te sturen naar info@heusden.nl. 
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer 00556253 vermelden. 
Wil je mondeling reageren, of wil je 
meer informatie, dan kun je contact 
opnemen met Angela Neuberger.

Periodieke standplaats-
vergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 17 augustus 2018 vergunning 
verleend voor een periodieke stand
plaatsvergunning aan M.J. van de 
Wiel, van 15 november 2018 tot en 
met 31 december 2018, op vijf par
keerplaatsen aan de Monseigneur 
van Kesselstraat in Vlijmen. De ver
gunning is verzonden op 17 augustus 
2018 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 00560674.

Evenementenvergunningen

‘HART VAN DRUNEN – 80 VAN DE 
LANGSTRAAT
De burgemeester van Heusden heeft 
op 21 augustus 2018 vergunning 
verleend voor een feest tijdens de 80 
van de Langstraat bij café 't Hart van 
Drunen aan de Grotestraat 78 in 
Drunen op 8 september 2018 van 
20.00 uur tot 0.00 uur. De vergun
ning is verzonden op 21 augustus 

2018 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 00562436.

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 email
service. <

Bekendmakingen >

‘Keukenbazenbattle 2018’
Doe jij ook mee?
De ‘Keukenbazen Battle 2018’ gaat van start; de leukste en spannendste kookwedstrijd voor  
kinderen van 10 tot 12 jaar uit alle 17 gemeenten in Noordoost-Brabant.

Wat moet je doen?
1 Maak een team.
2 Bedenk een lekker en gezond hoofdgerecht.
3 Stuur het gerecht en foto’s hiervan in via 

www.keukenbazen.nl 

Je kunt tot en met zondag 23 september 2018 
een gerecht insturen.

En dan?
Jullie gerecht wordt beoordeeld door topkok 

Hans de Kruijf van Henri BV. Op 1 oktober 
maken we de winnaars per gemeente bekend. 
Uiteindelijk zijn er dan nog 17 teams in de race. 

Deze teams worden uitgenodigd voor de Mega 
Live KookBattle in Den Bosch op zaterdag  
6 oktober. Samen met Hans de Kruijf koken 
jullie je hoofdgerecht. Een vakjury kiest uitein
delijk het winnende team. De winnaars worden 
tijdens een feestelijk diner op woensdag 10 
oktober uitgeroepen tot Keukenbazen 2018. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

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

De 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 ver
schillende wegen afgesloten. 

Feestje of evenement?
Doe je niet mee maar maak je er wel een feestje van langs de 
route? Kijk dan snel op www.heusden.nl/de80 of jouw feest
je of evenement vergunningsvrij is. Het is niet meer mogelijk 
een vergunning aan te vragen.

Openbaar vervoer
De buslijnen 136 en 135 rijden op 8 september vanaf  
20.00 uur een alternatieve route. Meer informatie vind  
je op www.arriva.nl. <

Militaire oefening
Van zaterdag 1 september tot en met woensdag 
5 september 2018 vinden er militaire oefeningen 
plaats in onze gemeente. Aan deze oefeningen 

nemen 36 personen en 8 militaire wielvoer
tuigen deel. Er wordt geen gebruik gemaakt  
van (oefen)munitie. <

www.heusden.nl
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