
Samen bouwen in Geerpark
In Geerpark wordt in de nieuwe fase Tot Morgen, ten noorden van het centrale park, ruimte  
geboden aan zestien woningen. Uniek aan de woningen is dat de toekomstige bewoners zelf de 
regie in handen hebben; zij kunnen gezamenlijk hun woningen ontwikkelen en (laten) bouwen. 

Het initiatief voor dit project is genomen door 
Betaalbaar Wonen Heusden (BWH). Zij hebben 
voor dit project de vereniging ‘SAMENBOUWEN.
IN.GEERPARK.’ opgericht. Al sinds 2016 zijn 
Woonveste en de gemeente in gesprek met 
beide partijen over een project in Geerpark. 
Het laatste jaar hebben de gesprekken zich 
toegespitst op zestien kavels in Tot Morgen. 
Het college van Heusden heeft op dinsdag 
20 november ingestemd met de grondver-
koop. Wethouder Mart van der Poel licht toe: 
“Belangrijk voor Woonveste en ons is dat we 
hiermee betaalbare woningen voor starters én 
senioren realiseren; twee belangrijke doelgroe-
pen die ook in de woonvisie en het coalitieak-
koord benoemd zijn.”

Bijzonder wonen
Het is de bedoeling om in totaal zestien wo-
ningen te realiseren: acht rijwoningen en acht 
patiobungalows. Het bijzondere aan dit project 
is dat toekomstige bewoners (binnen een aantal 
kaders) zelf hun woning kunnen samenstel-

len; een vorm van co-creatie. Ook worden de 
woningen ‘nul-op-de-meter’. Dit betekent dat 
de woningen evenveel energie opwekken als de 
bewoners verbruiken. Dit sluit perfect aan op de 
ambitie van deze duurzame woonwijk.

Interesse?
De komende periode gaat de vereniging 
‘SAMENBOUWEN.IN.GEERPARK.’ op zoek naar 
geïnteresseerden. Zij zijn van harte welkom op 
13 december 2018 tijdens een informatiebijeen-
komst. Daar worden referentieprojecten ge-
toond en wordt een toelichting gegeven op het 
proces, de planning 
en de mogelijkhe-
den in Geerpark. 
Geïnteresseerden 
kunnen zich aan-
melden via: info@
samenbouwen.in  
of telefonisch con-
tact opnemen met 
040 242 32 23. <

Honderden kaarsen en 
fakkels op Duynhaeghe
Zondagavond 9 december van 18.30 tot 20.30 uur organiseren 
we wederom een ‘lichtjesavond’. Lichtjesavond staat in het teken 
van het herdenken van kinderen en andere overleden dierbaren. 
Begraafplaats Duynhaeghe, Akkerlaan 2 in Drunen is deze avond 
sfeervol verlicht.

Om 19.00 uur staan we met het ontsteken van het vuur wereldwijd 
stil bij lichtjesavond. Iedereen die overleden dierbare(n) in een 
ingetogen en warme sfeer wil gedenken (ongeacht de laatste rust-
plaats) is van harte welkom. Je krijgt een kaars zodat je een lichtje 
voor jouw dierbare(n) kan ontsteken. Ook kun je wenskaarten ma-
ken en ophangen. Een blazersensemble, koor en troubadour luiste-
ren de avond muzikaal op. 

Je bent zondagavond 9 december van harte welkom op begraaf-
plaats Duynhaege. Je kunt parkeren op de gemeentelijke werf aan 
de Duinweg 37 in Drunen. Bezoekers met een invalideparkeerkaart 
mogen parkeren op de akkerlaan bij de begraafplaats. <

Begroting:  
samen doen in 2019
Wil je weten waaraan de gemeente in 2019 geld gaat 
uitgeven? Bekijk dan nu al de nieuwe begroting op: 
heusden.begroting-2019.nl. De komende weken lees je 
over de plannen voor 2019. Deze week: Kees van Bokhoven, 
wethouder Openbare ruimte & Verkeer (DMP Heusden).

Samen maken, samen beslissen 
“Onze gemeente bestaat uit 18 wijken en kernen. Acht daarvan 
hebben al met succes een ‘Buurt Bestuurt’ opgericht en twee 
zijn in oprichting. Dat laat zien dat steeds meer mensen zich 
betrokken voelen bij hun buurt en meedenken over hun eigen 
woon- en leefomgeving. Ook steken ze samen regelmatig de 
handen uit de mouwen om het wonen en leven in de wijk nog 
beter te maken en dit zorgt ook voor verbroedering. Wij omar-
men dit van harte en daarom verdubbelen we de budgetten voor 
Buurt Bestuurt in 2019. Bij Buurt Bestuurt kan het overal over 
gaan, zoals over vrij toegankelijke voorzieningen in de openbare 
ruimte, veiligheid, duurzaamheid en sociale activiteiten. Een 
paar mooie voorbeelden (zonder volledig te zijn): Oudheusden 
organiseert de ‘dag van de ouderen’ en ‘bewoner van de maand’, 
Haarsteeg met ‘de Steeg’ zorgt voor een levend sociaal hart, 
Vliedberg zet zich in voor veiligheid op scholen en Hedikhuizen 
bruist van duurzame energie. Ik kijk uit naar alle nieuwe initia-
tieven!”

Verkeer
“Volgend jaar bereiden we het plan voor om het fietspad aan de 
Tuinbouwweg door te trekken naar de Abt van Engelenlaan. Dit 
kost veel geld. Daarom pakken we dit gefaseerd op.” 

Sport
“Veel sporters zijn tevreden over het brede aanbod aan sport-
voorzieningen. Natuurlijk blijven er wensen om te investeren 
in faciliteiten. Komend jaar is er geld voor het vervangen van de 
atletiekbaan De Schroef en de kleedlokalen van SC Elshout. Dit 
doen we samen met de clubs. Ook willen we een plan maken om 
sportpark De Schroef een open uitstraling te geven en meer te 
verbinden met de buurt, het d’Oultremontcollege en de twee 
sporthallen. Hoe mooi zou het zijn om van het dierenpark een 
kinderboerderij te maken?” <

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, Stationsstraat 45, bouwen 

schuur (572160, 21-11-2018)
•  Drunen, Magnoliastraat 45, plaat-

sen dakkapel voorzijde (572226, 
22-11-2018)

•  Vlijmen, Geerpark Morgen II, kavel 
GEE007, bouw woonhuis (572320, 
22-11-2018)

•  Drunen, Torenstraat 19, vervangen 
voordeur (572408, 23-11-2018)

•  Elshout, Tongerloostraat (kadas-
traal K2768 en K2769), bouwen 
bedrijfspand (572578, 26-11-2018)

•  Drunen, Bellinipark 15, doorbreken 
woon- en tuinkamer (572618,  
26-11-2018)

Kappen
•  Drunen, Grotestraat 274, kappen 

beukenboom (572126, 21-11-2018)
•  Drunen, Deken Coppensstraat 

(kadastraal A3689), kappen kastan-
jeboom (572139, 21-11-2018)

Monumenten
•  Drunen, Torenstraat 19, vervangen 

voordeur (572408, 23-11-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Elshout, Tongerloostraat (kadas-

traal K2768 en K2769), bouwen 
bedrijfspand (572578, 26-11-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Geerpark Morgen II, kavel 

GEE007, aanleg in- of uitrit (572320, 
22-11-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Vlijmen, Lisdodde 45, bouw schuur 

met overkapping  (568154,  
22-11-2018)

•  Vlijmen, Vliedbergweg 32, verbouw 
woning en plaatsen dakkapellen 
(568409, 22-11-2018)

•  Drunen, Aalbersestraat 5, wijzigen 
gevelreclame (564138, 22-11-2018)

•  Heusden, Wijksestraat 12 en 12A, 
renoveren dak (564934, 23-11-2018)

 •  Herpt, Watersteeg 2, aanleggen 
vijver en paddenpoel en plaatsen 
van 165 bijenkasten (561189,  
23-11-2018)

•  Drunen, Grotestraat 156A, bouwen 
24 appartementen met bergingen-
blok en kelder (560338, 26-11-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Lisdodde 45, bouw schuur 

met overkapping  (568154, 22-11-
2018)

•  Herpt, Watersteeg 2, aanleg vijver 
en paddenpoel en plaatsen van 165 
bijenkasten (561189, 23-11-2018)

•  Drunen, Grotestraat 156A, bouwen 
24 appartementen met bergingen 
blok en kelder (560338, 26-11-2018)

Geweigerd 
•  Elshout, Veilingstraat 16, wijzigen 

bestemming i.v.m. huisvesten van  
5 of meer personen (561009,  
21-11-2018) 

Kappen
•  Vlijmen, Pastoriestraat 4, kappen 

esdoorn (562606, 22-11-2018)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Herpt, Watersteeg 2, aanleg vijver 

en paddenpoel en plaatsen van 165 
bijenkasten (561189, 23-11-2018)

Vergunningsvrij
•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 14, plaatsen 

overkapping  (570801, 26-11-2018)

Ingetrokken
•  Herpt, Bernsestraat 5A, plaatsen 

tijdelijke noodwoning (564889, 
22-11-2018)

Procedures
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving van de ontvangen aanvra-
gen. De stukken zijn voor iedereen in 
te zien in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Voor de vergunningen met de onderde-
len slopen, kappen en het uitvoeren 
van werk of werkzaamheden, 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 
omgevingsrecht (Wabo).

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: Ibrahim, M.
Geboortedatum: 4 augustus 1970
Willem-Alexanderlaan 29, Vlijmen
Adres: 23 november 2018
Zaaknummer: 569706

Geslachtsnaam: Ibrahim, R.
Geboortedatum: 5 juni 1982
Adres: Willem-Alexanderlaan 29, 
Vlijmen
Datum besluit: 23 november 2018
Zaaknummer: 569706

Geslachtsnaam: Ibrahim, A.
Geboortedatum: 15 maart 2005
Adres: Willem-Alexanderlaan 29, 
Vlijmen
Datum besluit: 23 november 2018
Zaaknummer: 569706

Geslachtsnaam: Ibrahim, O.
Geboortedatum: 4 augustus 2009
Adres: Willem-Alexanderlaan 29, 
Vlijmen
Datum besluit: 23 november 2018
Zaaknummer: 569706

Geslachtsnaam: Vugt, W.W.A.J. van
Geboortedatum: 6 september 1989
Adres: Jonkheer de la Courtstraat 4, 
Vlijmen
Datum besluit: 28 november 2018
Zaaknummer: 565427

Geslachtsnaam: Vugts, W.P.N. 
Geboortedatum: 14 juni 1985
Adres: Bernhardstraat 33, 
Oudheusden
Datum besluit: 28 november 2018
Zaaknummer: 566106

Geslachtsnaam: Teijgeler, M.
Geboortedatum: 10 juni 1977
Adres: Adrianus Loeffstraat 11, 
Oudheusden
Datum besluit: 28 november 2018
Zaaknummer: 567070

Geslachtsnaam: IJsseldijk-Orozco 
Regino, K.J.
Geboortedatum: 7 november 1984
Adres: Steegerf 2, Drunen
Datum besluit: 16 november 2018
Zaaknummer: 562563

Evenementenvergunningen

TENT HET LOKAAL BV 
DICKENSFESTIJN DRUNEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 26 november 2018 vergunning 
verleend voor het plaatsen en in 
gebruik nemen van een tent tijdens 
het Dickensfestijn en voor het organi-
seren van kerstborrels van 15 t/m 18 
december 2018 op het Raadhuisplein 
in Drunen. De vergunning is verzon-
den op 26 november 2018 en bij de 
gemeente bekend onder nummer 
00570278.

Verkeer

GERESERVEERDE GEHANDICAPTEN-
PARKEERPLAATS
Het college van Heusden maakt 
bekend dat het op 23 november 2018 
heeft besloten tot het aanleggen van 
de gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats ter hoogte van de 
Europalaan 113 in Drunen. Het bord 
E6 wordt hier geplaatst en het onder-
bord met kenteken. 

30 KM/H-ZONE
Het college van Heusden maakt 
bekend dat het op 28 november 2018 
heeft besloten om een 30 km/h-zone 
in te stellen in de wijk De Grassen in 
Vlijmen.

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 >

Laat niet zomaar iemand binnen!
Afgelopen week zijn er weer meldingen binnen gekomen dat 
inwoners de dupe zijn geworden van een ‘babbeltruc’. 

Steeds vaker bellen overvallers of oplichters met een brutale 
truc of smoes aan. Een aantal van de trucjes of smoezen vind 
je hieronder op een rijtje:
•  Nep-postbode met een pakketje waarvoor gepind moet 

worden op een mobiel pinapparaat.
•  Monteur van energiebedrijf die onaangekondigd iets komt 

repareren.
•  Nep-collectant of nep-verkoper die probeert binnen te komen. 
•  Een persoon die zich voordoet als medewerker van een 

zorgaanbieder, Bijeen of de gemeente.

Hoe herken je ze?
Vaak zijn het gewone mannen en vrouwen, die er verzorgd 
uitzien en zich keurig gedragen. Logisch, want ze willen je 
vertrouwen winnen. Deze personen zijn erop uit om bij je 
binnen te komen, af te leiden en informatie of spullen te 
ontfutselen. Bankpassen en pincodes zijn meer waard dan 
de meeste spullen in huis, en zijn dus een populair doel.  Doe 
de deur dus niet zomaar open! Open je toch de deur, gebruik 
dan eventueel een kierstandhouder. Laat onbekenden nooit 
zomaar binnen en vraag altijd om legitimatie. Bij twijfel sluit 
je de deur en laat je de persoon buiten wachten terwijl je 
het verhaal controleert bij het betreffende bedrijf. Klopt het 
niet of twijfel je nog steeds bel dan de politie op 112. <

Zie jij jezelf langs de badrand staan om kinderen veilig te leren 
zwemmen en wil jij graag groeien in ons sportbedrijf? Solliciteer 
dan nu! Heb je géén diploma als zwemonderwijzer? Dat is geen 
probleem, we leiden je intern op en je krijgt de mogelijkheid om 
de opleiding Instructeur zwem ABC te volgen.

Meer informatie vind je op www.zwembaddieheygrave.nl

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op dinsdag-
middag 11 december 2018 twee hoorzittingen. Tijdens deze hoorzittin-
gen worden de volgende bezwaren behandeld, die zijn gericht tegen:
14:30 uur: WMO (niet openbaar)
15:00 uur: het verlenen van een terrasvergunning Vismarkt Heusden 

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis in Vlijmen.  
Een zaak kan achter gesloten deuren worden behandeld als de  
commissie dit nodig vindt. Het is mogelijk dat de agenda later  
wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer mogelijk is. <

Wij zoeken een zwemonderwijzer

www.zwembaddieheygrave.nl

Investeren in verbetering  
mobiliteit en verkeersveiligheid 
De gemeenten in Noordoost-Brabant investeren ook in 2019 samen in betere infrastructuur voor hoog-
waardig openbaar vervoer, vlotte doorstroming van verkeer, verkeersveiligheid en fietsvoorzieningen. 
Aan deze verbetermaatregelen draagt de provincie Noord-Brabant in totaal 3,9 miljoen euro bij. 

Enkele in het oog springende projecten zijn de 
maatregelen van Heusden en ’s-Hertogenbosch 
om fietsgebruik te stimuleren, nog voorafgaand 
aan de aanleg van onderdelen van de snelfiets-
route tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk.

NUL verkeersdoden 
In 2019 krijgt het thema zichtbaarheid in de 
gehele provincie extra aandacht in regionale en 
lokale acties. Net als in andere gemeenten in 
de regio zet Heusden in op de ANWB-campagne 
‘Zet je licht aan’. Daarnaast zullen op verschil-
lende scholen leerlingen zelf in vrachtwagen-
cabines kunnen plaatsnemen om de dode hoek 
in het verkeer te ervaren. Verder wordt er in 
Heusden een vervolg gegeven aan de straat-

graffiti-acties onder de noemer “Bedankt dat je 
langzamer rijdt”. <

www.heusden.nl
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