
Zuiderwaterlinie: De Mars
Heusden700
Elf vestingsteden, vijf stellingen, een aantal forten en 
betoverend mooie natuur over 165 kilometer. Dat is de 
Zuiderwaterlinie in een notendop. Van 16 tot en met  
23 september vormt de Zuiderwaterlinie het decor voor  
een prachtig evenement: De Mars.

Wandelaars starten aan weerszijden van de Zuiderwaterlinie en 
er worden dagelijks twee etappes van circa tien kilometer afge-
legd. Onderweg worden de wandelaars getrakteerd op culturele 
en culinaire verrassingen. Op zondagmiddag 23 september ko-
men de deelnemers vanuit beide richtingen in Heusden samen 
om 'De Mars' muzikaal af te sluiten.

Muzikaal slotfeest
De laatste twee groepen wandelaars treffen elkaar in het mid-
den van de Zuiderwaterlinie, in het prachtige Heusden. De Mars 
wordt afgesloten met een muzikaal programma. Kom luisteren 
naar de Fanfare ‘Bereden Wapens’, een van de twee regiments-
fanfares van de Koninklijke Landmacht. De wereldberoemde  
Dj La Fuente sluit de middag af met een spetterend en dyna-
misch optreden op de Vismarkt in Heusden. 

Wandel en vier mee 
Iedereen is van harte welkom om gratis deel te nemen aan een 
of meerdere etappe(s) van 'De Mars' en om de wandelaars op  
23 september feestelijk te onthalen. Kijk voor meer informatie 
op www.zuiderwaterliniemars.nl/de-mars en schrijf je snel in!

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

Heusdense Havendagen
Een groot succes! 
Afgelopen weekend stond vesting Heusden bol van scheepshistorie. De eerste editie van het  
maritieme spektakel ‘Heusdense Havendagen’ vond aan de Stadshaven in Heusden plaats en  
was een groot succes! 

De stadshaven lag vol met authentieke,  
historische schepen zoals de schokker ’t Visje. 
Deze prachtig gerestaureerde vissersboot 
uit Lith was zowel van buiten als van binnen 
te bewonderen. In de stadshaven en de aan-
legsteigers daarbuiten lagen maar liefst 40 
historische schepen. Naast al die prachtige 
scheepshistorie was er ook van alles te doen. 
Watersportvereniging Heusden bood gratis 
zeillessen aan voor kinderen. Er waren verschil-
lende rondvaarten te boeken. Kinderen konden 

klompbootjes maken. Ook waren er verschillen-
de zeemanskoren en andere artiesten te horen 
op het drijvend podium in de Stadshaven. 

Kortom drie gezellige dagen voor zowel lief-
hebbers van scheepvaart als voor het hele 
gezin. De aanleiding voor de eerste editie van 
de Heusdense Havendagen is de viering van 
Heusden700. Daar mag de scheepshistorie niet 
bij ontbreken. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

Misschien staat het duurzaamste huis van Brabant wel in Heusden! 
Meld jouw huis vóór 1 oktober aan. De verkiezing wordt georga-
niseerd door de Duurzame Huizenroute en de Provincie Noord-
Brabant. Een deskundige jury beoordeelt de woningen op o.a. 
energiezuinigheid, duurzaam materiaalgebruik en klimaatbesten-
digheid. In verschillende categorieën zijn prijzen te winnen. Naast 
de juryprijzen maak je kans op de publieksprijs. Inwoners kunnen 
stemmen op het duurzaamste huis van de provincie. De provin-
ciewinnaars gaan door naar de landelijke publieksprijs. Waar het 
duurzaamste huis van Brabant staat, weten we eind oktober. De 
landelijke winnaar wordt in november bekendgemaakt.  

Duurzame Huizenroute: 3 en 10 november
Heb jij tips om je woning te verduurzamen en hoe je comfortabeler 
kunt wonen? Zet je deur open op 3 en 10 november en deel je kennis 
en ervaring! Staat er een verbouwing op de planning en kijk je naar 
energiebesparende mogelijkheden? Zet de Duurzame Huizenroute 
dan in je agenda. Stel je vraag aan een huiseigenaar met een 
duurzame woning en hoor ervaringen uit de eerste hand. Op 
www.duurzamehuizenroute.nl/verkiezing kun je alle aangemelde 
woningen bekijken en ervaringen van de bewoners lezen.  <

Is jouw huis het duurzaamste van Brabant?
Woon jij al heel duurzaam? Doe dan mee aan de verkiezing van het duurzaamste huis van Brabant.  
Deel ook jouw kennis over duurzaam wonen op 3 en 10 november tijdens de Duurzame Huizenroute.

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, Jaap Edenbaan, st. 

Cecilia, Ernst en Luim, vergroten 
woningen (563839, 31-08-2018)

•  Nieuwkuijk, Schoolstraat 19, ver-
bouw woning (564048, 03-09-2018)

•  Elshout, Monseigneur 
Muskensstraat (kadastraal K2981 
en K2982), bouw woning (564049, 
03-09-2018)

•  Elshout, Mariëndonkstraat 5, ver-
groten woning (564067, 04-09-2018)

•  Drunen, Aalbersestraat 5, wijzigen 
gevelreclame (564138, 04-09-2018)

Kappen
•  Vlijmen, Groen van Prinstererlaan 

t.h.v. huisnummer 83, kap plataan 
(563641, 30-08-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, van Schagenstraat 26, aan-

leg in- en uitrit (563667, 30-08-2018)
•  Elshout, Monseigneur 

Muskensstraat (kadastraal K2981 
en K2982), aanleg in- en uitrit 
(564049, 03-09-2018)

Reclame
•  Drunen, Aalbersestraat 5, wijzigen 

gevelreclame (564138, 04-09-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Vlijmen, Wilhelminastraat 22, 

verhogen dak en vergroten carport 
(552585, 29-08-2018)

•  Vlijmen, Achterstraat 8, vergroten 
woning (556191, 31-08-2018)

•  Vlijmen, Monseigneur van 
Kesselstraat 8, verbouwen woning 
(559635, 31-08-2018)

•  Heusden, Molenstraat 7A, plaatsen 
zwaluwtil (561102, 31-08-2018)

•  Vlijmen, Fonteinkruid kavel 
GRA037, bouw woning (557646, 
31-08-2018)

•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 12, vergro-
ten tuinbouwbedrijf (554881,  
03-09-2018)

•  Vlijmen, Spoorlaan / hoek Jonkheer 
de La Courtstraat, plaatsen bouw-
bord geerpark (559689, 03-09-2018)

•  Hedikhuizen, Hoge Maasdijk 11, 
plaatsen toegangspoort (553952, 
04-09-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Wilhelminastraat 22, 

verhogen dak en vergroten carport 
(552585, 29-08-2018)

•  Vlijmen, Achterstraat 8, vergroten 
woning (556191, 31-08-2018)

•  Heusden, Molenstraat 7A, plaatsen 
zwaluwtil (561102, 31-08-2018)

•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 12, vergro-
ten tuinbouwbedrijf (554881,  
03-09-2018)

•  Vlijmen, Spoorlaan hoek Jonkheer 
de La Courtstraat, plaatsen bouw-
bord geerpark (559689, 03-09-2018)

•  Hedikhuizen, Hoge Maasdijk 11, 
plaatsen toegangspoort (553952, 
04-09-2018)

Kappen
Drunen, Eendekooi t.h.v. huisnummer 
6, kappen 1 eik (559815, 30-08-2018)

Geweigerd
•  Drunen, Stationsstraat 10 en 12, het 

huisvesten van meer dan 5 perso-
nen (546760, 29-08-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Fonteinkruid kavel 

GRA037, aanleg in- en uitrit 
(557646, 31-08-2018)

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).

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.

•    Gasleiding Oudheusden (NL.
IMRO.0797.GasOudheusd)
Vastgesteld op 8 mei 2018 en onher-
roepelijk per 28 juni 2018

•  Geerpark fase 2B-1 (uitwerkings-
plan) (NL.IMRO.0797.BPUfase2B1)

Vastgesteld op 5 juni 2018 en onher-
roepelijk per 26 juli 2018

Op verzoek kunt u de bestem-
mingsplannen 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.

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 >

Militaire 
oefening
Van 17 tot en met 20 
september 2018 vinden 
er militaire oefeningen 
plaats in onze gemeente. 
Aan deze oefening ne-
men 20 personen, 5 mili-
taire wielvoertuigen en 4 
militaire vaartuigen deel. 
Er wordt geen gebruik 
gemaakt van (oefen)
munitie.<

Aankondiging openbare  
raadsvergadering 
 
Op dinsdag 18 september 2018 vindt in het gemeentehuis in 
Vlijmen een openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Heusden plaats. De vergadering start 19.30 uur. Je bent van harte 
welkom! 

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:
• Vervolg Burgerinitiatief Hart voor Haarsteeg
• Integraal voorstel Plan Steenenburg
• Evaluatie omgekeerd inzamelen
• Bestemmingsplan ‘Elshout, Oosterseweg 1’
•  Derde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Heusden 2016
• Vaststellen Bodemkwaliteitskaart 2018
• Bestemmingsplan ‘De Akker-Oliemaat Vlijmen’
• Bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren Heusden’
•  Advies aanwijzing lokale media Commissariaat voor de Media 

2018-2023
• Benoeming fractieondersteuner

Voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken verwijzen  
wij je naar de website www.heusden.nl. onder ‘raad en college’ / 
‘vergaderingen’. <

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op dinsdagmid-
dag 18 september 2018 twee hoorzittingen. Tijdens deze hoorzittin-
gen worden de volgende bezwaren behandeld, die zijn gericht tegen:
14:00 uur: plaatsen van tijdelijke units Geerpark, Vlijmen
14:30 uur: planschade perceel Wolfshoek in Elshout

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Voor meer informatie en voor het bijwonen van de openbare zittin-
gen kun je contact opnemen met het secretariaat van de Commissie 
bezwaarschriften via telefoonnummer (073) 51 31 789. Een zaak  
kan achter gesloten deuren worden behandeld als de commissie  
dit nodig vindt.

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van  
die aanpassing niet meer mogelijk is. <

Veiligheidsmarkt 
Boeven vangen, brand blussen, lekker springen op een 
springkussen. Of wil jij ook wel eens in een echt Porsche 
zitten? Ook voor kinderen is er dus genoeg te doen op de 
veiligheidsmarkt op 15 september op het Raadhuisplein 
in Drunen van 10.30 – 16.00 uur. Er zijn verder de hele dag 
demonstraties; van politie, Veilig Verkeer Nederland, Buro 
Halt/Strukton en de EHBO. <

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 ok-
tober. Samen met Hans de Kruijf koken jullie je 
hoofdgerecht. Een vakjury kiest uiteindelijk het 
winnende team. De winnaars worden tijdens 
een feestelijk diner op woensdag 10 oktober 
uitgeroepen tot Keukenbazen 2018. <

www.heusden.nl
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