
Voor een duurzame toekomst
Heel. Heusden. Duurzaam.

Energiek Heusden organiseert op vrijdag 12 
oktober de thema-avond 'Voor een duurzame 
toekomst' over de energietransitie, duurzaam-
heid en van gas los. Er is een informatiemarkt 
en u kunt zich laten inspireren door bekende 
sprekers. Het programma begint om 19.30 uur in 
De Voorste Venne in Drunen. De inloop is vanaf 

18.30 uur en belangstellenden kunnen deel-
nemen aan een rondleiding door de vernieuwde 
Voorste Venne. 

Kijk voor het programma, de sprekers en aan-
melden op www.energiekheusden.nl <

Heusden700 | Fotowedstrijd
Afgelopen weken stond de fotowedstrijd van fotoclub Photo Shoot 
4 Fun in het teken van Heusden700. Alle inwoners van de gemeente 
mochten meedoen aan de wedstrijd. De fotoclub heeft veel mooie 
foto’s ontvangen! De leden van de club gaan nu in conclaaf om de 
winnaar te kiezen! 

Op zaterdag 6 oktober wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens  
de opening van de tentoonstelling. Wethouder Peter van Steen mag 
om 11.00 uur de tentoonstelling openen in MFA de Caleidoscoop in 
Vlijmen. 

Tentoonstelling
De leden van de fotoclub tonen, behalve hun eigen vrije werken,  
werken die zij gemaakt hebben in het kader van het thema 
‘Heusden700’, de jaaropdracht ‘Moerputtenbrug’ en de clubop-
drachten ‘De Rode Draad’ en ‘het Alfabet’. Ben jij ook benieuwd 
naar de foto’s en de winnaar? Kom dan op zaterdag 6 oktober  
om 11.00 uur naar MFA De Caleidoscoop. <

Voor een                 
duurzame 
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Thema-avond over energietransitie, 
duurzaamheid en van gas los

Gratis Toegang


Inloop vanaf 18:30 u

Aanvang programma 19:30 u  


Aanmelden op:

www.energiekheusden.nl
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www.bijeenheusden.nl

Werken met uitzicht  
op een baan
Net als veel andere gemeenten is het voor Heusden belangrijk  
dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vin-
den. Als een bedrijf daarmee actief aan de slag gaat, is dat voor 
ons reden genoeg die geslaagde voorbeelden te laten zien. Dit 
keer vertellen we het verhaal van RomCa Packing uit Vlijmen.  

RomCa Packing is een bedrijf dat onder meer voor webshops 
producten inpakt en verzendt. Daarnaast houdt ze zich bezig 
met het in elkaar zetten van producten en biedt ze aan 
Heusdenaren een was- en strijkservice aan. Gezien de aard van 
deze werkzaamheden, liggen er binnen het bedrijf veel kansen 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Om die 
reden werkt RomCa Packing nauw samen met organisaties als 
Baanbrekers, stichting Cello en Prisma.

Werkervaringsplek
“Wekelijks komen ongeveer 35 tot 40 mensen hier helpen”, 
vertelt eigenaresse Carla Blijleven. “Of het nou gaat om arbeids-
matige dagbesteding of een werkervaringsplek, we willen zoveel 
mogelijk mensen die nog thuis zitten en wel iets willen en kun-
nen doen een kans bieden om mee te doen in de samenleving of 
zichzelf verder te ontwikkelen. Dat kunnen dus ook mensen met 
een beperking, vrijwilligers of gepensioneerden zijn.” 

Dankzij die filosofie krijgen ook vluchtelingen regelmatig bij 
RomCa Packing de kans om sociale contacten te leggen en op-
genomen te worden in de samenleving. Een mooi voorbeeld is 
Kemal. Deze Eritreeër van begin twintig ging na bemiddeling 
door Baanbrekers enkele jaren geleden aan de slag bij RomCa 
Packing. Hij woonde al een tijdje in Nederland, maar kwam maar 
niet aan de bak omdat hij – ondanks een aantal taalcursussen – 
de Nederlandse taal onvoldoende machtig was. 

Prachtige leerschool
“Anders dan bij die taalcursussen werd Kemal bij ons gedwon-
gen om de hele dag Nederlands te spreken”, vertelt Carla. “En 
geloof me: er wordt bij ons hard gewerkt maar ook veel onder-
ling gepraat. Dus voor hem was dat een prachtige leerschool.” 
De ervaring die Kemal bij RomCa Packing opdeed, heeft inmid-
dels zijn vruchten afgeworpen. “Nog niet zo lang geleden belde 
Kemal op met de mededeling dat hij een vaste baan heeft”,  
glimlacht Carla. “Daarmee is onze missie toch mooi geslaagd.”

Meer informatie
Meer weten over arbeidsmatige dagbesteding en werkervarings-
trajecten? Neem contact op met Bijeen, telefoon (073) 78 201 78. 
E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl. <

Een bijzonder 
feestje!
Afgelopen maandag, 1 okto-
ber 2018, mocht burgemees-
ter Roel Augusteijn naar een 
bijzonder feestje! Mevrouw 
van Esch-van der Kroft is  
namelijk 105 jaar geworden. 
De enige in de gemeente. <

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
•  Elshout, Monseigneur 

Muskensstraat, kavel GOR007, 
bouw woning (565696, 19-09-2018)

•  Herpt, Heusdenseweg 1, verbouwen 
schuur naar praktijkruimte (565676, 
19-09-2018)

•  Herpt, Groenstraat 12, vergroten 
woning en bouw schuur (565813, 
20-09-2018)

•  Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE202, 
bouw woning (565818, 20-09-2018)

•  Vlijmen, Irenelaan 3, plaatsen dak-
kapel aan voor- en achterzijde  
woning en nokverhoging (565907, 
23-09-2018)

Kappen
• Vlijmen, Van Limburg Stirumlaan 2, 

kappen wilg (565893, 21-09-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, Monseigneur Muskens-

straat, kavel GOR007, aanleg in-  
en uitrit (565696, 19-09-2018)

•  Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE202, 
aanleg in- en uitrit (565818,  
20-09-2018)

Uitvoeren van werkzaamheden
•  Vlijmen, Vendreef 2, aanleggen 

retentievijver (566183, 21-08-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Heusden, Wijksestraat 10, maken 

trapsparing en plaatsen 4 dakramen 
(555926, 19-09-2018)

•  Elshout, De Gorsen, kavel GOR019, 
bouwen woning (558423, 20-09-2018)

•  Drunen, Sweelinckstraat 82, plaat-
sen dakkapel voorzijde woning 
(560842, 20-09-2018)

•  Drunen, Anton Pieckplein, kadas-
traal L7233, bouwen woning 
(557372, 20-09-2018)

•  Drunen, Anton Pieckplein kadas-
traal L7235, bouwen woning 
(557377, 20-09-2018)

•  Vlijmen, Parklaan, kadastraal 
H6110, bouwen 20 woningen met 
garage of tuinberging en erfafschei-
ding (556379, 20-09-2018)

•  Vlijmen, Snoekbaars, kavel GEE232, 
bouwen woning (559622, 25-09-2018)

•  Drunen, Beukstraat 13, aanpassen 
brandwerende scheiding basis-
school De Bolster (557380, 25-09-
2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Anton Pieckplein, kadas-

traal L7233, aanleggen in- en uitrit 
(557372, 20-09-2018)

•  Drunen, Anton Pieckplein, kadas-

traal L7235, aanleggen in- en uitrit 
(557377, 20-09-2018)

•  Elshout, Monseigneur 
Muskensstraat, kavel GOR019, 
aanleg in- en uitrit (564613,  
24-09-2018)

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).

Meldingen activiteiten-
besluit
Het college van Heusden heeft onder-
staande meldingen op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:

•  Caspar Dekkers Interieurs, maga-
zijn/opslag wordt uitgebreid met 
pand aan de Onsenoortsestraat 9, 
kavel 5196. Hierdoor zal de inrit 
gebruikt worden voor de aan- en 
afvoer van goederen tussen 7.00 en 
19.00 uur aan de Onsenoortsestraat 

13 in Nieuwkuijk. De melding  
betreft een verandering. 

•  Vuurwerk Vlijmen, voor het plaat-
sen van een kleefmagneet op de 
deur naar de verkoopruimte aan de 
Nassaulaan 107 in Vlijmen. De mel-
ding betreft een verandering. 

De acceptatie van de meldingen 
betreffen geen besluit in de zin van 
de Algemene wet bestuursrecht. Het 
indienen van een bezwaar of beroep 
is dan ook niet mogelijk.

Verkeer

GERESERVEERDE GEHANDICAPTEN-
PARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en 
wethouders van Heusden heeft op  
21 en 27 september 2018 besloten tot 
het aanleggen van een aantal gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats 
ter hoogte van de volgende locaties:

•  Antoni Staringlaan 73 in Vlijmen. 
•  Beatrixstraat 32 in Oudheusden.
•  Donauring 26 in Drunen

Het bord E6 wordt hier geplaatst 
alsmede het onderbord met ken-
teken.

Parkeervak elektrische voertuigen
Het college van Heusden heeft beslo-
ten een parkeervak aan te wijzen 

voor het opladen van elektrische 
voertuigen in de Laan van Australië  
in Drunen.

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 >

Openbare informatievergaderingen
Op dinsdag 9 oktober, woensdag 10 oktober en donderdag 11 oktober vergaderen de raadsleden  
van Heusden in het gemeentehuis in Vlijmen. De vergaderingen zijn openbaar en starten alle  
dagen om 19.30 uur. Je bent van harte welkom!

Sjors Sportief en Sjors Creatief
Maak kennis met sport en cultuur

De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn 
beschikbaar via www.heusden.nl onder ‘raad en 
college’ / ‘vergaderingen’. Voor het spreekrecht 
verwijzen wij je naar de agenda’s op de website.

Vergadering 9 oktober: Bestuur
Op de agenda staan onder meer: onttrek-
king van een gedeelte van de steeg aan de 
Aalbersestraat Drunen aan de openbaarheid; 
derde wijziging APV Heusden 2016; voortgang 
aanbevelingen Rekenkamer 2014-2018.

Vergadering 10 oktober: Ruimte & Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: inventarisatie 

bouwlocaties sociale woningbouw Drunen;  
herinrichting woonwagenlocatie Vlijmen;  
overeenkomsten met Kelders Senior Group  
over Steenenburg; bestemmingsplan 
“Tuinbouwweg 94 Haarsteeg”; ontwerp-
bestemmingsplan Heusden Buitengebied  
4de herziening.

Vergadering 11 oktober: Samenleving
Op de agenda staat onder meer: regiovisie / 
spoorboekje beschermd thuis in regio Hart  
van Brabant. <

Alle kinderen uit het basisonderwijs in de ge-
meente Heusden hebben het Sjors Sportief/
Creatief boekje ontvangen. In dit boekje staan 
sportieve en creatieve workshops waaraan leer-
lingen 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 ken-
nis met een activiteit. 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 schilderen, taartjes maken en knut-
selen. Kortom keus genoeg! Schrijf je snel in op 
www.sjorssportief.nl

Gemeentelijk sport- en cultuurbeleid 
De formule heeft zich inmiddels in meer dan  
90 gemeenten bewezen. Het 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. <

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op 
dinsdagmiddag 9 oktober 2018 vier hoorzittingen. Tijdens 
deze hoorzittingen worden de volgende bezwaren behan-
deld, die zijn gericht tegen:

14:00 uur:  planschade Drunen Zuid
14:30 uur:  voetgangersoversteekplaats Kastanjelaan-West 

Drunen
15:00 uur:  vergunning mantelzorgwoning Putterstraat 

Heusden
15:30 uur:  splitsen pand Torenstraat Drunen

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis in 
Vlijmen. Voor meer informatie en voor het bijwonen van de 
openbare zittingen kun je contact opnemen met het secreta-
riaat van de Commissie bezwaarschriften via telefoonnum-
mer (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. <

Militaire oefening
Van zaterdag 6 oktober tot en met maandag 8 oktober 2018 
vindt er een militaire oefening plaats in onze gemeente. Aan 
deze oefening nemen 30 personen en 5 militaire wielvoertui-
gen. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. <

Aangepaste openingstijden 
Op woensdag 17 oktober vervalt de avondopenstelling van 
de balie in Vlijmen. Je kunt die dag tot 17.00 uur aan de balie 
terecht. Tussen 12.00 uur en 17.00 uur werken wij alleen op 
afspraak!  

Voor het ophalen van rij- en reisdocumenten heb je geen af-
spraak nodig. Op www.heusden.nl kun je met DigiD verschil-
lende zaken met de gemeente regelen. <

www.heusden.nl
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