
   

Heusdense Roos en Merel winnen  
kinderkookwedstrijd
De zusjes Roos en Merel Buijs, samen team De Knoflookjes, wonnen tijdens een spannende finale  
de Keukenbazen Battle 2018. Het team werd gecoacht door chefkok Hans de Kruijf van Henri BV. 

SmaakBurgemeester van Nederland
Waarnemend burgemeester van Heusden, Roel 
Augusteijn, nam de Keukenbazen-ambtsketen 
in ontvangst. Hij draagt hem straks over 
aan de nieuwe burgemeester van Heusden, 
Willemijn van Hees. Zij is dan een jaar lang 
SmaakBurgemeester van Nederland. 

Ruige Ravioli
Merel en Roos bedachten en maakten het ge-
recht Ruige Ravioli. De jury vond het gerecht hét 
bewijs dat je niet honderdduizend ingrediën-
ten nodig hebt om iets heel lekkers te maken. 
“De Ruige Ravioli is een Italiaanse klassieker 
gemaakt van Brabantse ingrediënten, dat is 
erg leuk bedacht en heel goed uitgevoerd. Qua 
smaak is dit gerecht bovendien het allerbeste 
van allemaal.” De jury waardeert het ook dat het 
gerecht makkelijk om te toveren is in een vege-

tarische versie. “Ruige Ravioli is een heel mooi 
en heel lekker gerecht!”

Juiste snaar
Chefkok Hans de Kruijf voegt toe: “Met zoveel 
ingrediënten uit de omgeving kon het niet 
anders dan een heel lekker gerecht worden. Ik 
was van tevoren al voorzichtig positief over ons 
gerecht. Maar ja, je weet niet wat de concurren-
tie doet en of je de juiste snaar weet te raken bij 
de jury. Dat laatste is in elk geval gelukt.

Zussen Merel en Roos waren super blij. De 
avond was spannend voor ze, zó spannend dat 
ze eerst helemaal niet in de gaten hadden dat ze 
gewonnen hadden. Roos: “Ik hoorde ‘Heusden’ 
en dacht ‘oh jammer’. Gelijk daarna dacht ik  
‘o nee dat zijn wij!’” <

Jacob van Eyck festival 2018
26 t/m 28 oktober 2018

Eindelijk krijgt Jacob van Eyck zijn eigen festival! In zijn eigen 
geboortestad brengt de stichting Jacob van Eyck Heusden een 
groot eerbetoon aan deze bijzondere componist, beiaardier 
en klankkunstenaar uit de vesting. Meer informatie vind je 
op www.jacobvaneyckfestival.nl. Beleef onze historie tijdens 
Heusden700! Bekijk het volledige programma op 
www.heusden700.nl <

Het is weer herfst! 

Bladkorven worden weer 
geplaatst
Net zoals voorgaande jaren worden er op meerdere plaatsen, 
binnen de bebouwde kom, bladkorven geplaatst om blad te ver-
zamelen. Bij het plaatsen van de korven letten we onder andere 
op het aantal bomen in de buurt en de grootte van bomen. Ook 
houden we rekening met de afstand van de verzamelplaatsen 
onderling en de beschikbare ruimte. De gemeente verwijdert het 
blad van de openbare weg, van grasvelden en uit de gemeentelij-
ke plantsoenen. In grotere plantsoenvakken kan het zijn dat het 
blad blijft liggen ter bescherming van de planten. We vragen u 
geen blad op de weg te vegen. De bladhopen kunnen een gevaar 
vormen voor fietsers. 

Waarom mag er alleen blad in de bladkorven?
•  Omdat takken door de mazen van de korf steken waardoor  

ze bij het leegmaken blijven hangen. De korf verbuigt hierdoor 
of gaat kapot.

•  Omdat takken en ander groenafval vervuiling vormen voor 
onze composteerder. De composteerder gebruikt de stroom 
van alleen blad om zijn composteringsproces te sturen. 

•  Omdat wij als gemeente meer moeten betalen wanneer er 
takken en ander groenafval bij de bladeren zitten. Er moet 
dan extra gesorteerd worden en daarbij moet het ook anders 
bewerkt worden. 

•  Omdat het kosten bespaart wanneer u alleen blad in de  
korf doet. 

Afval dat vrijkomt bij snoeiwerkzaamheden in uw tuin kunt 
u bij de Milieustraat inleveren of in uw groene container voor 
GFT-afval doen. Wordt er in de geplaatste bladkorf ander afval 
dan gemeentelijk blad gestort, dan verwijderen we de bladkorf. 
Afhankelijk van het aanbod wordt de korf één of meerdere keren 
per week geledigd. 

Waar staan de bladkorven? 
Kijk voor de locaties van de bladkorven op www.heusden.nl.  
Het is niet meer mogelijk nieuwe verzoeken in te dienen voor 
plaatsing van een bladkorf voor dit jaar. Alle ingediende verzoe-
ken nemen we volgend jaar mee in de bepaling van de locaties. <

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, Haarsteegsestraat 25, 

bouwen schuur (567317, 04-10-2018)
•  Elshout, Mgr. Muskensstraat kavel 

GOR001, bouw woning met bijge-
bouwen, plaatsen erfafscheiding en 
aanleggen in- uitrit (567615,  
08-10-2018)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 
123, herbouwen schuur/loods (na 
brand) (567791, 09-10-2018)

•  Vlijmen, Geerpark Kavel GEE214, 
bouw woning en aanleg in- uitrit 
(567794, 09-10-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Lipsstraat 9, kamerverhuur 

ten behoeve van arbeidsmigranten 
(meer dan 5 personen) (567125, 
03-10-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, Mgr. Muskensstraat kavel 

GOR001, aanleg in- uitrit (567615, 
08-10-2018)

•  Vlijmen, Geerpark Kavel GEE214, 
aanleg in- uitrit (567794, 09-10-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Haarsteeg, Priemsteeg 49, bouwen 

bijgebouw (557399, 04-10-2018)
•  Drunen, Oude Schoolstraat 5, veran-

deren en vergroten woning (558986, 
04-10-2018)

•  Vlijmen, Otter kavel GEE004, bou-
wen woonhuis (562863, 09-10-2018)

Vergunningsvrij
•  Haarsteeg, Ernst en Luim 2, bouw 

berging (562112, 05-10-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Haarsteeg, Priemsteeg 49, bouwen 

bijgebouw (557399, 04-10-2018)

OMGEVINGSVERGUNNING  
GROTE KERK 13 IN VLIJMEN
Het college van Heusden heeft op  
3 oktober 2018 een omgevingsvergun-
ning verleend voor de activiteit mi-
lieu (oprichten) aan Tinq voor een 
onbemand tankstation aan de Grote 
Kerk 13 in Vlijmen. De omgevingsver-
gunning is niet gewijzigd ten opzich-
te van de ontwerpvergunning.

Beroep
De omgevingsvergunning ligt met 
bijbehorende stukken met ingang 
van 11 oktober 2018 gedurende zes 
weken ter inzage. U kunt de stukken 
tijdens openingstijden inzien in het 
gemeentehuis in Vlijmen.Belangheb-
benden die een zienswijze hebben 
ingediend, of die niet kan worden 
verweten dat zij geen zienswijze 
hebben ingediend, kunnen beroep 
indienen bij de Rechtbank.

De bekendmaking vond eerder plaats in 
het Gemeenteblad van 10 oktober 2018

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
OOSTERSEWEG 1, ELSHOUT EN VER
LENING OMGEVINGSVERGUNNING 

Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op 18 
september 2018 het bestemmings-
plan Elshout, Oosterseweg 1 (NL.
IMRO.0797.BPOostersweg1-VG01) 
ongewijzigd heeft vastgesteld. Het 
college van Heusden maakt voorts 
bekend, dat het op 9 oktober 2018 de 
daarmee samenhangende omgevings-
vergunning voor de activiteiten 
‘bouwen’, ‘het veranderen of in wer-
king hebben van een inrichting’ en 
‘handelingen met gevolgen voor 
beschermde natuurgebieden’ heeft 
verleend.

Het plangebied ligt aan de 
Oosterseweg 1 ten noorden van 
Elshout.

Het doel van het plan is uitbreiding 
van stalruimte en het aantal dier-
plaatsen om er 84.000 vleeskuikens 
meer te kunnen houden. Hiertoe 
wordt in het bestemmingsplan een 
gedeelte van het bouwvlak gewijzigd 
(vormverandering) en komt de regel 
met betrekking tot het maximaal 
netto dieroppervlak binnen gebou-
wen te vervallen. Na uitbreiding 
zullen in het bedrijf in totaal 237.000 
vleeskuikens, 32 melkkoeien, 97 
stuks jongvee en 2 paarden gehuis-
vest zijn. Om in de toekomst een 
volwaardig en vooruitstrevend be-
drijf te kunnen houden is groei en 
specialisatie noodzakelijk. De melk-
veetak wordt langzaam afgebouwd 
zodat een gespecialiseerd vleeskui-
kenbedrijf met de hoogste hygiëne en 
gezondheidsstatus ontstaat met 
minimaal gebruik van antibiotica.

Coördinatieregeling
Op verzoek van de initiatiefnemer is 
besloten de coördinatieregeling toe 
te passen. De coördinatieregeling 
maakt het mogelijk om de besluiten 
behorende bij genoemde ontwikke-
ling gezamenlijk voor te bereiden en 
te coördineren. Het gaat hierbij om 
het bestemmingsplan en de omge-
vingsvergunning voor het bouwen, 
het veranderen of in werking hebben 

van een inrichting en handelingen 
met gevolgen voor beschermde na-
tuurgebieden. Het doorlopen van 
deze procedure heeft tot gevolg dat 
tevens bundeling van rechtsbescher-
ming plaatsvindt. Hierdoor hoeft een 
belanghebbende burger slechts tegen 
één besluit rechtsmiddelen aan te 
wenden. 

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan 
en de omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken liggen met 
ingang van 18 oktober 2018 gedu-
rende 6 weken ter inzage. U kunt de 
stukken tijdens openingstijden in-
zien in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Een digitale versie is raadpleegbaar 
via www.heusden.nl. en het bestem-
mingsplan tevens via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Belanghebbenden die eerder een 
zienswijze kenbaar hebben gemaakt, 
en belanghebbenden die kunnen 
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest eerder tijdig een 
zienswijze kenbaar te maken, kunnen 
gedurende de bovenvermelde termijn 
beroep instellen bij de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van 
State.

De besluiten treden in werking na het 
verstrijken van de beroepstermijn. Een 
ingesteld beroep schorst de inwer-
kingtreding van de besluiten niet. Wel 
is het gedurende de beroepstermijn 
mogelijk de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak schriftelijk te 
verzoeken om een voorlopige voorzie-
ning te treffen tegen de besluiten. 
Indien een dergelijk verzoek is gedaan, 
wordt de inwerkingtreding van de 
besluiten opgeschort totdat op het 
verzoek is beslist.

Vergunningen

PERIODIEKE STANDPLAATS
VERGUNNING
De burgemeester van Heusden heeft 
op 8 oktober 2018 vergunning ver-
leend voor periodieke standplaatsver-
gunning aan M.J.H. Sipkema van 1 
december tot en met 31 december 
2018 op het Raadhuisplein in Drunen. 
De vergunning is verzonden op 8 
oktober 2018 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00566026.

Besluiten

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEU
BEHEER
Het college van Heusden heeft onder-
staande melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:

Van der Sanden Machines en Service 
B.V., voor het plegen van onderhoud en 
reparatie aan grondverzetmaterieel, 
verkoop en handel van grondverzetma-
terieel verkoop van gereedschap aan 
grond- weg- waterbouw verhuur van 
materieel t.b.v. grond- weg- en water-

bouw aan de Alcoalaan 4 in Drunen.  
De melding betreft een oprichting. 

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

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.

Uitschrijving kan tot gevolg hebben 
dat men geen documenten (reisdocu-
menten, rijbewijs) meer kan aanvra-
gen. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, 
kinderbijslag of andere vorm van een 
uitkering of financiële ondersteu-
ning, kunnen worden stopgezet. 
Daarnaast kan het gevolgen hebben 
voor de opbouw van AOW. Het is 
belangrijk om altijd op het juiste 
adres ingeschreven te staan.

Geslachtsnaam: Susana Zapata, V.L.
Geboortedatum: 17 juli 1975
Adres: Wilgenstraat 3, Vlijmen

Datum besluit: 10 oktober 2018
Zaaknummer: 563588

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit, 
dan kunt u daartegen binnen zes 
weken na de dag van deze publicatie 
een bezwaarschrift indienen

U kunt alleen op deze 2 manieren 
bezwaar maken:
•  Online via de website www.heusden.nl 

(u kunt inloggen met uw DigiD)
•  U kunt uw bezwaar ook per post 

sturen naar Gemeente Heusden, 
Postbus 41, 5250 AA Vlijmen

In het bezwaarschrift moet in ieder 
geval staan: 
1 uw naam en adresgegevens; 
2 datum waarop u het bezwaar-

schrift indient; 
3 een omschrijving of een kopie van 

het besluit waar u het niet mee 
eens bent; 

4 de redenen van het bezwaar; 
5 uw handtekening. Verstuurt u het 

bezwaarschrift digitaal dan is uw 
DigiD uw digitale handtekening. 

Daarnaast kunt u aangeven of u wilt 
worden gehoord.

Meer informatie
Graag bij uw schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met het 
cluster Burgerzaken van de gemeente 
Heusden, telefoon: (073) 513 1789.

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

Afgelopen vrijdag werd Energiek Heusden uitgeroepen tot 
Doeners van de Maand. Zij ontvingen de traditionele taart 
met oorkonde. Energiek Heusden timmert stevig aan de weg 
om duurzaamheid in onze gemeente op de kaart te zetten. 
Vrijdag organiseerde zij een grootse themabijeenkomst  over 
duurzame toekomst waaraan meer dan 250 mensen deelna-
men. De organisatie van deze bijeenkomst mag terecht als 
mijlpaal worden gezien. In combinatie met de vele activitei-
ten die Energiek Heusden realiseert, is het uitroepen van 
Doener van de Maand zeer terecht! <

Doener van de MaandNU TE KOOP Wijksestraat 6 in Heusden

Zoek jij een uniek, volledig te renoveren, pand 
in ons vestingstadje? Dit is jouw kans!

Middenin de vesting Heusden ligt dit voor-
malige horecapand met drie woonlagen en een 
vliering. Het telt acht slaapkamers. De inhoud
bedraagt 1.230 m³. De woonoppervlakte is 
378 m² en de perceelsoppervlakte 168 m².  
Heb je interesse? Kom een kijkje nemen op  
17 oktober van 16.00 tot 18.00 uur of op  
19 oktober 2018 tussen 13.00 en 15.00 uur.

De woning wordt verkocht via Staete 
Makelaars d.m.v. openbare inschrijving.  
Voor uitgebreide informatie kun je contact 
opnemen via telefoonnummer (073) 511 70 00, 
of kijk op www.staete.nl

www.heusden.nl
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