
   

Geerpark Vlijmen voorbeeld van  
succesvolle duurzame gebiedsontwikkeling
Zo’n 120 bestuurders en beleidsmakers van gemeenten, corporaties en andere instanties  
op het gebied van woningbouw waren afgelopen donderdag 4 oktober te gast bij de  
kennisbijeenkomst ‘Geerpark gas(t)vrij’ in Vlijmen. 

Initiatiefnemers gemeente Heusden en 
Woonveste en de ontwikkelaars, Hendriks 
Coppelmans Ontwikkeling en Janssen de Jong 
Projectontwikkeling deelden hun kennis en er-
varing. ‘Want hoe pak je dat nou aan, zo’n duur-
zame gebiedsontwikkeling?’ Het staat of valt 
in ieder geval met het vinden van de juiste part-
ners met dezelfde, hoge ambitie, die je durft te 
vertrouwen en waar de samenwerking vlotjes 
mee verloopt. Daarnaast moet je duurzaamheid 
niet alleen vertalen in de harde, maar ook in de 
zachte kant. Tijdens de rondwandeling kon ie-
dereen ervaren dat álles in Geerpark duurzaam-
heid ademt: het zit niet alleen in de gasloze 
Nul-op-de-Meter-woningen (ook koop), maar is 
vervlochten in het stedenbouwkundig plan, het 
natuurlijk landschap, duurzame waterhuishou-
ding én in de aanpak van bewonersparticipatie. 
 

Spectaculair optimisme over aardgasvrije  
woonwijken
Tijdens het tweede deel van de middag werd de 
blik verbreed naar de duurzaamheidsopgave in 
Nederland. Diederik Samsom, onderhandelaar 
klimaattafel Gebouwde omgeving, begon zijn 
lezing met een stevige uitspraak: “Wachten met 
de energietransitie is niet verstandig. Een hou-
ding van ‘ach weet je wat, laat maar’, is de afslag 
naar nergens. Denk niet: ‘het zal mijn tijd wel 
duren.” En hij is zelden zo optimistisch geweest 
dat het gaat lukken. “Technisch lukt het zeker, 
daar geloof ik wel in. Focus vooral op sociale in-
novatie. De wijkgerichte aanpak gaat voor 90% 
over mensen”, aldus Samsom. “Luister naar de 
ideeën van mensen en ga met elkaar in gesprek.” 

Meer informatie over Geerpark vind je op  
www.geerpark.nl <

Vestinghack
Afgelopen weekend vond de hackathon ‘Vestinghack’ plaats in 
Heusden vesting. Tijdens een hackathon steken studenten of spe-
cialisten hun hoofden bij elkaar om binnen een korte, vast gestelde 
tijd een bepaald probleem op te lossen.

Afgelopen vrijdag vanaf 11.30 uur gingen studenten aan de slag 
met vraagstukken gericht op drie onderwerpen ‘Openbare ruimte’, 
‘Ondernemen’ en ‘Bestuur’. Op zaterdag 6 oktober pitchten de  
studenten hun innovatieve concept voor vesting Heusden. Een 
deskundige jury, bestaande uit Nieske Hak, Hildo van Engen,  
Edwin Vermeer en Frans Willem Verbaas, bogen zich over de ideeën. 

En de winnaar is…
De vakkundige jury besloot uiteindelijk dat de studenten van  
‘Breda University of applied Sciences’ er met de juryprijs van 
€ 1500,- vandoor gingen. Zij bedachten het concept van een  
autovrije vesting tijdens een wandeling. Gebaseerd op het idee  
van Katwijk aan Zee pitchten zij het idee van ondergrondse  
parkeerplekken en -garages in de vesting. <

Baanbrekers reikt de 
Participatieprijs uit
 
Baanbrekers, de publieke onderneming voor sociale zaken en 
sociale werkgelegenheid van de gemeenten Heusden, Loon 
op Zand en Waalwijk, reikt in november voor het eerst de 
Participatieprijs uit. 

Baanbrekers doet dit om personen, bedrijven en organisaties 
en projecten in het zonnetje te zetten. Het gaat er hierbij om 
dat er nèt dat stapje extra wordt gezet om ervoor te zorgen dat 
werken en meedoen voor iedereen mogelijk wordt. De prijsuit-
reiking gebeurt op donderdagmiddag 22 november 2018. 
 
“Eigenlijk reiken we drie Participatieprijzen uit”, vertelt 
Ahmed Kansouh, directeur van Baanbrekers. “We hebben een 
prijs voor de Participatiepersoon, de Participatieploeg en het 
Participatieproject van 2018. We hebben per categorie drie ge-
nomineerden. En iedereen kan meebepalen wie er in de prijzen 
valt. Tot en met zaterdag 10 november kan er namelijk worden 
gestemd op een speciale website: www.participatieprijs.nl.  
De genomineerde met de meeste stemmen, wint de prijs.” 

Genomineerden
Op www.participatieprijs.nl 
lees je meer over alle genomi-
neerden. In filmpjes stellen 
genomineerden zich voor. <

Thuis in de Abdij
Vluchtelingen in Mariënkroon 1904-2018

Journalist Hans van den Eeden is in opdracht van stichting Lyra 
op zoek gegaan naar verhalen over de opvang van vluchtelingen in  
Mariënkroon. 

In het boek staat van den Eeden stil bij hoe de cisterciënzers in 1902 
vanuit Versailles via België op de vlucht slaan. Door hun vermogende 
abt Paul Maréchal kunnen zij kasteel Onsenoort in Nieuwkuijk kopen. 
Door de opmars van de geallieerden in 1944 vluchten ongeveer zeven-
tienhonderd inwoners van Nieuwkuijk en omgeving enkele weken naar 
het klooster. Gedurende dit spectaculaire verblijf zijn negen kinderen 
geboren. Na de Heusdense stadhuisramp vinden ook vestingbewoners 
onderdak in Mariënkroon. Tijdens de watersnoodramp in 1953 en de 
Hongaarse Opstand in 1956 gaan de poorten opnieuw open. 

Recent verleende de Focolarebeweging, de huidige bewoners van 
Mariënkroon, opvang aan vluchtelingen met name uit Eritrea en 
Syrië. In het toegankelijke boek, met veel beeldmateriaal, staan in-
terviews met betrokkenen. Dat maakt ‘Thuis in de Abdij’ een infor-
matief boek waarin de menselijke kant van ‘Heusden’ in terugkomt.  
Er is een expositie in het museum van de abdij te bewonderen en er 
volgen nog lezingen en een onderwijsproject.

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

Het boek is verkrijgbaar bij de boekwinkel of te bestellen per mail 
via hvdeeden@home.nl. € 29,50, ISBN: 789078 108061 <

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
Honderdbunderweg 15 in Drunen
Het college van Heusden heeft op 
27 september 2018 ingestemd met de 
omgevingsvergunning voor de activi-
teiten: 
 •  Handelingen met gevolgen voor 

beschermde natuurgebieden
 •  Bouwen

Voor het bouwen van een agrarische 
opslagloods aan Honderdbunderweg 
15 in Drunen. Het kenmerk van deze 
vergunning is 539717. De omgevings-
vergunning met bijbehorende stuk-
ken ligt met ingang van 11 oktober 
2018 gedurende zes weken ter inzage. 
Een digitale versie van de omgevings-
vergunning is opvraagbaar via  
info@heusden.nl. Graag bij een 
schriftelijke reactie het zaaknummer 
539717 vermelden. Voor vragen kun je 
contact opnemen met het cluster 
Omgevingsvergunningen.

Bouwen
•  Haarsteeg, De Hoeven 56, bouwen 

berging met overkapping (566481, 
27-09-2018)

•  Vlijmen, De Jonglaan 29, plaatsen 
tuinhuis met overkapping (566664, 
01-10-2018)

Kappen
•  Herpt, Achterweg 29, kap zomereik 

(566366, 26-09-2018)
•  Drunen, Prins Hendrikstraat / hoek 

Chrysantenstraat, kappen 14 bomen 
(566484, 28-09-2018)

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

berging met overkapping (566481, 
27-09-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Drunen, Alcoalaan, kadastraal 

K2863, bouwen bedrijfsverzamel-

gebouw (557232, 26-09-2018)
•  Drunen, Groenewoud 40, bouwen 

woning (557609, 28-09-2018)
•  Drunen, Grotestraat 90, bouw 

garage/berging en overkapping 
(561380, 01-10-2018)

•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 4, 
bouwen werktuigenberging 
(550082, 28-09-2018)

•  Oudheusden, Vermeerstraat 58A, 
plaatsen 2 kozijnen vervangen deur 
(buurthuis De Schakel) (565028, 
01-10-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 4, 

bouwen werktuigenberging 
(550082, 28-09-2018)

•  Drunen, Groenewoud 40, bouwen 
woning (557609, 28-09-2018)

Kappen
•  Drunen, Schoolstraat 2A2 (begraaf-

plaats), kap 5 esdoorns (564354, 
28-09-2018)

•  Drunen, Overlaatweg, kadastraal 
L2135, kappen 7 iepen (561484, 
01-10-2018)

Van rechtswege
•  Elshout, Kapelstraat 46/48a, oprich-

ten werkplaats (521373, 24-09-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Alcoalaan, kadastraal 

K2863, aanleggen in- en uitrit 
(557232, 26-09-2018)

•  Drunen, Margrietweg 23, aanleggen 
in- en uitrit (563004, 01-10-2018)

•  Vlijmen, Leliegras 4, aanleggen 
in- en uitrit (559834, 02-10-2018)

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 werk-
zaamheden, 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).

Evenementenvergunningen

Intocht Sinterklaas in Heusden
De burgemeester van Heusden heeft 
op 3 oktober 2018 een meerjarige 
vergunning verleend voor de intocht 
van Sinterklaas in Heusden. De in-
tocht vindt plaats in de Stadshaven 
en op de Vismarkt op 17 november 
2018 en 16 november 2019 van 
14.00 uur tot 17.00 uur. 

Vanwege dit evenement zijn op  
de voornoemde data van 12.00 uur 
tot 18.00 uur de Wijksestraat, 
Ridderstraat, Molenstraat en 
Nieuwstraat afgesloten voor het 
doorgaande verkeer. De vergunning  
is verzonden op 3 oktober 2018 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
00566625.

Verkeer

Parkeerverbodszone
Het college van Heusden heeft  
besloten een parkeerverbodszone  
in te stellen op de Alcoalaan en  
Non-Ferro in Drunen. Je kunt  
bezwaar maken van 3 oktober tot  
en met 13 november 2018.

Parkeervak
Het college van Heusden heeft beslo-
ten een parkeervak aan te wijzen 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen in de Hulten in Drunen.  
Je kunt bezwaar maken van 8 oktober 
tot en met 18 november 2018.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
De personen hieronder genoemd 
wonen niet meer op het adres waar 
zij volgens de basisregistratie perso-
nen (BRP) staan ingeschreven. Dit 
blijkt uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken van de gemeente 
Heusden. Het college heeft besloten 

de persoonslijsten van deze personen 
niet meer bij te houden. Daardoor 
staan zij officieel niet meer op dat 
adres ingeschreven.

Geslachtsnaam: Hopic ́, S.
Geboortedatum: 29 maart 1966 
Adres: De Bosschen 2
Drunen
Datum besluit: 3 oktober 2018
Zaaknummer: 556759

Geslachtsnaam: Hopic ́ – Salkanovic ́, R.
Geboortedatum: 10 augustus 1962
Adres: De Bosschen 2
Drunen
Datum besluit: 3 oktober 2018
Zaaknummer: 556755

Geslachtsnaam: Smits, W.H.A.
Geboortedatum: 6 september 1990
Adres: Wolput 37 C
Vlijmen
Datum besluit: 3 oktober 2018
Zaaknummer: 558325

Geslachtsnaam: Talib, A.
Geboortedatum: 13 mei 1982
Adres: Kasteellaan 13
Oudheusden
Datum besluit: 3 oktober 2018
Zaaknummer: 559754

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je contact opnemen met het 
cluster Burgerzaken van de gemeente 
Heusden, telefoon: (073) 51 31 789.

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 >

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. <

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

Volg ons en blijf op 
de hoogte! <

Keukenbazenbattle 2018

Merel Buijs en Roos Buijs werden met hun ge-
recht ‘Ruige Ravioli’ de winnaar in gemeente 
Heusden en mochten op zaterdag 6 oktober  
hun kookkunsten vertonen tijdens de finale 
‘Mega Live KookBattle’. 

De teams, ouders, koks, burgemeesters uit de 
zeventien gemeenten en andere genodigden 
schuiven vanavond, woensdag 10 oktober,  
aan voor een feestelijk diner. Tijdens het diner  
worden de winnaars van Keukenbazen 2018 
bekend gemaakt. <

Energiek Heusden organiseert op vrijdag 12 oktober de 
thema-avond ‘Voor een duurzame toekomst’ over de energie-
transitie, duurzaamheid en van gas los. Er is een informatie-
markt 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 deelnemen aan een rondleiding door de gerenoveer-
de Voorste Venne.

Kijk voor het programma, de sprekers en aanmelden op  
www.energiekheusden.nl <

Honderddertig teams stuurden dit jaar een lekker en gezond gerecht in voor de 
Keukenbazenbattle. De Keukenbazenbattle is een kookwedstrijd voor kinderen 
van 10 tot 12 jaar uit de zeventien gemeenten in Noordoost-Brabant.

Voor een duurzame 
toekomst
Heel. Heusden. Duurzaam.

www.heusden.nl
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