
Heusdense Havendagen
Heusden700
Komend weekend beleeft het maritieme evenement ‘Heusdense 
Havendagen’ zijn eerste editie. Stichting Heusdense Haven dagen 
presenteert drie dagen lang scheepshistorie in de vesting.  

Maar liefst veertig historische schepen meren op 7, 8 en 9 sep-
tember af in Heusden. De stadshaven en passantensteigers zijn 
het decor voor het varend erfgoed. Het water wordt gevuld met 
sleepboten, vracht- en vissersschepen. Heusden zal geuren naar 
teertouw en paling en gonzen van live muziek, spelletjes en ma-
ritieme ambachten. De organisatie is trots op de prachtige vloot 
die de stadshaven zal bevolken.

‘’Ze herinneren aan een tijd waarin al het vrachtvervoer per schip 
verliep en geven de moderne bezoeker een inkijkje in het zware 
maar romantische leven van toen’’, vertelt Jan Willem Rodenburg, 
voorzitter van de stichting Heusdense Havendagen.

Bijzondere pareltjes
Er zitten bijzondere pareltjes bij, zoals een meer dan honderd 
jaar oude IJsselaak en een imposante bakdekkruiser. Een van de 
topattracties is de paviljoentjalk ‘Nooit Volmaakt’. Dit museum-
schip toont hoe schippersgezinnen vroeger geleefd moeten 
hebben en is vrij toegankelijk voor bezoekers. Daarnaast is de 
lokale Driekus te bewonderen, een originele havensleepboot uit 
ca. 1910 waarvan Heusden de thuishaven is.

Zelf varen
Tijdens het evenement kunnen bezoekers ook zelf meevaren. 
Op zaterdag en zondag zijn er doorlopend afvaarten van histo-
rische schepen. Ook rondvaartschip Wiljo zal extra rondvaarten 
verzorgen. Voor kinderen biedt WSV Heusden gratis zeilles aan. 
Wie liever aan de wal blijft staan kan terecht bij het bassin met 
modelbouwboten. Beide dagen zijn er de hele dag demonstra-
ties, waarbij bezoekers ook zelf aan het roer mogen staan.

Op vrijdag 7 september opent om 17.00 uur de eerste editie van 
de Heusdense Havendagen. Tegelijkertijd zullen alle scheepstoe-
ters luid klinken en de kanonnen bulderen: Heusden zal weten 
dat de Havendagen zijn begonnen! 

Meer informatie over het programma vind je op  
www.heusdensehavendagen.nl. <

‘Keep it Clean Day’
Vrijdag 21 september ruimen mensen over de hele wereld zwerfafval op.

Elke 3e vrijdag van september is het Keep it Clean Day, een dag waarop  veel mensen de handen  
ineen slaan tegen zwerfafval. Dit jaar valt Keep it Clean Day op 21 september. Doe jij ook mee  
met je buren, sportclub of je vrienden?

Een leefbare wijk is een fijne wijk. Zwerfafval 
past hier dus niet bij. Het is vies, het verpest 
het straatbeeld en je beleving van je omgeving. 
Bovendien is het slecht voor het milieu. Kortom:  
zwerfafval hoort niet thuis in jouw wijk, maar 
het zwerft er wel rond.

Kom samen met je buren, vrienden of team-
genoten in actie om het zwerfafval uit jouw  
wijk te verwijderen, tijdens de internationale 
‘Keep it Clean Day’. 

Doe mee met ‘AfvalBINGO’ en win!
Samen steek je een paar uur flink de handen 
uit de mouwen. Al het zwerfafval verzamel je in 
grote zakken en deze worden opgehaald door 
de gemeente. Je wint in ieder geval een schone 

wijk, maar we verloten via een ‘AfvalBINGO’ 
ook nog een mooie prijs onder de deelnemers! 
Wie weet wordt je harde werk dus wel dubbel 
beloond! 

Schrijf je nu in
Via www.heusden.nl vind je aanmeldingsformu-
lier voor de ‘Keep it Clean Day’. Geef jezelf en/of 
je wijk op voor de Keep it Clean Day!

Let op: materialen zoals grijpers en zakken kun-
nen op de dag zelf worden afgehaald en weer 
ingeleverd bij de gemeentewerf (Duinweg 37 
in Drunen). Volle zakken worden door de ge-
meente opgehaald op een door jou gekozen en 
afgestemde plaats. <

Fotowedstrijd Heusden700
Schiet jij mee? 
Fotoclub Photo Shoot 4 Fun organiseert een fotowedstrijd waar 
iedereen aan mee mag doen! 

Het thema van de wedstrijd is Heusden700. Geheel naar eigen in-
zicht schiet je een foto die verbonden is met dit thema. Laat je de 
rijke historie van vesting Heusden in beeld komen? Of vind je dat de 
natuur in het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen juist 
belicht moet worden in Heusden700? 

Tentoonstelling
Op zaterdag 6 oktober 2018 om 11:00 uur maakt wethouder Peter 
van Steen de winnaar van de fotowedstrijd bekend. De winnaar 
wint een cheque ter waarde van 50 euro, vrij te besteden bij de 
onlineshop SmartPhoto. De winnende foto is ook te bewonderen 
tijdens de tentoonstelling. 

Meer informatie over de wedstrijd en de voorwaarden vind je op 
www.ps4fun.nl. Je kunt tot 16 september 2018 een 
foto aanleveren 

Beleef onze historie tijdens Heusden700! Bekijk het 
volledige programma op www.heusden700.nl <
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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
•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 

10A, bouwen woonhuis (562823, 
22-08-2018)

•  Vlijmen, Otter, kavel GEE004, bou-
wen woonhuis (562863, 22-08-2018)

•  Elshout, Dekkerseweg 21, plaatsen 
tijdelijke feesttent (562895, 23-08-
2018)

•  Elshout, Naulandseweg (kadastraal 
K1398), bouwen woning (563392, 
28-08-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Haarsteeg, De Hoeven 56, afwijken 

bestemmingsplan i.v.m. uitbreiding 
kleinschalige horeca (563115, 25-08-
2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 

10A, aanleggen in- en uitrit (562823, 
22-08-2018)

•  Drunen, Margrietweg 23, aanleggen 
in- en uitrit (563004, 23-08-2018)

•  Nieuwkuijk, Abt van Engelenlaan 
(kadastraal N5974), aanleggen in- 
en uitrit (563224, 27-08-2018)

Monument
•  Nieuwkuijk, Abt van Engelenlaan 

(kadastraal N5974), gedeeltelijk 
slopen monumentale muur (563224, 
27-08-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Drunen, Mondriaanstraat 16, ver-

groten woning (555589, 22-08-2018)
•  Vlijmen, Fonteinkruid 6, bouwen 

carport (559460, 24-08-2018)
•  Vlijmen, Bosbeemd (kadastraal 

N5879), bouwen woning (557544, 
24-08-2018)

•  Drunen, Raadhuisplein 21b, verbou-
wen woning tot restaurant met 
bovenwoning (551193, 24-08-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Mondriaanstraat 16, ver-

groten woning (555589, 22-08-2018)
•  Vlijmen, Bosbeemd (kadastraal 

N5879), bouwen woning en aanleg-
gen in- en uitrit (557544, 24-08-2018)

•  Drunen, Raadhuisplein 21b, verbou-
wen woning tot restaurant met 
bovenwoning (551193, 24-08-2018)

Kappen
•  Vlijmen, Meliestraat 19, kappen 1 

linde, 1 eik en 1 acacia (557021, 
24-08-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Bosbeemd (kadastraal 

N5879), aanleggen in- en uitrit 
(557544, 24-08-2018)

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).

ONTWERPBESTEMMINGS PLAN 
HEUSDEN BUITENGEBIED 4DE  
HERZIENING
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat het heeft ingestemd met 
het ontwerpbestemmingsplan 
Heusden Buitengebied 4de herzie-
ning (NL.IMRO.0797.PHHBG4-ON01).

Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 6 september 2018 gedurende zes 
weken ter inzage. Een digitale versie 
is raadpleegbaar via onze website 
www.heusden.nl en de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Je kunt een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie, dan kun je 
contact opnemen met John Burgs via 
telefoonnummer (073) 513 17 89.

Verkeer

AANLEGGEN GERESERVEERDE GE-
HANDICAPTENPARKEERPLAATS 
Oranjelaan Vlijmen
Op 28 augustus 2018 heeft het college 
van Heusden besloten om een gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats 
aan te leggen ter hoogte van huisnum-
mer 12 en 14 aan de Oranjelaan in 
Vlijmen. Het bord E6 en onderbord 
met kenteken wordt hier geplaatst.

Van Deelenstraat Oudheusden
Op 30 augustus 2018 heeft het col-
lege van Heusden besloten om een 
gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats aan te leggen ter hoogte 
van het eerste parkeervak aan de Van 
Deelenstraat 1 in Oudheusden. Het 
bord E6 en onderbord met kenteken 
wordt hier geplaatst. 

Evenementenvergunningen

80 VAN DE LANGSTRAAT
De burgemeester van Waalwijk heeft, 
mede namens de burgemeester van 
Heusden, op 15 augustus 2018 ver-
gunning verleend voor de wandel-
tocht de 80 van de Langstraat. Dit 
evenement vindt plaats in de ge-
meente Heusden op 8 september 
2018 van 20.00 uur tot 9 september 
2018 04.00 uur. De vergunning is 
verzonden op 15 augustus 2018 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
00555593.

Voor dit evenement worden diverse 
wegen afgesloten voor het doorgaan-
de verkeer. Het verkeersbesluit is op 
9 juli 2018 verleend en gepubliceerd 

in de Staatscourant op  
www.officielebekendmakingen.nl.

OVER HET PLEIN FESTIJN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 23 augustus 2018 vergunning 
verleend voor het 'Over het plein 
festijn' op het Raadhuisplein in 
Drunen op 8 september 2018 van 
20.00 uur tot 9 september 2018 03.30 
uur. De vergunning is verzonden op 
23 augustus 2018 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00561630.

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

Alle kinderen uit het basisonderwijs in de gemeente Heusden  
ontvangen deze week op school het Sjors Sportief/Creatief boekje. 
In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops waaraan 
leerlingen kunnen deelnemen om (vaak gratis) kennis te maken 
met één of meerdere activiteiten. Een leuke manier voor kinderen 
om zich te oriënteren op het gebied van sport en cultuur in onze 
gemeente! 

Op deze manier hoeven leerlingen niet direct lid 
te worden van een vereniging, maar maken ze 
op een laagdrempelige en toegankelijke manier 
kennis met een activiteit. Vanaf 12 september 
kunnen basisschoolkinderen zich inschrijven via 
www.sjorssportief.nl. 

Ruime keuze
Kinderen uit de gemeente Heusden kunnen 
kennismaken met meer dan 80 activiteiten 
zoals atletiek, badminton, dansen, lasergamen, 
paardrijden, turnen, scouting en tennis. Ook 
aan de creatievelingen is gedacht, denk hierbij 
aan astrologie, muziek maken, tekenen en schil-
deren, taartjes maken en knutselen. Kortom 

keus genoeg! Kinderen mogen zich voor zoveel 
activiteiten inschrijven als zij zelf willen. 

Gemeentelijk sport- en cultuurbeleid 
Sjors Sportief en Sjors Creatief geeft ieder kind 
de kans om zich te oriënteren op diverse takken 
van sport en cultuur en stimuleert kinderen om 
structureel aan de activiteiten deel te nemen. 
Kinderen verbinden aan sport en cultuur is een 
van de speerpunten van het gemeentelijk sport- 
en cultuurbeleid. Op www.sjorssportief.nl vind 
je meer informatie over alle activiteiten die in 
Heusden plaats vinden. <

Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op 
de hoogte! <

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. <Wij zijn Heusden

Een zelfportret
Afgelopen vrijdagavond 
opende Commissaris van de 
Koning Wim van de Donk en 
Burgemeester Roel Augusteijn 
de expositie ‘Wij zijn Heusden’. 
Bijna een jaar lang trokken fo-
tografen Judith Baas en Mabel 
Mangnus in het kader van 
Heusden700 kriskras door de elf 
kernen van hun gemeente om 
medebewoners te portretteren. 

Van 1 tot 30 september is de 
buitenexpositie in de straten 
van Heusden Vesting te bezich-
tigen. De zwart-wit portretten 
van de individuele Heusdenaren 
vormen het slotstuk, op een 
grote wand in het stadhuis van 
Heusden vesting. 

Meer informatie vind je op 
www.bewonersvanheusden.nl <

Sjors Sportief en Sjors Creatief
Maak kennis met sport en cultuur

www.heusden.nl
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