
   

Heusdens Initiatievenfestival
Het Heusdens Initiatievenfestival is de ontmoetingsplaats voor inwoners, 
verenigingen en stichtingen met het idee om Heusden nog leefbaarder te maken! 

Wil jij bijvoorbeeld een evenement voor kinde-
ren organiseren in jouw buurt, maar weet je niet 
waar je vrijwilligers kunt vinden, welke vergun-
ningen je nodig hebt en hoe je aan financiële 
middelen kunt komen? Dan kun je op donder-
dagavond 1 november interessante partners 
ontmoeten die je verder kunnen helpen. Maak 
kennis met andere inwoners of vrijwilligers met 
leuke initiatieven. Interessante sprekers inspi-
reren je om jouw initiatief te verwezenlijken. 

Daarnaast kun je deze avond jouw initiatief 
pitchen zodat je nieuwe partners vindt waar-
mee je samen verder komt. Kortom; een soort 
marktplaats voor initiatieven en ondersteuning 
hiervan. 

Wanneer en waar?
Het Heusdens Initiatievenfestival vindt 
plaats op donderdag 1 november 2018 van 
19.30 tot 21.30 uur in de Voorste Venne in 
Drunen. Het festival wordt georganiseerd door 
ContourdeTwern en Bijeen Heusden in samen-
werking met de gemeente Heusden.

De entree is gratis en aanmelden is niet nodig! <

Programma 
19.00 uur  Inloop evenementenhal  

Voorste Venne
19.30 uur  Start Heusdens Initiatieven

festival met wethouder Peter 
van Steen

19.40 uur Themagebieden zijn open 
19.45 uur Workshop 'Pitchen'
21.15 uur Plenaire afsluiting

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

Nacht van de Nacht
Zaterdag 27 oktober 2018
Ontdek op zaterdag 27 oktober hoe mooi de nacht is tijdens de 
‘Nacht van de Nacht’.

De ‘Nacht van de Nacht’ is bedoeld om aandacht te vragen voor 
de schoonheid én de functie van de duisternis. Het is een jaarlijks 
evenement ge organiseerd door de Natuur- en Milieufederaties en is 
erop gericht om onnodige verlichting terug te dringen. De gemeen-
te Heusden werkt ook mee aan het behoud van deze donkere nacht.  
Zo worden onder andere de gemeentehuizen, het bezoekerscen-
trum en de binnenhaven in de vesting niet verlicht. Kijk voor meer 
informatie op www.nachtvandenacht.nl.  <

Controle hondenbelasting
Heb jij een of meerdere honden? Dan weet je vast dat je hiervoor hondenbelasting moet betalen. 
De komende weken voeren wij huis-aan-huis controles uit of er van elke hond aangifte is gedaan.

De controleurs zijn in het bezit van een legitima-
tiebewijs. Op verzoek wordt dit getoond. Treft 
een controleur een hond aan die nog niet in het 
hondenbelastingbestand van de gemeente is 
opgenomen, dan ontvang je van de controleur 
een aangifteformulier. Als je niet thuis bent en 
de controleur heeft het vermoeden dat op jouw 
adres één of meerdere honden gehouden worden 
die nog niet bij de gemeente geregistreerd staan, 
dan laat hij een brief en een aangifteformulier 
achter.

Je kunt digitaal aangifte doen via onze website 
www.heusden.nl. Wil je liever persoonlijk aan-

gifte doen? Dan kun je tijdens openingstijden 
terecht in het gemeentehuis in Vlijmen. Wil je 
weten waarom je belasting moet betalen dan vind 
je meer informatie op onze website. <

Jacob van Eyck festival 2018
26 t/m 28 oktober 2018
Eindelijk krijgt Jacob van Eyck zijn eigen festival! In zijn eigen ge-
boortestad Heusden brengt de stichting Jacob van Eyck Heusden 
een groot eerbetoon aan deze bijzondere componist, beiaardier 
en klankkunstenaar. De gerestaureerde vestingstad Heusden 
biedt een schitterend decor voor dit nieuwe tweejaarlijkse evene-
ment, dat de stichting wil laten uitgroeien tot een spraakmakend 
festival voor Van Eyckliefhebbers uit binnen- en buitenland. 

Programma
Op vrijdagmiddag 26 oktober zwaaien de deuren open van het 
voormalige Heusdense stadhuis en start het festival met een 
conference door cabaretier Vincent Bijlo, die net als Van Eyck 
vanaf zijn geboorte blind is. Het concert ‘Ode aan Jacob van Eyck’ 
vormt op zaterdag 27 oktober om 20.00 uur de kern van het 
festival. Hierin komt alles samen wat Jacob van Eyck in zijn leven 
heeft voortgebracht: blokfluitmuziek, carillonmuziek en klank-
kunst. Ook besteedt Museum het Gouverneurshuis bijzondere 
aandacht aan Jacob van Eyck, met museum- en archiefstukken 
die in bruikleen zijn verkregen. Aan de kinderen is ook gedacht! 
Zij kunnen op zondag 28 oktober van 11.00 tot 12.30 uur in de 
voetsporen treden van de meester zelf! Jacob van Eyck ontdekte 
hoe je door te knutselen muziek beter kon laten klinken! Met 
plastic buizen, flessen, elastiekjes en luciferdoosjes kunnen de 
kinderen zelf aan de slag om muziekinstrumenten te maken. 

Het volledige programma vind je op 
www.jacobvaneyckfestival.nl. Voor sommige 
onderdelen moet je kaarten reserveren!  
De toegang is gratis. Beleef onze historie  
tijdens Heusden700! Bekijk het volledige  
programma op www.heusden700.nl <

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
•  Vlijmen, Lisdodde 45, bouwen 

schuur met overkapping (568154, 
11-10-2018)

•  Vlijmen, Otter, kavels GEE008 en 
GEE009, bouwen woning met 
zwembad (568214, 12-10-2018)

•  Vlijmen, Ruisvoorn 5, wijzigen 
(ontwerp) eerder verleende vergun-
ning, (568251 12-10-2018)

•  Vlijmen, Vliedbergweg 32, verbou-
wen woning en plaatsen dakkapel 
(568409, 15-10-2018)

Kappen
•  Herpt, Burgemeester Buijsstraat 25, 

kappen den (567844, 10-10-2018)
•  Drunen, Abraham Kuyperhof kadas-

traal L1385, kappen esdoorns 
(567856, 10-10-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 14, 

kamerverhuur ten behoeve van 
arbeidsmigranten (meer dan 5 
personen) (568153, 11-10-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Haarsteeg, De Hoeven kadastraal 

G1011, bouwen opslagloods 
(556034, 16-10-2018)

•  Vlijmen, Parklaan 2 tot en met 20, 
bouwen 10 eengezinswoningen 
(560096, 15-10-2018)

•  Vlijmen, Bever, kavel GEE015,  
bouwen woning met carport 
(561241, 16-10-2018)

•  Vlijmen, Nassaulaan 107, bouwen 
kantoor, carport en nissenhut 
(555632, 12-10-2018)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 
10a, bouwen woning (562823,  
16-10-2018)

Monumenten
•  Nieuwkuijk, Abt van Engelenlaan 

kadastraal N5974 N5973, aanleggen 
in- en uitrit (563224, 11-10-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Burgemeester van 

Houtplein 45a, wijzigen van de 
bestemming in verband met het 
huisvesten van 8 personen (554661, 
11-10-2018)

•  Nieuwkuijk, Middelweg 16, realise-
ren broodjescorner in een bestaan-
de kantine (558792 12-10-2018)

•  Vlijmen, Bever, kavel GEE015, bou-
wen woning met carport (561241, 
16-10-2018)

•  Vlijmen, Nassaulaan 107, bouwen 
kantoor, carport en nissenhut 
(555632, 12-10-2018)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 
10a, bouwen woning en aanleggen 
in- en uitrit (562823, 16-10-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Abt van Engelenlaan 

kadastraal N5974 N5973, aanleggen 
in- en uitrit (563224, 11-10-2018 

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 
10a, aanleggen in- en uitrit (562823, 
16-10-2018)

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 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).

ONTWERPOMGEVINGS
VERGUNNING DUINWEG (ONG.) 
IN DRUNEN
Deze vergunning maakt het tijdelijk 
plaatsen van een zeecontainer met 
silo ten behoeve van biomassakachel 
op het perceel Duinweg (ong.) in 
Drunen mogelijk. Het perceel is ka-
dastraal bekend als gemeente 
Drunen, Sectie D, nummer 3608.

Deze ontwerpomgevingsvergunning 
bevat de activiteiten “handelingen 
met gevolgen voor beschermde na-
tuurgebieden”, “bouwen” en “hande-
len in strijd met regels ruimtelijke 
ordening”.

Procedure
De ontwerpomgevingsvergunning 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 25 oktober 2018 gedu-
rende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale 
versie van de ontwerpomgevingsver-
gunning kun je opvragen via 
info@heusden.nl. Wil je bij een  
schriftelijke reactie het zaaknummer 
540357 vermelden. 

ONTWERPOMGEVINGS
VERGUNNING BEUKSTRAAT 13  
IN DRUNEN
Deze vergunning maakt het brandvei-
lig gebruiken van bebouwing op het 
perceel Beukstraat 13 in Drunen 
mogelijk. Deze ontwerpomgevings-
vergunning bevat de activiteit ‘brand-
veilig gebruik’.

Procedure
De ontwerpomgevingsvergunning 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 25 oktober 2018 gedu-
rende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale 
versie van de ontwerpomgevingsver-
gunning kun je opvragen via 
info@heusden.nl. Wil je bij een  
schriftelijke reactie het zaak nummer 
552557 vermelden. 

Besluiten

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN 
INRICHTING
Het college van Heusden heeft onder-
staande melding op grond van het 
Besluit lozen buiten inrichtingen 
ontvangen en geaccepteerd:

•  WKO Nederland BV, voor de aanleg 
van een bodemenergiesysteem met 
een bodemzijdig vermogen van 6 Kw 
aan de Monseigneur Muskensstraat 
kadastraal perceelnummer K2984 in 
Elshout.

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.

Exploitatievergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 17 oktober 2018 een exploitatie-
vergunning verleend aan Truckwash 
Nieuwkuijk B.V. aan de Middelweg 16 
in Nieuwkuijk. De vergunning is 
verzonden op 17 oktober 2018 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
00562662.

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 >

Presentatie plannen her inrich
ting Van Greunsvenpark
Op maandag 29 oktober presenteren we de plannen voor  
de herinrichting van het Van Greunsvenpark in Vlijmen. 
Tijdens deze bijeenkomst wordt er tevens een terugkop-
peling gegeven op de wensen en adviezen die inwoners  
hebben ingebracht tijdens een eerdere bijeenkomst. 
De bijeenkomst wordt gehouden op maandag 29 oktober 
van 19.30 tot 20.30 uur in de raadszaal van het gemeente-
huis in Vlijmen. <
 

Kom jij zaterdag 27 oktober van 19.00 tot 20.30 uur ook griezelen 
in het zwembad tijdens het discozwemmen? Je kunt genieten van 
een heksendrankje; maar kijk wel uit voor onze zwemgriezels. 
Heb je nog geen diploma, dan ben je toch van harte welkom. 
Mama en/of papa moeten dan wel mee het water in.
 
Geen zin om in een lange rij te 
wachten? De voorverkoop is al 
gestart. Kaartjes zijn te koop bij 
de receptie van het zwembad. <

Openbare raadsvergadering 
 
Op dinsdag 30 oktober 2018 vindt in het gemeentehuis  
in Vlijmen een openbare vergadering van de raad van de  
gemeente Heusden plaats. De vergadering start 19.30 uur. 
Je bent van harte welkom! 

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:

•   Overeenkomsten met Kelders Senior Group over 
Steenenburg

•   Onttrekking aan de openbaarheid van een gedeelte van  
de steeg aan de Aalbersestraat in Drunen

•   Derde wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 
Heusden 2016

•   Regio visie/spoorboekje beschermd thuis in regio Hart  
van Brabant

•   Bestemmingsplan ‘Tuinbouwweg 94 Haarsteeg’
•   Herinrichting woonwagenlocatie Vlijmen
•   Inventarisatie bouwlocaties sociale woningbouw Drunen
•   Voortgang aanbevelingen Rekenkamer 2014-2018
•   Afscheid van raadslid drs. J.J.G. Levink

Voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken verwij-
zen wij je naar de website www.heusden.nl. onder ‘raad en 
college’ / ‘vergaderingen’. <

Doe jij al mee met de Duurzame 
Huizenroute?

Op zaterdag 3 en 10 november stellen huisei-
genaren in heel Nederland hun huis open om 
anderen te laten zien hoe duurzaam hun huis is. 
Dat kan een nieuwbouwwoning zijn, maar ook 
een verduurzaamde bestaande woning. Woon jij 
ook in een duurzame woning en heb jij ervaring 
met bijvoorbeeld gasloos wonen, een warmte-

pomp of spouwmuurisolatie? Doe mee aan de 
Duurzame Huizenroute! En deel jouw tips!

Op www.duurzamehuizenroute.nl/aanmelden 
kun je jouw woning aanmelden en vind je meer 
informatie. <

Halloween Discozwemmen

www.zwembaddieheygrave.nl

www.heusden.nl
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