
   

Niet wegkijken, maar aanpakken!
12 verdachten aangehouden in loods vol hennep in Vlijmen
In Heusden werken we hard aan het bestrijden van criminaliteit. Dat doen we samen met de politie, 
het OM, Woonveste en de andere Brabantse gemeenten. 

Dat deze samenwerking loont bleek op woens-
dag 31 oktober maar weer eens. Het arrestatie-
team van de politie viel een loods in Vlijmen 
binnen en hield 12 mannen aan. Rondom hen 
vond de politie tientallen kilo’s hennep, een 
vuurwapen en cash geld. 

De politie kwam de loods aan de Parallelweg 
Oost na uitgebreid onderzoek op het spoor. 
Daarbij werd ook nauw samengewerkt met de 
gemeente.

“Het pand had ook bij ons in de gemeente al  
de aandacht. Heel fijn dat nu politie en OM  
een inval hebben gedaan. Het resultaat mag er 
wezen. Het is belangrijk dat gemeente, politie  
en OM elkaar versterken tegen de ondermijnende 
criminaliteit.” 

Aldus burgemeester Roel Augusteijn, die de 
loods per direct heeft laten sluiten. Tijdens de  
inval in de loods kreeg de politie ook nog in-
formatie over een andere verdachte situatie. 
Daarom werd ook een auto gecontroleerd die 
een stukje verder geparkeerd stond. Daarin 
werd een vuurwapen aangetroffen. De eigenaar 
van de auto is aangehouden.

Wat kun jij doen? 
Toch is jouw hulp onmisbaar. Het gaat uitein-
delijk om je eigen veiligheid! Meld verdachte 
situaties bij de politie, bij de gemeente of via 
Meld Misdaad Anoniem. Meld je aan bij de 
buurtwhatsapp of Buurtpreventie. De gemeen-
te heeft ook een nieuw meldpunt opgericht om 
verdachte situaties door te geven. Dit kan via 
www.nietwegkijken.nl. Wij behandelen je infor-
matie strikt vertrouwelijk. <

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 me-
vrouw 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 
installatievergadering. Zolang er ruimte beschikbaar is kunt u 
zich aanmelden 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. < 

Realisatie 
medische 
campus in 
Steenenburg 
van start

De gemeente Heusden en 
ondernemer Jan Kelders 
hebben donderdag  
1 november een over
eenkomst getekend voor  
de ontwikkeling van een 
medische campus op 
Plan Steenenburg, het 
terrein van het voorma
lige Land van Ooit. Meer 
informatie vind je op  
www.heusden.nl <

175 jaar Haarsteegse  
cultuurhistorie
Koninklijke Harmonie St. Cecilia Haarsteeg bestaat dit jaar  
175 jaar. Een mijlpaal die groots gevierd wordt! 

Daarom organiseert de harmonie een tentoonstelling die het 
rijke cultuurhistorische verleden van Haarsteeg, de thuishaven 
van de harmonie, laat zien. Op zaterdagavond 24 november 
maakt Koninklijke Harmonie St. Cecilia daarom een muzikale 
reis door de tijd met harmoniemuziek van 1843 tot 2018. Laat je 
mee voeren aan 175 jaar herinneringen aan muziek van Harmonie  
St. Cecilia. Er is ook een gratis tentoonstelling van 22 tot 25 
november tijdens openingstijden te bezichtigen in buurthuis  
De Steeg. Voor kinderen is er een interactieve en leerzame 
speurtocht bedacht zodat ook zij kennis kunnen maken met  
de historie van de harmonie en hun muziek.

Wil jij ook komen genieten van de prachtige muziekklanken 
en zang op zaterdag 24 november? Concerttickets á € 10,- zijn 
te koop bij de Koninklijke Harmonie St. Cecilia Haarsteeg 
via g.schalken@ziggo.nl of bij Roy’s Diner. Meer informatie 
vind je op www.harmoniehaarsteeg.nl. Beleef onze historie 
tijdens Heusden700! Bekijk het volledige programma op 
www.heusden700.nl. <

Openingstijden tentoonstelling in buurthuis De Steeg
22-11-2018 | 10.00 - 16.00 uur
23-11-2018 | 10.00 - 16.00 uur
24-11-2018 | 14.00 - 20.00 uur
25-11-2018 | 13.00 - 17.00 uur 

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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Laat je stem horen!
Meld je nu aan bij het Inwonerspanel Heusden. Ga naar 
www.inwonerspanelheusden.nl en vul je gegevens in.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Oliemaat 4, uitbreiden en 

verbouwen supermarkt (Jumbo) 
(569560, 26-10-2018)

•  Vlijmen, Burgemeester van 
Houtplein (kadastraal H5806), 
bouwen pinbox (569609, 26-10-2018)

•  Vlijmen, Otter kavel GEE005, bou-
wen woning (569787, 29-10-2018)

•  Elshout, Mgr. Muskensstraat kavel 
GOR015, bouwen woning (569786, 
29-10-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Burgemeester van 

Houtplein (kadastraal H5806), 
bouwen pinbox (569609, 26-10-2018)

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

GOR015, aanleggen in- en uitrit 
(569786, 29-10-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Heusden, Burchtstraat 7, plaatsen 

poort (554642, 25-10-2018)
•  Vlijmen, Burgemeester Zwaansweg 

4, uitbreiden sporthal met consulta-
tiebureau (561993, 26-10-2018)

•  Haarsteeg, Jaap Edenbaan 3, 20, 24 
en St. Cecilia 13, vergroten wonin-
gen (563839, 26-10-2018)

•  Haarsteeg, De Hoeven tussen 54a en 
56, bouwen woning, bijgebouw en 
zwembad en (564472, 29-10-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Burgemeester Zwaansweg 

4, uitbreiden sporthal met consulta-
tiebureau (561993, 26-10-2018)

•  Haarsteeg, De Hoeven tussen 54a 
en 56, bouwen woning, bijgebouw, 
zwembad en aanleggen inrit 
(564472, 29-10-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, De Hoeven tussen 54a 

en 56, aanleggen in- en uitrit 
(564472, 29-10-2018)

Vergunningsvrij
•  Vlijmen, De Jonglaan 29, plaatsen 

tuinhuis (566664, 26-10-2018)

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).

Meldingen

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Het college van Heusden heeft onder-
staande meldingen op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:
•  Jumbo Drunen, voor de inrichting 

van een Jumbo supermarkt aan de 
Aalbersestraat 5 in Drunen. De 
melding betreft een verandering. 

•  Melkveebedrijf Verhoeven, voor de 
bouw van een loods en het wijzigen 
van het aantal dieren aan de 
Bokhovenseweg 4 in Hedikhuizen. 
De melding betreft een verandering. 

•  Auto Camper Totaal van Gelder, 
voor reparatie, onderhoud en APK 
keuring bij auto's en campers aan de 
Wolfshoek 57 in Elshout. De mel-
ding betreft een oprichting. 

•  Zorgboerderij Giersbergen, voor de 
herbouw / vernieuwen van stal en 
werkplaats, vernieuwen van de 

mest-opslag-voorziening en herzie-
ning van het aantal dieren aan 
Giersbergen 2 in Drunen. De mel-
ding betreft een verandering.

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN 
INRICHTINGEN
Het college van Heusden heeft onder-
staande melding op grond van het 
Besluit lozen buiten inrichtingen 
ontvangen en geaccepteerd:
•  Geo-Energie BV, voor de aanleg van 

een bodemenergiesysteem met een 
bodemzijdig vermogen van 5 kW 
aan de Wilhelminastraat 86 in 
Vlijmen.

De acceptaties 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.

Besluiten

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: Dongen, B. van 
Geboortedatum: 16 april 1993
Adres: Donauring 39, Drunen
Datum besluit: 30 oktober 2018 
Zaaknummer: 566034

Geslachtsnaam: Romero Ballon, J.A.
Geboortedatum: 20 juli 2000
Adres: Eindstraat 6, Drunen
Datum besluit: 31 oktober 2018 
Zaaknummer: 568716

Geslachtsnaam: Bulhan, A.A.
Geboortedatum: 7 januari 2001 
Adres: Vermeerplantsoen 111, Drunen
Datum besluit: 31 oktober 2018 
Zaaknummer: 567658

Geslachtsnaam: Diaconu, S.V.
Geboortedatum: 14 november 1995
Adres: Tuinbouwweg 17, Haarsteeg
Datum besluit: 31 oktober 2018
Zaaknummer: 569219

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je contact opnemen met het 
cluster Burgerzaken van de gemeente 
Heusden.

Evenementenvergunningen

TENTFEEST MUIKZAT ELSHOUT
De burgemeester van Heusden heeft 
op 25 oktober 2018 vergunning ver-
leend voor het tentfeest Muikzat. 
Het evenement vindt plaats op 17 
november 2018 aan de Kapelstraat 34 
in Elshout. De vergunning is verzon-
den op 25 oktober 2018 en bij de 
gemeente bekend onder nummer 
00564895.

Exploitatievergunning

STICHTING DE VOORSTE VENNE
De burgemeester van Heusden heeft 
op 26 oktober 2018 een exploitatie-
vergunning verleend aan Stichting De 
Voorste Venne aan het Anton 
Pieckplein 71 in Drunen. De vergun-
ning is verzonden op 26 oktober 2018 
en bij de gemeente bekend onder 
nummer 00565128.

Drank- en horeca-
vergunningen

SINT JORISGILDE VAN ONSENOORT 
EN NIEUWKUIJK
De burgemeester van Heusden heeft 
op 26 oktober 2018 een drank- en 
horecavergunning verleend aan het 
paracommerciële horecabedrijf Sint 
Jorisgilde van Onsenoort en Nieuwkuijk 
aan de Meerdijk 18A in Nieuwkuijk. De 
vergunning is verzonden op 26 oktober 
2018 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 00563430.

STICHTING DE VOORSTE VENNE
De burgemeester van Heusden heeft 
op 26 oktober 2018 een drank- en 
horecavergunning verleend aan 
Stichting De Voorste Venne aan het 
Anton Pieckplein 71 in Drunen. De 
vergunning is verzonden op 26 okto-
ber 2018 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 00565126.

VERGUNNINGEN BIG BREAD 
KITCHEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 30 oktober 2018 besloten een 
drank- en horecavergunning, een 
horeca-exploitatievergunning en 
terrasvergunning te verlenen aan 
v.o.f. Liu Chen voor het exploiteren 
van het horecabedrijf genaamd Big 
Bread Kitchen aan Jacobus van de 
Meijdenstraat 32 in Drunen. De ver-
gunningen zijn bij de gemeente be-
kend onder nummers 00565899, 
00565901 en 00566210.

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 >

Toch meedoen dankzij  
het KindPakket 
Net als ieder ander kind
Door het KindPakket kunnen kinderen (4 t/m 17 jaar) uit 
gezinnen met weinig geld, toch meedoen aan sport-, cultu-
rele- of schoolactiviteiten. Heb je nog geen aanvraag gedaan 
dit jaar? Doe dat dan vóór 31 december 2018. Zo kun je dit 
jaar nog gebruik maken van de regeling.

In het KindPakket komen diverse regelingen samen; het 
Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en Leergeld 
Heusden. Het KindPakket is er voor gezinnen met kinderen 
met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Ook 
kinderen uit gezinnen met een hoger inkomen, die in een 
schuldhulpverleningstraject terecht zijn gekomen kunnen 
meedoen.

Waar meld je je aan?
Je kunt een aanvraagformulier ophalen bij het gemeente-
huis in Vlijmen en bij de Bijeenteams in Drunen, Vlijmen en 
Oudheusden (wijkwinkels). Je kunt het formulier ook via 
onze website vinden op www.heusden.nl/kindpakket.  

Voorkom overlast bij open haard/ 
houtkachel
Een houtkachel of open haard brengt snel sfeer in huis. Het nadeel is dat dit veel meer  
verontreiniging verspreidt dan andere verwarmingsmethoden en nogal eens overlast geeft. 

Tijdens het stoken komen er schadelijke stoffen 
in de lucht. De rook uit de schoorsteen kan bui-
ten in de lucht blijven hangen, zeker bij windstil 
en mistig weer, en komt via ramen en ventilatie-
roosters ook binnen bij andere woningen. 

Koolmonoxide
Bij het gebruik van een open haard of kachel 
wordt het tijdens het stoken al gauw te warm 
in de woning. Om dit tegen te gaan, wordt het 
vuur getemperd, door de luchttoevoer te ver-
minderen. Zo ontstaat een onvolledige verbran-
ding waarbij schadelijke gassen vrijkomen, zoals 
koolmonoxide en roet. Deze gassen zijn slecht 
voor de gezondheid en leveren ernstige schade 
aan het milieu op. Een oranje, instabiel flakke-
rende vlam duidt op onvolledige verbranding.

Stooktips
• stook niet bij mistig of windstil weer
• stook alleen onbehandeld en droog hout
• controleer regelmatig of je goed stookt,  

de vlam dient helder geel te zijn

• gebruik een kachel die qua capaciteit afge-
stemd is op de ruimte

• laat de schoorsteen minimaal één keer per 
jaar vegen

• plaats in een ruimte waar je stookt een rook- 
en CO (koolmonoxide) melder

• stook niet als bewoners (of omwonenden) 
last hebben van irritatie van ogen, neus, keel 
of luchtwegen. < 

www.heusden.nl
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