
   

UITNODIGING
Installatievergadering 
Willemijn van Hees
De gemeente Heusden is trots  te kunnen melden dat mevrouw 
Willemijn van Hees de nieuwe burgemeester van Heusden wordt.

Installatievergadering
Op maandag 12 november 2018 wordt zij door Commissaris van de 
Koning de heer W. van de Donk in haar nieuwe functie beëdigd en 
daarna geïnstalleerd als voorzitter van de raad van Heusden. We 
heten mevrouw Van Hees feestelijk welkom in onze gemeente. We 
nodigen je van harte uit hiervan getuige te zijn. Deze bijzondere 
raadsvergadering begint om 19.30 uur in de theaterzaal van de 
Voorste Venne, Anton Pieckplein 71 in Drunen. Je bent van harte 
welkom vanaf 19.00 uur.

Receptie
Aansluitend (vanaf omstreeks 20.45 uur)  is er gelegenheid mevrouw 
Van Hees te ontmoeten en haar te feliciteren met haar benoeming 
tijdens een receptie in de evenementenhal van de Voorste Venne.

Aanmelden
Vooraf aanmelden is noodzakelijk! Er is beperkt plaats voor de instal-
latievergadering. Zolang er ruimte beschikbaar is kunt u zich aanmel-
den op www.heusden.nl/installatieburgemeester. Geef daarbij s.v.p. 
aan of u alleen of met 2 personen naar de installatievergadering 
komt.  Wij verzoeken je het bevestigingsbericht bij de entree van de 
Voorste Venne te tonen. Voor de receptie is aanmelden niet nodig. <

DigiD: omgaan met 
de digitale overheid

Je kunt steeds vaker digitaal zaken regelen met de overheid 
en de gemeente Heusden! Bijvoorbeeld het aanvragen van 
huurtoeslag of het doorgeven van een verhuizing. De overheid 
vraagt daarom steeds vaker naar je DigiD. Dit is jouw digitale 
identiteit. Wil jij ook leren hoe je zaken met de overheid digitaal 
kunt regelen? Kom dan naar de gratis beginnerscursus ‘DigiD: 
omgaan met de digitale overheid’ van Bibliotheek Heusden.

In deze beginnerscursus van vier dagdelen leer je hoe je handige 
informatie kunt vinden en hoe je zaken kunt regelen met bij-
voorbeeld de gemeente. In de cursus leer je ook hoe je DigiD kunt 
aanvragen en gebruikt. In dagdeel twee laat een medewerker 
van de gemeente Heusden zien hoe je zaken digitaal kunt rege-
len op de website van de gemeente. 

Onder begeleiding van een gecertificeerde docent en in een 
kleine groep van deelnemers kun je gebruik maken van de com-
puters in de bibliotheek. De cursus is voor inwoners van de ge-
meente Heusden die al een beetje met internet kunnen omgaan. 
Deelname is gratis (incl. koffie & thee). De eerste cursus start op 
donderdagochtend 22 november van 10.00 tot 12.00 uur in de 
bibliotheek in Vlijmen. Wil je meer informatie of je inschrijven 
dan kun je binnenlopen in de bibliotheek in Vlijmen of kijken op 
www.bibliotheekheusden.nl/cursussen. <

Toelichting op werk-
zaamheden kasteel
Om omwonenden en andere belangstellenden te informe-
ren over de aanstaande renovatie van het kasteel, geeft 
aannemings bedrijf Van Dinther uit Schaijk op 3 november 
a.s. een toelichting op de werkzaamheden. Ook is er dan de 
mogelijkheid om meer informatie te krijgen over de huidige 
staat van het park.

Tijdens de toelichting zal Van Dinther ingaan 
op het hoe en waarom van de renovatie. 
Daarnaast kun je een korte wandeling rond 
het kasteel maken, waarbij de aannemer even-
tuele vragen zal beantwoorden. Op die manier 
krijg je een goed beeld van de huidige staat 
van het gebouw en de manier waarop het 
wordt opgeknapt.
 
Onderhoud park
Het onderhoud aan het park heeft als doel het 
gebied schoon en veilig te houden. Wil je daar 
meer over weten? Woon dan op 3 november 
de toelichting van de gemeente hierover bij. 
Natuurlijk is er alle gelegenheid voor een  
wandeling door het gebied om zo de staat van 
het park met eigen ogen te zien. Je bent zater-
dag 3 november a.s. tussen 10.00 en 14.00 uur 
van harte welkom bij het kasteel in de Poort 
van Heusden. Je kunt gewoon binnenwande-
len wanneer dit jouw het beste uitkomt.
 

Parkeren
Per auto is het park alleen bereikbaar via het 
parkeerterrein aan de Vimmerik. De route daar 
naartoe is met borden aangegeven. Kom je te 
voet of met de fiets, dan heb je ook de moge-
lijkheid om van de route via de Kasteellaan 
gebruik te maken. <

Herdenking Stadhuisramp 
vesting Heusden
Op het plein voor het Stadhuis in de vesting Heusden vindt 
zondag 4 november a.s. de jaarlijkse herdenking van de 
Stadhuisramp plaats. 

Bij deze ramp kwamen in de nacht van 4 op 5 november 1944 in 
totaal 134 mensen om het leven, nadat de Duitsers de toren op-
bliezen van het stadhuis waarin de slachtoffers zich schuil hiel-
den. De herdenking begint om 19.00 uur met een bijeenkomst in 
de Grote Kerk in de vesting. Daarna gaan de aanwezigen in stille 
tocht naar het monument bij hetBezoekerscentrum, waar een 
korte ceremonie met kransleggingen plaatsvindt. U bent van 
harte uitgenodigd om bij de herdenking aanwezig te zijn. <

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, Groenewoud 7, bouwen 

garage (568692, 17-10-2018) 
•  Drunen, Diepenbrockstraat 8, bou-

wen carport met berging (568776, 
17-10-2018)

•  Drunen, Alcoalaan kavel 3A-1,  
bouwen bedrijfspand (568829, 
18-10-2018)

•  Drunen, Obrechtstraat 10, verande-
ren gevelpaneel (569069, 19-10-2018)

•  Vlijmen, Molenstraat 4, verbouwen 
schuur (568962, 19-10-2018)

•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA065, 
bouwen woning (568997, 19-10-2018)

•  Elshout, Mgr. Muskensstraat kavel 
GOR017, bouwen woning  (569147, 
22-10-2018)

•  Vlijmen, Priemsteeg 31, bouwen 
bijgebouw / materialenruimte 
(569286, 22-10-2018) 

•  Drunen, Christiaan Huygensweg 
naast huisnummer 20, bouwen 
bedrijfshal (569252, 23-10-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Achterstraat 37F, realise-

ren in- en uitritten in verband met  
3 parkeerplaatsen (569046,  
18-10-2018)

 •  Drunen, Alcoalaan kavel 3A-1,  
aanleggen in- en uitrit (568829, 
18-10-2018)

•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA065, 
aanleggen in- en uitrit (568997, 
19-10-2018)

•  Haarsteeg, Oude Haven 11, aanleg-
gen in en uitrit (569002, 20-10-2018)

•  Elshout, Mgr. Muskensstraat kavel 
GOR017, aanleggen in- en uitrit 
(569147, 22-10-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Heusden, Nieuwe Maasdijk 1, wijzi-

gen bestemming naar sportschool 
(568706, 17-10-2018)

•  Nieuwkuijk, Looier 4, wijzigen reeds 
eerder verleende vergunning 
(568722, 17-10-2018)

•  Drunen, Diepenbrockstraat 8, bou-
wen carport met berging (568776, 
17-10-2018)

•  Drunen, Parallelweg 8, aanleggen 
parkeerplaatsen (569091,  
18-10-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Elshout, Mgr. Muskensstraat (kada-

straal K2981 en K2982), bouwen 
woning (564049, 18-10-2018)

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

dastraal K2981 en K2982), aanleg-
gen in- en uitrit (564049, 18-10-2018)

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).

Evenementenvergunningen

CANDLELIGHT SHOPPEN VESTING 
HEUSDEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 24 oktober 2018 een meerjarige 
vergunning verleend voor het 
Candlelight Shoppen in de vesting 
Heusden op 14 en 15 december 2018, 13 
en 14 december 2019 en 11 en 12 decem-
ber 2020. De vergunning is verzonden 
op 24 oktober 2018 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00567255.

Vanwege dit evenement zijn op de 
voornoemde data de Vismarkt, 
Nieuwstraat, Ridderstraat, 
Drietrompetterstraat (vanaf huis-
nummer 11 richting Vismarkt), 
Botermarkt, Pelsestraat (vanaf huis-
nummer 16) en de Breestraat (vanaf 
huisnummer 41) tijdelijk afgesloten 
voor het doorgaande verkeer.

Verkeer
Het college van Heusden heeft 22 
oktober 2018 besloten tot het aanleg-
gen van de gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats ter hoogte van de 
Vondelstraat 32 in Vlijmen. Het bord 
E6 en het onderbord met kenteken 
wordt hier geplaatst. Het besluit is 
op 31 oktober 2018 bekendgemaakt in 
de Staatscourant.

Het college van Heusden heeft op  
29 oktober besloten om 
•  Een parkeerverbod in te stellen in 

de Kerkstraat in Elshout.
•  Een bushalte aan te wijzen op het 

Burchtplein in Heusden.
•  Een bushalte aan te wijzen aan de 

Herptseweg in Oudheusden.
•  Een bushalte aan te wijzen aan de 

Herptseweg in Herpt.

Je kunt van 29 oktober 2018 tot en 
met 9 december 2018 bezwaar maken.

Besluiten

ONTTREKKINGSBESLUIT
De gemeenteraad van Heusden is op 
basis van artikel 7 en 9 van de 
Wegenwet bevoegd om een onttrek-
kingsbesluit te nemen. Het college 
van B&W heeft de raad voorgesteld 
de bevoegdheid tot het nemen van 
onttrekkingsbesluiten in het alge-
meen aan het college te delegeren. 
De raad zal in haar vergadering van 
30 oktober 2018 over die delegatie 
besluiten.

Verder heeft het college besloten om 
het ontwerpbesluit, om een deel van 
de steeg aan de Aalbersestraat in 
Drunen te onttrekken aan het open-
baar verkeer, met ingang van 31 okto-
ber a.s. gedurende 6 weken ter inzage 
te leggen. Het college past daarbij de 
uniforme openbare voorbereidings-
procedure van de Algemene wet 
bestuursrecht toe.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de personen 
hieronder genoemd niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de 
basisregistratie personen (BRP) 
staan ingeschreven. 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: Venţa, B.
Geboortedatum: 8 februari 1985
Adres: Tuinbouwweg 17, Haarsteeg
Datum besluit: 12 oktober 2018
Zaaknummer: 568208 

Geslachtsnaam: Vegten, B.M. van
Geboortedatum: 26 februari 1997
Adres: Ossewaardestraat 10, Vlijmen

Datum besluit: 23 oktober 2018
Zaaknummer: 560744
 
Geslachtsnaam: Gondoş, I.
Geboortedatum: 5 oktober 1993
Adres: Tuinbouwweg 17, Haarsteeg
Datum besluit: 12 oktober 2018
Zaaknummer: 568200

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je contact opnemen met het 
cluster Burgerzaken op telefoon-
nummer (073) 513 17 89.

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 >

Doe inspiratie op tijdens de 
Duurzame Huizenroute
Op zaterdag 3 en 10 november stellen huiseigenaren in heel 
Nederland hun huis open om anderen te laten zien hoe duur-
zaam hun huis is. Dat kan een nieuwbouwwoning zijn, maar 
ook een verduurzaamde bestaande woning.

Uit eerste hand hoor je hun ervaring met bijvoorbeeld gas-
loos wonen, of krijg je informatie over een warmtepomp of 
spouwmuurisolatie. Wat zouden ze anders hebben gedaan? 
Welke tips hebben zij? Bezoek ook één of meerdere huizen 
en maak gebruik van de al opgedane ervaring!

Op www.duurzamehuizenroute.nl/bezoek-een-huis zie je 
welke woningen in jouw buurt hun deur openstellen. Vooraf 
inschrijven is verplicht! We wensen je veel inspiratie! <

Openbare raadsvergadering
 
Op donderdag 8 november 2018 vindt in het gemeentehuis 
in Vlijmen een openbare raadsvergadering plaats over de 
begroting van de gemeente Heusden.  De vergadering begint 
om 17.00 uur. Je bent van harte welkom! 

Agenda
De raad spreekt en besluit over de volgende onderwerpen:
•  Begroting voor 2019
•  Vaststelling verordeningen en tarieven voor 2019

Je kunt tijdens de raadsvergadering inspreken. Voor het 
spreekrecht, de agenda en de raadstukken verwijzen wij je 
naar de website www.heusden.nl. <

Riolering reinigen en inspecteren
Elk jaar onderhouden wij het rioolstelsel in de gemeente. In de week van 5 november zal de firma M.J. 
Oomen leidingtechniek samen met de firma SUEZ in de wijk Venne-West in Drunen beginnen met het 
reinigen en inspecteren van het riool. De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken.

Wil je erop letten dat je jouw auto niet binnen 
circa 5 meter van een inspectieput parkeert. 
Deze zijn te herkennen aan de gietijzeren 
vierkanten randen met een ronde deksel. Deze 
bevinden zich vaak in de rijbaan, trottoir of 
groenstrook. Wij informeren bewoners twee á 
drie dagen voorafgaand aan de werkzaamheden 
in hun straat met een brief.  

Overlast door werkzaamheden
Het kan zijn dat je overlast ervaart tijdens de 
werkzaamheden aan het rioolstelsel. Door 
luchtdrukverschillen in het riool kunnen de 
watersloten (zwanenhals of sifon) van uw toi-
let, bad en gootsteen in uw woning leeggezogen 

worden. Hierdoor ontstaat een open verbinding 
tussen uw woning en het gemeentelijk riool. Op 
deze manier kan er een lichte rioolgeur in uw 
woning terechtkomen. Zodra u de zwanenhals 
weer vult (door het toilet door te spoelen en 
kranen even te laten lopen), verdwijnt deze geur 
snel.

Ondanks dat het zelden voorkomt bestaat de 
kans dat het water in de zwanenhals van het 
toilet (of via een douche- of schrobputje) in de 
woning omhoogkomt. Wij adviseren gedurende 
de werkzaamheden om het toiletdeksel te slui-
ten en er een zwaar voorwerp op te plaatsen. <

Vernieuwde 
Voorste 
Venne
Vrijdag 26 oktober was 
de officiële opening van 
het prachtig gereno-
veerde cultureel centrum 
De Voorste Venne in 
Drunen. <

www.heusden.nl
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