
In gesprek met jongeren 
op de H-Games!
Terwijl een groepje jongeren zich met complete duikuitrusting voorzichtig te water laat, buigen 
jongeren zich iets verderop over de vraag hoe de gemeente beter in contact kan komen met de 
Heusdense jeugd. Is een app een goede manier of juist een bijeenkomst? En wat als jongeren een 
beloning krijgen voor hun betrokkenheid?

De H-Games, die afgelopen zondag op het 
terrein van zwembad Het Run plaatsvonden, 
boden de gemeente een mooi podium om 
met jongeren in contact te komen. Hoewel de 
belangstelling voor het evenement enigszins 
tegenviel, waren er voldoende jongeren die het 
gesprek met de gemeente wilden aangaan. 

Op de vraag hoe de gemeente met hen in contact 
kan komen en blijven, opperde een aantal jonge-
ren om af en toe in de klas langs te komen. Ook 
stelden ze het gebruik van een app voor, waarop 
met regelmaat een vraag gesteld kan worden. 
Maar doen jongeren daar dan actief aan mee? 
Jazeker, vooral als er een beloning tegenover 
staat. Bijvoorbeeld een bioscoopkaartje, gamecre-
dits of spaarpunten voor een autrijlesautorijles.

Tijdens een gesprek met wethouder Peter van 
Steen komen een aantal interessante thema’s 

op tafel. Van voldoende speelplekken in de wijk 
tot verkeersveiligheid, overlast van hangjonge-
ren en wifi-hotspots in openbare ruimte. Een 
mooie opbrengst, voor zowel de jongeren als de 
gemeente. <

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 en is het decor voor een prachtig evenement: De Mars.
De Mars is deze week al gestart. Gedurende een week lopen wande-
laars vanuit Grave en Bergen op Zoom richting Heusden. Op zondag-
middag 23 september komen de deelnemers vanuit beide richtingen 
in Heusden samen om een muzikaal slotfeest te vieren.

Muzikaal slotfeest
De laatste twee groepen wandelaars treffen elkaar in het midden 
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 regimentsfanfares van 
de Koninklijke Landmacht. De wereldberoemde Dj La Fuente sluit 
de middag af met een spetterend en dynamisch optreden op de 
Vismarkt in Heusden. 

Wandel en vier mee 
Iedereen is van harte welkom om de wandelaars op 23 september 
feestelijk te onthalen. Kijk voor meer informatie op  
www.zuiderwaterliniemars.nl/de-mars.

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

Is jouw huis het duur-
zaamste 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 novem-
ber tijdens de Duurzame Huizenroute. 
Meld jouw huis vóór 1 oktober aan op 
www.duurzamehuizenroute.nl <

Werk aan 
de weg!
Op diverse locaties  
wer ken we aan de weg.  
Kijk op www.heusden.nl 
voor de locaties. < www.bijeenheusden.nl

Alzheimerweek in  
gemeente Heusden
Vrijdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Daarom 
staat volgende week in Heusden de ziekte van Alzheimer cen-
traal. In onze gemeente zijn allerlei activiteiten die betrekking 
hebben op dementie, maar vooral de aandacht richten op de 
mens achter deze ziekte. 

Die aandacht is nodig, omdat dementie een groot maatschap-
pelijk vraagstuk is dat in de toekomst alleen nog maar groter zal 
worden. Zeker omdat de vergrijzing in onze regio bovengemid-
deld is. Niet voor niets maakt Heusden deel uit van de beweging 
van Dementievriendelijke Gemeenten. In de dementievriende-
lijke gemeente draait het om het gemakkelijker maken van het 
dagelijkse leven van mensen met dementie. Een gemeenschap 
waarin iedereen normaal omgaat met dementie en waarin men-
sen met dementie kunnen blijven functioneren. 

Taboe
In onze gemeente richt de beweging zich voornamelijk op verbete-
ring van de zorg voor de thuiswonende mensen met dementie en 
versterking van de mantelzorg. Informatieverstrekking over de-
mentie, taboedoorbreking, maatschappelijke bewustwording van 
de gevolgen van dementie en ontmoeting zijn belangrijke onder-
werpen, evenals daadwerkelijke ondersteuning. Bij Bijeen staat de 
deur open voor vragen over dementie en Schakelring beschikt over 
informatiepunten in de zorgcentra Zandley en Sint Janshof. 

Programma
Op maandag 24 september kun je de documentaire 'Het doet zo 
zeer', gemaakt door schrijfster Heleen van Royen, in de biblio-
theek in Vlijmen zien. Zij filmde gedurende een jaar hoe haar 
84-jarige moeder door beginnende dementie van hulp afhanke-
lijk raakt. Van Royen zal deze avond zelf aanwezig zijn om de 
documentaire toe te lichten en in gesprek te gaan over demen-
tie en mantelzorg. 

Op donderdag 27 september vindt wederom het Alzheimercafé 
Heusden plaats dat in het teken staat van Wereld Alzheimerdag. 
Met medewerking van de Krakende Noten uit Vlijmen krijgt 
deze avond een feestelijk tintje.

Gedurende vier zondagen, vanaf 16 september, plaatst Stichting 
Honsoirde dementie in een cultureel perspectief. Naast een 
groepstentoonstelling is er ook een speciaal muziek- en lezingen-
programma. 

Kijk op www.dementievriendelijkheusden.nl of op  
www.bijeenheusden.nl voor het volledige programma <

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, Hoge Schijf 22 en 22A, 

bouwen woning, bedrijfsgebouw en 
schuur (564356, 05-09-2018)

•  Haarsteeg, De Hoeven tussen 54a 
en 56, bouwen woning en zwembad 
(564472, 06-09-2018)

•  Drunen, Grotestraat 149, verbouwen 
pand (Rabobank) naar commerciële 
ruimten met daarboven 17 apparte-
menten (564886, 10-09-2018)

•  Heusden, Wijksestraat 12 en 12A, 
renoveren dak (564934, 11-09-2018)

Kappen
•  Drunen, Schoolstraat 2A 2 (begraaf-

plaats), kappen 5 esdoorns (564354, 
05-09-2018)

•  Vlijmen, Meliestraat 19, kappen 
beuk (564888, 10-09-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Grotestraat 149, verbouwen 

pand (Rabobank) naar commerciële 
ruimten met daarboven 17 apparte-
menten (564886, 10-09-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, De Hoeven tussen 54a 

en 56, aanleggen inrit (564472, 
06-09-2018)

•  Elshout, Monseigneur Muskens-
straat, kavel GOR019, aanleg in- en 
uitrit (564613, 08-09-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend datum

Bouwen
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat 22, plaatsen dakra-
men aan voorzijde woning (557025, 
05-09-2018)

•  Vlijmen, De Jonglaan 20, bouwen 
carport (559892, 06-09-2018)

•  Vlijmen, Fonteinkruid kavel 
GRA035, bouwen woning (557693, 
06-09-2018)

•  Vlijmen, Ruisvoorn 8, bouwen wo-
ning (556711, 07-09-2018)

•  Elshout, Monseigneur 
Muskensstraat kavel GOR020 en 
GOR019, bouwen twee-onder-een-
kap woning (555263, 10-09-2018)

•  Nieuwkuijk, Schoolstraat 19, verbou-
wen woning (564048, 11-09-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Fonteinkruid kavel 

GRA035, bouwen woning en aanleg-
gen in- en uitrit (557693, 06-09-2018)

Kappen
•  Elshout, Heusdenseweg 27, kappen 

apenboom (561177, 10-09-2018)
•  Vlijmen, Groen van Prinstererlaan 

ter hoogte van huisnummer 83, 
kappen plataan (563641, 10-09-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Schoolstraat 5, aanleggen 

in- en uitrit (559449, 05-09-2018)
•  Vlijmen, Fonteinkruid kavel 

GRA035, aanleggen in- en uitrit 
(557693, 06-09-2018)

•  Vlijmen, Ruisvoorn 8, aanleggen 
in- en uitrit (556711, 07-09-2018)

• Elshout, Monseigneur 
Muskensstraat kavel GOR020 en 
GOR019, aanleggen in- en uitritten 
(555263, 10-09-2018)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Beneluxlaan 68, kappen 

den (558546, 10-09-2018)

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 
omgevingsrecht (Wabo).

POLDERWEG 3 OUDHEUSDEN
Het college van Heusden heeft op  
6 september 2018 ingestemd met  
de omgevingsvergunning voor de  
activiteiten: 

•  Afwijken bestemmingsplan
•  Handelingen met gevolgen voor 

beschermde natuurgebieden
• Bouwen

Voor het bouwen van een jongveestal 
aan Polderweg 3 in Oudheusden. Het 
perceel is kadastraal bekend als: 
Heusden, sectie F, nummers 1280 en 
1281. Het kenmerk van deze vergun-
ning is 509684.

De omgevingsvergunning ligt met 
bijbehorende stukken met ingang 
van donderdag 20 september 2018 
gedurende zes weken ter inzage. U 
kunt de stukken tijdens openingstij-
den inzien in het gemeentehuis in 
Vlijmen. Een digitale versie van de 
omgevingsvergunning is opvraagbaar 
via info@heusden.nl. Graag bij uw 
schriftelijke reactie het zaaknummer 
509684 vermelden. Voor vragen kunt 

u contact opnemen met het cluster 
Omgevingsvergunningen.

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 >

Verkeersmaatregelen  
rondom Elshout
In het buitengebied rond Elshout willen we de verkeersveiligheid 
vergroten. Dit gaan we doen door een aantal verkeersmaatregelen 
te treffen.

In het buitengebied brengen we op een aantal kruispunten pla-
teaus aan om de maximumsnelheid van 60 km per uur af te dwin-
gen. Daarnaast passen we de markeringen en de voorrangsregelin-
gen aan, zodat verkeer van rechts voorrang heeft. De wegen buiten 
de bebouwde kom worden betrokken binnen de 60 km per uur-zone 
en de markering passen we hierop aan. Op de rotonde Spoorlaan - 
Stationsstraat in Drunen passen we de situatie aan zodat fietsers 
voorrang krijgen. De fietsoversteken over de rotonde worden rood 
geasfalteerd. 

Planning
Deze werkzaamheden voeren we uit in de periode van 24 september 
tot en met 4 oktober 2018. Op www.heusden.nl vind je een platte-
grond met de verkeersmaatregelen die we gaan treffen.

Als onderdeel van de gebiedsgerichte Aanpak verkeer en vervoer  
regio ’s-Hertogenbosch draagt de provincie Noord-Brabant  
financieel bij aan de realisatie van deze verkeersmaatregelen. <

Kermis Vlijmen
Eind deze maand is er weer kermis in het centrum van Vlijmen. Zoals vanouds vindt de kermis  
weer plaats op het Plein in Vlijmen. 

Parkeren
Het Plein is daarom vanaf woensdag 26 septem-
ber 18.00 uur tot en met woensdag 3 oktober 
13.00 uur niet beschikbaar voor parkeren. U 
kunt tijdens de kermis nog wel parkeren op 
het parkeerterrein aan de Monseigneur van 
Kesselstraat.

Omleiding
Door de nieuwe inrichting van het Plein kunnen 
niet alle attracties meer op het Plein terecht. 
Vanaf dit jaar is daarom ook de Akkerstraat 
aangewezen als kermisterrein. De Akkerstraat 
is afgesloten tussen de rotonde aan de Akker 

en de Monseigneur van Kesselstraat (ingang 
parkeerterrein) van donderdag 27 september 
18.00 uur tot en met woensdag 3 oktober 
06.00 uur. In deze periode is het ook verboden 
te parkeren aan de Achterstraat (gedeelte 
Akkerstraat – Karrestraat aan de noordzijde) en 
de Karrestraat (beide zijden). 

Een omleidingsroute wordt ingesteld via de 
Akker, de Wolput, Groen van Prinstererlaan en 
de Van Leeuwenhoeklaan. Volg hiervoor de gele 
tijdelijke bewegwijzering.

Wij wensen iedereen een gezellige kermis toe! <

Verjaardagscadeau voor 
een bijzondere man
De heer Van de Pas uit Drunen vierde zaterdag zijn hon-
derdste verjaardag. Samen met loco-burgemeester Thom 
Blankers pakte hij een Heusdens bankje uit. Vroeger keek 
hij samen met zijn vrouw uit op de plek waar nu dit bankje 
staat; het plantsoen voor de kerk in zijn voormalige woon-
plaats Vlijmen. Van harte gefeliciteerd! <

Van 3 tot en met 6 oktober organiseren het 
Vrijwilligershuis Heusden en Vrijwilligerspunt 
Waalwijk 'Talenten van de Langstraat'. 
Vrijwilligers zetten hun talenten in om zo 
anderen te inspireren, wat te leren of gewoon 
een leuke beleving te bezorgen. Iedereen 
die als vrijwilliger actief is uit de gemeente 
Heusden en Waalwijk kan deelnemen. 

Aanmelden voor het programma kan tot  
24 september. 

e-mail  tvdlangstraat@contourdetwern.nl
telefoon 0146 76 01 60  
 (ma. t/m vrij. 09.00-12.00 uur)
website www.contourdetwern.nl
 www.vrijwilligershuisheusden.nl <

Talenten van de Langstraat

www.heusden.nl
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