
Willemijn van Hees voorgedragen  
als nieuwe burgemeester van Heusden
De gemeenteraad van Heusden heeft, tijdens de raadsvergadering van dinsdag 18 september 2018, 
besloten Willemijn van Hees (40 jaar, VVD)  voor te dragen als nieuwe burgemeester van Heusden. 

Willemijn van Hees is op dit moment burge-
meester van Geertruidenberg. In Willemijn van 
Hees heeft Heusden een bevlogen aanjager ge-
vonden, die goed aansluit bij het in belangrijke 
mate door onze inwoners opgestelde profiel. 
De vertrouwenscommissie was unaniem in haar 
voordracht.

Geertruidenberg en Zundert
Op dit moment is Willemijn van Hees burge-
meester van Geertruidenberg. Bij haar aanstel-
ling destijds was zij de jongste vrouwelijke 
burgemeester van Nederland. Daarvoor was zij 
wethouder in de gemeente Zundert. Voor haar 
bestuurlijke carrière was zij onder andere actief 
als freelance journalist en communicatieadvi-
seur. Willemijn van Hees is getrouwd en heeft 
twee kinderen.

Vertrouwenscommissie
De vertrouwenscommissie, waarin alle raads-
fracties zitting hebben onder voorzitterschap 
van Martijn van Esch, kijkt terug op een intern-
sief, en zorgvuldig proces. Dit proces begon 
met het opstellen van een profiel waarbij de 
inwoners van Heusden zijn geraadpleegd. Na de 
zomer is de daadwerkelijke selectieprocedure 
gestart. Willemijn van Hees voldoet aan alle 
facetten van het profiel. De voordracht wordt 
aangeboden aan de minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties, om de kroonbe-
noeming mogelijk te maken. Naar verwachting 
wordt Willemijn van Hees eind november geïn-
stalleerd als burgemeester van Heusden. <

Goede Morgen 
in Geerpark!
In Geerpark woon je buiten, midden in de natuur. Een heerlijke 
plek om thuis te komen en ontspannen. Wil jij hier ook elke 
dag goedemorgen zeggen? Er zijn nog 4 nieuwe koopwoningen 
beschikbaar van Goede Morgen fase 2 en inschrijven kan nog. 
Maar liefst 49 koopwoningen zijn al toegewezen. De makelaars 
hebben veel enthousiaste reacties ontvangen over de architec-
tuur en de ligging van de woningen. Kijk voor meer informatie op 
www.goedemorgengeerpark.nl

Zelf je droomhuis bouwen?
Dat kan ook! In het deelgebied Morgenzon in Geerpark zijn royale 
kavels in de verkoop op een exclusieve plek tussen het park, de 
waterslinger en weilanden. Kijk op www.dekavelwinkel.nl voor alle 
kavels in Heusden. <

Werk aan 
de weg!
Op diverse locaties in  
de gemeente Heusden 
werken we aan de weg. 
Kijk op www.heusden.nl 
voor de meest actuele 
wegwerkzaamheden. <

€ 8.401.234

€ 7.123.253

Lokale lasten 2019

€ 305,70 Onroerende zaakbelasting
€ 184,31   Afvalstoffenhef�ng
€ 173,16   Rioolhef�ng

voor een gemiddeld huishouden

€ 663,17   Totaal

Begroting 2019

www.heusden.begroting-2019.nlhttp://heusden.begroting-2019.nl

Totale inkomsten
€ 105.918.928

Totale uitgaven
€ 105.872.018

Rijksoverheid
€ 64.765.750

Gemeentelijke belasting
€ 17.683.353

(Bouw)grond-exploitatie
€ 11.536.389

Huur, pacht en reserves
€ 11.933.436

€ 3.566.574

€ 4.581.316

€ 10.309.690

€ 3.188.231

€ 38.605.738
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Overhead, reserves 
en overige uitgaven

€ 16.651.461

Programma (Uitgaven)
Meer info via onderstaande links 

1. Bestuur en Beheer

2. Openbare orde en 
veiligheid

3. Verkeer en vervoer

4. Economie en recreatie

5. Onderwijs

6. Sport en cultuur

7. Sociaal domein

8. Milieu en afval

9. Bouwen en wonen

Begroting 2019
De begroting 2019 is de eerste begroting in de bestuursperiode 
2018-2022. De eerste begroting waarin de ambities uit het 
coalitieprogramma Heusden. Samen. Doen! handen en voeten 
krijgen in de financiële planning van de gemeente. Heusden is 
een financieel gezonde gemeente is, die ieder jaar beschikt over 
de financiële middelen om de dromen van onze gemeenschap 
te realiseren. Ook met de begroting 2019 lukt dat: we hebben 
voor het vijfde jaar op rij een sluitende begroting. Dat we hierbij 
keuzes moeten maken en dat we dat doen langs de lijnen van 
het coalitieakkoord, is logisch.

Samen thuis
“Samen thuis in Heusden” hebben de inwoners hun toekomstvisie 
genoemd, die ze kort voor de verkiezingen van 2018 presenteer-
den. Verkeer en vervoer en de openbare ruimte spelen een pro-
minente rol in deze visie. Samen met inwoners, ondernemers en 
betrokkenen gaan we een Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 
opstellen en we stellen budget beschikbaar om het kwaliteits-
niveau van onze wegen, voet- en fietspaden, openbaar groen en 
gemeentelijke gebouwen naar een hoger niveau te brengen.

Lage lokale lasten en investeren
Heusden is een gemeente met lage lokale lasten en in deze be-
groting houden we dat ook zo. Onze inwoners willen, net als wij, 
goede voorzieningen op gebied van sport, cultuur, verkeersvei-
ligheid en openbaar groen. Deze voorzieningen kosten uiteraard 
wel geld. Ondanks een kleine verhoging van de OZB, de afval-
stoffenheffing en de rioolrechten, blijven de lokale lasten voor 
onze inwoners laag in vergelijking met het landelijk gemiddelde. 
In deze begroting hebben we daarmee een juiste balans tussen 
goede voorzieningen enerzijds en acceptabele lokale lastendruk 
anderzijds. We investeren daarbij de komende jaren, zoals aan-
gekondigd in het coalitieakkoord, € 3 miljoen per jaar in bijvoor-
beeld in veiligheid, duurzaamheid, wegen en openbaar groen.

Transparantie
De begroting 2019 is de tweede begroting die we digitaal  
presenteren. Voor iedere inwoner van de gemeente 
Heusden is de begroting gemakkelijk, online te lezen op 
https://heusden.begroting-2019.nl. Dit jaar vatten we de be-
groting ook visueel samen in een infographic. Dromen. Doen. 
Heusden. vraagt om transparantie, die we dan ook graag geven. 
We horen graag uw mening over de manier waarop wij de begroting 
aanbieden. Dat kan bijvoorbeeld per mail via info@heusden.nl. <

Programma (Uitgaven)
1. Bestuur en Beheer
2. Openbare orde enveiligheid
3. Verkeer en vervoer
4. Economie en recreatie
5. Onderwijs
6. Sport en cultuur
7. Sociaal domein
8. Milieu en afval
9. Bouwen en wonen

Lokale lasten 2019
voor een gemiddeld huishouden
€ 305,70 Onroerende zaakbelasting
€ 184,31 Afvalstoffenhefng
€ 173,16 Rioolhefng
€ 663,17 Totaal

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, Sportlaan 7, bouwen  

woning (564999, 12-09-2018)
•  Oudheusden, Vermeerstraat 58A, 

plaatsen 2 kozijnen / vervangen 
deur (buurthuis de Schakel) 
(565028, 12-09-2018)

•  Herpt, Bernsestraat 5A, plaatsen 
tijdelijke noodwoning  (564889, 
10-09-2018)

•  Vlijmen, De Akker naast huisnum-
mer 58, verbouwen en vergroten 
bedrijfsruimte (565306, 16-09-2018)

•  Herpt, Groenstraat 16, bouwen 
werktuigberging opslagloods 
(565453, 17-09-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, De Akker naast huisnum-

mer 58, verbouwen en vergroten 
bedrijfsruimte (565306, 16-09-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Wolput 92 en 92A,  

aanleggen in- en uitrit (565303, 
16-09-2018)

•  Drunen, Rubenslaan 21, aanleggen 
in- en uitrit (565589, 18-09-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Vlijmen, Molenhoek 7, bouwen 

erfafscheiding met schuifpoort 
(560286, 12-09-2018)

•  Nieuwkuijk, Berkenstraat 3, plaat-
sen dakopbouw (557854, 17-09-2018)

•  Drunen, Donauring 32, bouwen 
berging (561824, 17-09-2018)

•  Herpt, Wielblok kavel 4, bouwen 
woning met bijgebouw (560062, 
18-09-2018)

•  Drunen, Govert Flinckstraat 21, 
plaatsen dakkapel voorzijde woning 
(559804, 18-09-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Molenhoek 7, bouwen 

erfafscheiding met schuifpoort 
(560286, 12-09-2018)

•  Drunen, Govert Flinckstraat 21, 
plaatsen dakkapel voorzijde woning 
(559804, 18-09-2018)

Kappen
•  Drunen, Hulststraat (achter 

Plataanplein 23), kappen 1 es 
(560352, 17-09-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Herpt, Wielblok kavel 4, aanleggen 

in- en uitrit (560062, 18-09-2018)
•  Elshout, Van Schagenstraat 26, 

aanleggen in- en uitrit (563667, 
18-09-2018)

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 omgevings-
recht (Wabo).

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
DE AKKER-OLIEMAAT VLIJMEN 
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op  
18 september 2018 het bestemmings-
plan De Akker-Oliemaat Vlijmen  

(NL.IMRO.0797.AkkerOliemaat-VG01) 
ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied ligt in het hart van de 
kern Vlijmen en maakt deel uit van 
het centrum van Vlijmen. Het plan-
gebied omvat:
• een deel van De Akker;
• Oliemaat;
•  Heistraat 28 en aangrenzend  

parkeerterrein.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 27 september 2018 gedu-
rende 6 weken ter inzage. Een digi-
tale versie is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl. en via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze bij de gemeenteraad ken-
baar hebben gemaakt, en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken, 
kunnen gedurende de bovenvermelde 
termijn beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van  
de Raad van State. Het vastgestelde 
bestemmingsplan treedt in werking 
na het verstrijken van de beroeps-
termijn.

Evenementenvergunningen

BOCKTOBERDAGEN DRUNEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 20 september 2018 vergunning 
verleend voor de Bocktoberdagen op 
het Raadhuisplein in Drunen op 13 en 
14 oktober 2018. De vergunning is 
verzonden op 20 september 2018 en 
bij de gemeente bekend onder num-
mer 00565259.

Drank- en horecavergunning

SINT JORISGILDE VAN ONSENOORT 
EN NIEUWKUIJK
De burgemeester van Heusden is 
voornemens een drank- en horeca-
vergunning te verlenen voor het 
uitoefenen van het paracommerciële 
horecabedrijf aan Sint Jorisgilde van 
Onsenoort en Nieuwkuijk. De (ont-
werp)vergunning geldt voor de  
inrichting aan de Meerdijk 18A in 
Nieuwkuijk. De ontwerpvergunning  
is bij de gemeente bekend onder 
nummer 00563430. Met ingang van 
13 september 2018 wordt de aanvraag 
gedurende zes weken ter inzage 
gelegd.  

Verkeer

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
PARAPLUPLAN PARKEREN HEUSDEN
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op  
18 september 2018 het bestemmings-
plan Parapluplan Parkeren Heusden 
(NL.IMRO.0797.BPParapluParkeren-
VG01) ongewijzigd heeft vastgesteld. 
Het plangebied omvat de hele ge-
meente Heusden.
 
Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 27 september 2018 gedu-

rende 6 weken ter inzage. Een digi-
tale versie is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl. en via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze bij de gemeenteraad ken-
baar hebben gemaakt, en belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken, 
kunnen gedurende de bovenvermelde 
termijn beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Het vastgestelde 
bestemmingsplan treedt in werking 
na het verstrijken van de beroeps-
termijn.

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

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

Thema avond schuldhulpverlening 
Op dinsdagavond 2 oktober organiseert het Interreligieus Platform Heusden in samenwerking  
met de gemeente Heusden en diverse maatschappelijke organisaties, zoals de Kredietbank en 
Juvans een thema-avond over armoede.

Armoede en schulden zijn actuele thema’s,  
komen voor in alle lagen van de bevolking en 
kunnen diverse oorzaken hebben. Door schaam-
te, onbegrip van de omgeving en onbekendheid 
met de mogelijke hulptrajecten zijn mensen 
vaak al diep in de problemen geraakt voordat ze 
hulp zoeken. 

Op deze avond wordt door professionals en een 
ervaringsdeskundige  inzicht gegeven over hoe 
armoede ontstaat, hoe het  te herkennen is en 
welke hulp er is.

De avond is openbaar en bedoeld voor iedereen 
die meer wil weten over dit onderwerp. Dit kan 
uit interesse zijn, of omdat u in uw beroep of als 

vrijwilliger veelvuldig armoede signaleert.  
Of misschien heeft u zelf wel financiële  
problemen en wilt u meer weten over schuld-
hulpverlening. 

Na afloop is er de gelegenheid om, desgewenst 
vertrouwelijk, de professionals te spreken. 
De toegang is gratis. Aanmelden is wel gewenst. 

De thema avond is op: 
Dinsdag 2 oktober vanaf 20.00 uur (inloop 
vanaf 19.30 uur) in De Open Hof, 
Vennestraat 57 Drunen 

Voor meer informatie en aanmelding: 
ipheusden@gmail.com <

Snoeproute in Drunen
Tijdens de internationale  Keep it Clean Day, afgelopen vrij-
dag, opende wethouder Mart van de Poel een snoeproute bij 
het d’Oultremontcollege in Drunen. Langs deze snoeproute,  
die loopt van Aldi  naar school, zijn een 4-tal afvalbakken 
geplaatst om zwerfaval op deze looproute tegen te gaan. 

Handen ineen geslagen 
De snoeproute is een initiatief dat door samenwerking van 
de gemeente Heusden en het d’Outremontcollege tot stand 
is gekomen. De gemeente heeft de afvalbakken aangeschaft 
en geplaatst. Het d'Oultremontcollege zorgt dat de afvalbak-
ken tijdig worden leeggemaakt, zodat er geen afval langs de 
route zwerft. <

Bron: Drunen4you

www.heusden.nl
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