
Jeugdburgemeesters 2019 bekend!
Op woensdagavond 12 december zijn de nieuwe jeugdburgemeesters van de gemeente Heusden 
gekozen voor 2019. De nieuwe jeugdburgemeesters zijn Isis van de Water en Lisa van Hulten. 

De raadzaal in het gemeentehuis van Vlijmen 
zat woensdagavond vol. Ouders, opa’s en oma’s 
en andere familieleden keken trots toe hoe 
achttien kinderen een gooi deden naar het 
jeugdburgemeesterschap voor 2019. Zestien 
meiden en twee jongens presenteerden zich 
deze avond voor een selectiecommissie bestaan-
de uit burgemeester Willemijn van Hees en wet-
houders Peter van Steen en Thom Blankers van 
de gemeente Heusden en Frans van Buul van 
stichting Scala. 

In de presentaties kwamen thema’s als veilig-
heid, openbare ruimte, milieu & duurzaamheid 
maar ook bijvoorbeeld het stoppen van pesten 
of gewoon lekker feesten in de gemeente naar 
voren. Toen de klok acht uur sloeg kwam de 
selectiecommissie met het eindoordeel. Volgens 
burgemeester Willemijn van Hees konden alle 
kinderen met opgeheven hoofd het gemeen-

tehuis verlaten. Iedereen verdiende een dikke 
voldoende. Alle kinderen werden dan ook uit-
genodigd om het komende jaar mee te blijven 
denken, bij elkaar te komen en verder te praten 
over belangrijke thema’s en eventuele oplossin-
gen in de gemeente.

Lisa en Isis sprongen er tijdens de presentatie 
uit vanwege hun zelfverzekerde, open en vrien-
delijke houding. Onder luid tromgeroffel op de 
tafels kwam het verlossende woord. Isis en Lisa 
mogen zich een jaar lang jeugdburgemeester 
noemen. Caspar en Julia geven volgende week 
tijdens een raadsvergadering officieel hun 
ambtsketen door aan Isis en Lisa.

Alle activiteiten van de jeugdburgemeesters kun 
je volgen via hun Facebookpagina en webpagina 
www.heusden.nl/jeugdburgemeesters <

Schoon water, 
vanzelfsprekend toch…
Achter de schermen werken de gemeente Heusden, het Waterschap 
Aa en Maas en Brabant Water hard aan schoon (drink)water. 
Bijvoorbeeld door het zorgen voor een goede riolering en afwate-
ring, het schoonhouden van sloten, het zuiveren van afvalwater en 
het leveren van drinkwater.

Maar dit kunnen we niet alleen! Samen met jou kunnen we ons 
(drink)water schoon en gezond houden. Help ook mee!

Frituurvet, niet in het riool!
De komende week worden er 
weer een hoop oliebollen gebak-
ken. Gooi het gebruikte frituur-
vet of –olie niet in het riool. Dit 
veroorzaakt namelijk verstop-
pingen in het riool. Een tip: giet 
het terug in een plastic fles of 
leeg pak melk. Je kunt het ge-
bruikte frituurvet of -olie gratis 
inleveren op de Milieustraat in 
Drunen. Kleine restjes olie of 
vet in de pan, veeg je makkelijk 
weg met keukenpapier. Dit gooi 
je dan weg bij het restafval.  

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: wethouder Wonen  
en Duurzaamheid, Mart van der Poel (Heusden één).

Heel. Heusden. Duurzaam.
Heusden is een gemeente waar mensen graag wonen, werken en 
verblijven. Dat willen we ook in de toekomst graag zo houden. 
Ontwikkelingen zoals de klimaatverandering raken ook onze 
leefomgeving. Alleen als wij zuinig zijn op onze leefomgeving  
kan iedereen er, ook na ons, plezier van hebben. 

Hier hoort ook zeker bij: zuinig zijn op energie. De belangrijkste 
uitdaging waar we voor staan is om van fossiele brandstoffen over 
te stappen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- 
en windenergie. Ook in 2019 zetten wij daarom in op meer ener-
giebesparing en het lokaal opwekken van duurzame energie. De 
energiekosten stijgen, dus besparen op energie loont, evenals het 
nemen van maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen of een warm-
tepomp. Wat mij betreft krijgt de succesvolle actie van onze lokale 
energiecoöperatie (Energiek Heusden) ‘Heel Heusden Bespaart’ 
voor een energie-advies op maat ook volgend jaar een vervolg.

Daarnaast zijn ook grootschaliger oplossingen nodig. Samen 
met organisaties en inwoners wordt een visie op zonnevelden 
gemaakt. Waar kunnen die komen, onder welke voorwaarden 
en waar liever niet? Hoe mooi zou het zijn als elke kern in de 
toekomst een zonneveld heeft? Nieuwe woningen en bedrijven 
worden niet meer aangesloten op het aardgasnet, maar ook alle 
bestaande woningen zullen op den duur ‘van het gas af’ moeten. 
We willen volgend jaar onderzoeken in welke wijken of kernen 
we het beste kunnen beginnen en welke alternatieven daar het 
beste passen: lucht- of bodemwarmtepompen, een warmtenet, 
biogas of, op termijn, waterstofgas. 

Heel. Heusden. Duurzaam. inspireert ons allemaal om bewuster 
te leven. Zo kunnen we samen onze ‘voetafdruk’ verkleinen. 
Hierdoor dragen we allemaal een steentje bij aan een mooie  
toekomst in Heusden voor onszelf en onze (klein)kinderen.

Hart voor Oudheusden
Het is nu bekend dat de huidige locatie aan de Kasteellaan de 
beste plek is voor het nieuwe schoolgebouw voor basisschool 
De Dromenvanger en SBO Daltonschool de Leilinde. De bouw 
van de school is de eerste stap in de herontwikkeling van de 
Kasteellaan. Samen met inwoners en partners gaan we volgend 
jaar na welke andere maatschappelijke voorzieningen een plek 
kunnen krijgen aan de Kasteellaan zodat er een echt Hart voor 
Oudheusden ontstaat. <(06) 532 357 05

U kunt ook  
Whats Appen met de  
gemeente Heusden 
via telefoonnummer

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, Voorstraat 29, bouwen 

tuinhuis (573558, 05-12-2018)
•  Vlijmen, Vliedbergweg 16a, herbou-

wen loods na brandschade (573607, 
05-12-2018)

•  Vlijmen, Geerpark, Otter GEE010 
(kadastraaal N6040), bouwen woon-
huis (573902, 07-12-2018)

•  Drunen, Tinie de Munnikstraat, 
bouwen bedrijfspand (573935, 
09-12-2018)

•  Drunen, Populierstraat 17, plaatsen 
schutting met poort (573941,  
09-12-2018)

•  Vlijmen, Nassaulaan 77, vergroten 
bedrijfspand (574063, 10-12-2018)

•  Drunen, Hoge Schijf 22 en 22a, 
bouwen bedrijfswoning, bedrijfsge-
bouw en schuur (574252, 11-12-2018)

Slopen
•  Heusden, Nieuwe Maasdijk 1,  

gedeeltelijk slopen bedrijfspand 
(574054, 10-12-2018)

In- en uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, Tongerloostraat 11, aanleg-

gen 2 in- en uitritten (573297,  
04-12-2018)

•  Vlijmen, Otter, kavel GEE005, aan-
leg in- en uitrit (573400, 04-12-2018)

•  Drunen, Tinie de Munnikstraat, 
aanleg in- en uitrit (573935,  
09-12-2018)

•  Drunen, Torenstraat 28, veranderen 
oprit (574251, 11-12-2018)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Vlijmen, Vendreef 2, aanleg land-

schapselementen (573898,  
07-12-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Elshout, Monseigneur Muskens-

straat, kavel GOR017, bouwen  
woning (569147, 06-12-2018)

•  Vlijmen, Priemsteeg 31, bouwen 
opslagruimte (569286, 10-12-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Priemsteeg 31, bouwen 

opslagruimte (569286, 10-12-2018)

In- en uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, Monseigneur Muskens-

straat, kavel GOR017, aanleg in- en 
uitrit (569147, 06-12-2018)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Van Limburg Stirumlaan 2, 

kappen wilg (565893, 07-12-2018)

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).

VOORONTWERP BESTEMMINGS
PLAN STEENENBURG
Het college van Heusden is bezig  
met de voorbereiding van het 
 

bestemmingsplan Steenenburg  
(NL.IMRO.0797.Steenenburg-VO01). 
Het plangebied ligt tussen Drunen  
en Nieuwkuijk en wordt als volgt 
begrensd:

Noordzijde: de terreinen ten zuiden 
van de wegen Doorloop en Spoorlaan;
Oostzijde: de terreinen langs de 
westzijde van de Vimmerik en de 
terreinen achter de bestaande be-
drijfspanden Vimmerik 1-13. Bij de 
Middelweg ligt het plangebied langs 
de westzijde van de percelen 
Middelweg 38-38A, vervolgens aan-
sluitend aan de noordzijde van de 
Middelweg en langs de westzijde van 
de wetering achter de percelen Het 
Hof 1-25.
Zuidzijde: de Nieuwkuijksestraat  
en de Bosscheweg;
Westzijde: vanaf de Bosscheweg 
loopt de plangrens in noordelijke 
richting naar de bestaande boszoom 
die zich bevindt in het verlengde van 
de Groenewoud. De plangrens loopt 
hier in westelijke richting naar de 
Groenewoud en buigt dan weer in 
noordelijke richting af. De plangrens 
loopt langs de achterzijde van de 
percelen aan de Kasteeldreef.

Met dit bestemmingsplan wordt de 
realisatie mogelijk gemaakt van een 
High-tech campus met een onder-
zoeks- en een medisch diagnostisch 
research centrum in combinatie met 
daaraan gerelateerde bedrijvigheid. 
Dit gaat samen met de bouw van 
maximaal 226 woningen en de revita-
lisatie van de ecologische en cultuur-
historische waarden. Op deze wijze 
wordt een hoogwaardig en uniek 
woon- en werklandschap tot stand 
gebracht. 

Inspraakreactie
Het voorontwerpbestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 

ingang van 20 december 2018 gedu-
rende 6 weken ter inzage. Een  
digitale versie van het voorontwerp-
bestemmingsplan is raadpleegbaar 
via www.heusden.nl. en via 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Je kunt een inspraakreactie indienen.

Inloopavond
Op dinsdagavond 15 januari 2019 ben 
je van harte welkom op een inloop-
avond over het voorontwerpbestem-
mingsplan Steenenburg. Je kunt deze 
avond tussen 19 en 20.30 uur binnen-
lopen bij Den Bork aan de Nieuw-
kuijkse straat 139 in Nieuwkuijk. 

Wil je meer informatie, dan kun je 
contact opnemen met Marino Kuper, 
via telefoonnummer (073) 513 17 89. 
Wil je bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer 574525 vermelden? 

Besluit

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: Budzyński, B.
Geboortedatum: 31 augustus 1978
Adres: Parallelweg-Oost 6, Vlijmen
Datum besluit: 7 december 2018
Zaaknummer: 568619

Voor vragen kun je contact opnemen 
met het cluster Burgerzaken van de 
gemeente Heusden. Zij zijn bereik-
baar via het Klantcontactcentrum op 
telefoon nummer (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 >

Baanbrekers doet het uitstekend! 
Baanbrekers, de publieke onderneming voor sociale zaken en 
sociale werkgelegenheid van de gemeenten Heusden, Loon 
op Zand en Waalwijk, doet het uitstekend.

Dat mogen we concluderen uit het meest recente vergelij-
kingsonderzoek van branchevereniging Divosa. “We zijn 
tijdens deze zogenoemde benchmark op het gebied van werk 
en inkomen langs een meetlat gelegd en vergeleken met 
220 andere gemeenten en uitvoeringsorganisaties”, vertelt 
manager Inkomensondersteuning Eric van Agt. “En in deze 
vergelijking scoren we heel erg goed. We zitten zelfs in de 
landelijke kopgroep als het gaat om onze prestaties op het 
gebied van werk en inkomen.”
 
Lees verder op www.baanbrekers.org. <

Aangepaste openingstijden 
Donderdag 20 december is de gemeentebalie in Vlijmen vanwege een 
kerstbijeenkomst vanaf 14.30 uur gesloten. Vanaf dat tijdstip is de 
gemeente ook telefonisch niet meer bereikbaar.

Kerstmis
Van maandag 24 december tot en met woensdag 26 december zijn 
wij* gesloten. Op donderdag 27 december staan wij vanaf 09.00 uur 
weer klaar voor je. 

Veel gemeentelijke producten kun je voortaan digitaal aanvragen. 
Kijk hiervoor op onze website www.heusden.nl. Tussen 12.00 en  
17.00 uur werkt de gemeentebalie in Vlijmen alléén op afspraak.  
Een afspraak plan je makkelijk in via onze website. 

Wij wensen je fijne feestdagen! <

*  Gemeentebalie en zwembad Die Heygrave in Vlijmen en de 
Milieustraat en Bijeen in Drunen. 

Ligging en begrenzing
plangebied

Kosten voor  
afval in 2019
Jaarlijks ontvang je bij de 
afrekening van Brabant 
Water een overzicht van 
de kosten voor de gemeen-
telijke afvalstoffenhef-
fing. 

In 2019 bedraagt het vast-
recht € 123. Maak je ge-
bruik van een bovengrond-
se verzamelcontainer voor 
de inzameling van PMD- 
en GFT-afval, een biobakje 
voor de inzameling van 
GFT-afval en/of losse PMD-
zakken voor de inzameling 
van PMD-afval dan betaal 
je € 154 aan vastrecht. 

Het komend jaar betaal 
je net als in 2018 voor het 
restafval € 2,30 per in-
worp in de ondergrondse 
restafvalcontainers. 

Let op!
Vanaf 1 januari 2019 be-
taal je een bedrag per keer 
dat je de GFT-container 
en PMD-container laat 
ledigen. 
•  GFT-container (140 ltr.)       

€ 1,00 per keer
•  GFT-container (240 ltr.)       

€ 1,70 per keer
•  PMD-container (140 ltr.)      

€ 1,00 per keer
•  PMD-container (240 ltr.)      

€ 1,70 per keer

Inzamelen afval!
Gewijzigde inzameldagen en afvalkalender  
2019 beschikbaar

Met de app van de Afvalstoffendienst op je smartphone of tablet 
zie je eenvoudig of er gewijzigde inzameldagen van het PMD- en 
GFT- afval en oud papier zijn. 

De afvalkalender van 2019 is ook via de app beschikbaar! Je kunt de 
kalender van 2019 ook downloaden via www.afvalstoffendienst.nl 
of bestellen via de Afvalstoffendienst  via (073) 615 65 75. 
Download de app via de AppStore, Google playstore of  
Windows store. 

Gewijzigde inzameldagen PMD- en GFT-afval 
In verband met de feestdagen wijzigen een aantal inzameldagen.

•  Op dinsdag 25 december halen we geen afval bij u op.  
Dit gebeurt op zaterdag 22 december 2018. 

•  Op woensdag 26 december halen we ook geen afval op.  
Dit verschuift naar zaterdag 29 december 2018. 

•  Op dinsdag 1 januari 2019 halen we ook geen afval bij u op.  
Dit gebeurt op zaterdag 5 januari 2019.

Zet de container voor 7.00 uur aan de straat.

Gewijzigde inzameldagen oud papier en karton
In verband met de feestdagen wijzigen een aantal inzameldagen.

•  Op dinsdag 25 december halen we geen oud papier en  
karton bij u op. Dit gebeurt op dinsdag 18 december 2018.

•  Op woensdag 26 december halen we ook geen oud papier en  
karton bij u op. Dit gebeurt op woensdag 19 december 2018. 

•  Op dinsdag 1 januari 2019 halen we ook geen oud papier  
en karton bij u op. Dit gebeurt op woensdag 2 januari 2019. 

Zet uw oud papier en karton op tijd aan de straat. <

www.heusden.nl
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