
Voorontwerp bestemmingsplan 
Steenenburg
De ideeën voor het plan Steenenburg liggen er al langer, maar het afgelopen jaar zijn deze ideeën 
concreter geworden. Daarbij zijn er onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van Steenenburg. 
De ideeën en onderzoeksresultaten zijn samengevoegd tot een bestemmingsplan Steenenburg. 
In dit bestemmingsplan beschrijven we het plan, maar leggen we vooral vast hoe de gronden van 
Steenenburg mogen worden gebruikt en bebouwd. 

De eerste versie van een bestemmingsplan is 
het zogenoemde voorontwerp bestemmings
plan. Met een inspraakreactie kun je aangeven 
hoe je tegen deze eerste versie van het plan 
Steenenburg aankijkt. De ontvangen reacties 
worden beoordeeld en waar nodig of wenselijk 
verwerkt in de tweede versie van het bestem
mingsplan: het ontwerp bestemmingsplan. Ook 
hierop kun je weer een reactie geven (een zoge
noemde zienswijze). Ook deze reacties worden 
beoordeeld en waar nodig verwerkt in de derde 
en tevens definitieve versie van het bestem
mingsplan. Deze definitieve versie wordt aan de 
raad voorgelegd om vast te stellen. 

Ter inzage
Het voorontwerp bestemmingsplan voor  
het plan Steenenburg ligt vanaf donderdag  

20 december 2018 voor een periode van 6 weken 
ter inzage. In verband met de kerstvakantie is 
dit 2 weken langer dan de gebruikelijke 4 weken. 
Je kunt een papieren versie inzien op het 
gemeentehuis in Vlijmen. Online is het 
voorontwerp bestemmingsplan te vinden  
via de website van de gemeente of via  
www.ruimtelijkeplannen.nl.  

Informatiebijeenkomst
Wil je meer weten over het voorontwerp be
stemmingsplan Steenenburg? Kom dan naar 
de inloopbijeenkomst in Café D’n Bork aan 
de Nieuwkuijksestraat 139 in Nieuwkuijk op 
dinsdag 15 januari 2019 van 19.00 tot 21.30 uur. 
Tijdens deze bijeenkomst kun je vragen stellen 
over het bestemmingsplan, maar zeker ook over 
het plan in het algemeen. Iedereen is welkom! <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

Gezocht: MogelijkMakers!
Wil jij samen met klanten en collega's ontdekken wat de mogelijk
heden zijn om dromen waar te maken. Kunnen zij rekenen op 
jouw gedrevenheid en professionaliteit? Dan ben jij misschien de 
MogelijkMaker die we zoeken! We hebben verschillende vacatures 
openstaan. We zijn op zoek naar:

• Medewerker DIV
• Medewerker wegen en verkeer
• Griffiemedewerker
• Algemeen Handhavingsjurist
• Beleidsmedewerker wegen en 

kunstwerken
• Beleidsmedewerker groen,  

natuur en landschap
• Coördinator kabels en leidingen 

en openbare verlichting
• Projectleider openbare ruimte

Meer informatie over de vacatures vind je op 
www.werkeninnoordoostbrabant.nl. Wil je meer weten over  
onze merkbelofte Dromen. Doen. Heusden en hoe je een 
MogelijkMaker wordt? Kijk dan snel www.heusden.nl onder  
het kopje ‘werken bij de gemeente Heusden’. <

Let op! Vanaf volgende week vind je deze informatiepagina voortaan in Weekblad Drunen en Weekblad Vlijmen.

Vuurwerk, voorkom  
ongelukken!
Er raken nog steeds mensen gewond door onveilig gebruik van 
vuurwerk. Een groot aantal vuurwerkongelukken gebeurt name-
lijk op nieuwjaarsdag. Vooral jonge kinderen gaan dan op zoek 
naar vuurwerk dat niet is afgegaan en steken het opnieuw af. 

Deze ongelukken kunnen we voorkomen! Ruim het vuurwerk
afval meteen op. Steek vuurwerk dat niet afgegaan is nooit 
opnieuw af. Maak het vuurwerk nat voordat je het in de afvalzak 
stopt. Gebruik hiervoor de speciale vuurwerkafvalzak die bij het 
gekochte vuurwerk is verstrekt. De zakken zijn ook verkrijgbaar 
bij de gemeentehuizen en de milieustraat. <

Inleveren
Je kunt de volle vuurwerkafvalzakken vanaf woensdag  
2 januari tot en met zaterdag 5 januari gratis inleveren op de 
milieustraat aan de Duinweg 37 in Drunen. De milieustraat is 
op woensdag t/m vrijdag geopend van 13.30 tot 16.00 uur en 
op zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.

Geen vuurwerkvrije zones in Heusden
De gemeente kent geen vuurwerkvrije zones. De afgelopen 
jaarwisselingen was er weinig overlast of openbare proble
men. Ook vinden tijdens de jaarwisseling, in de openbare 
ruimte, geen festiviteiten met grote bezoekersaantallen 
plaats waarvoor een vuurwerkverbod nodig is.  

Carbid schieten rond de jaarwisseling mag alleen tijdens  
de afsteektijden van vuurwerk. Dus op 31 december vanaf 
18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. 

Overlast
Heeft u op oudejaarsdag overlast van vuurwerk of  
carbidschieten. Bel dan met de politie op 09008844. <

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
Email: 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  17.00 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
Email: 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, Magnoliastraat 33,  

verhogen dak van garage (574398, 
12122018)

•  Drunen, Hugo de Grootstraat 35/37, 
verbouwen kantoorruimte tot 
appartementen (574609, 11122018)

Kappen
•  Vlijmen, Pastoriestraat 4, kappen 

acacia (574901, 14122018)

Afwijken van de bestemming
•  Elshout, Scheidingstraat 1, wijzigen 

bestemming i.v.m. het huisvesten 
van meer dan 5 personen (573856, 
07122018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Burgemeester van de 

Heijdenstraat 14, aanleggen in of 
uitrit (574389, 12122018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.

Bouwen
•  Drunen, Alcoalaan, kavel 3A1,  

bouwen bedrijfspand (568829, 
12122018)

•  Herpt, Groenstraat 16, bouwen 
werktuigberging / opslagloods 
(565453, 13122018)

•  Haarsteeg, De Hoeven 56, bouwen 
berging met overkapping (566481, 
13122018)

•  Elshout, Monseigneur Muskens
straat, kavel GOR007, bouwen 
woning (565696, 13122018)

•  Vlijmen, Emmalaan 23, vergroten 
woning (569863, 13122018)

•  Vlijmen, Geerpark, kavel GEE214, 
bouwen woning (567794, 14122018)

•  Vlijmen, Bosbeemd, kavel GRA065, 
bouwen woning (568997, 14122018)

Afwijken van de bestemming 
•  Elshout, Kapelstraat 42, plaatsen 

tijdelijke mantelzorgwoning 
(572010, 13122018)

•   Drunen, Groenewoud 7, bouwen 
garage (568692, 13122018)

•  Haarsteeg, De Hoeven 56, bouwen 
berging met overkapping (566481, 
13122018)

•  Elshout, Monseigneur Muskens
straat, kavel GOR007, bouwen 
woning (565696, 13122018)

Kappen
•  Vlijmen, Meliestraat t.h.v. huisnr. 10 

en 10a, kappen lindeboom (573178, 
12122018)

•  Drunen, Deken Coppensstraat 
(naast begraafplaats), kappen 
kastanjeboom (572139, 14122018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Alcoalaan, kavel 3A1, aan

leg in of uitrit (568829, 12122018)
•  Elshout, Monseigneur 

Muskensstraat, kavel GOR007, 
aanleg in of uitrit (565696,  
13122018)

•  Vlijmen, Geerpark, kavel GEE214, 
aanleg in of uitrit (567794, 14122018)

•  Vlijmen, Bosbeemd, kavel GRA065, 
aanleg in of uitrit (568997,  
14122018)

Brandveilig gebruik en gebruiks-
melding
•  Drunen, Beukstraat 13, brandveilig 

gebruiken basisschool De Bolster 
(552557, 13122018)

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).

OMGEVINGSVERGUNNING 
DUINWEG (ONG.) IN DRUNEN
Het college van Heusden heeft op  
18 december 2018 ingestemd met de 
omgevingsvergunning voor de activi
teiten: 

•  Handelingen met gevolgen voor 
beschermde natuurgebieden

•  Bouwen
•  Handelen in strijd met regels  

ruimtelijke ordening

Voor het tijdelijk plaatsen van een 
zeecontainer met silo ten behoeve 

van biomassakachel aan Duinweg 
(ongenummerd) in Drunen. Het per
ceel is kadastraal bekend als: Drunen, 
sectie D, nummer 3608. Het kenmerk 
van deze vergunning is 540357.

De omgevingsvergunning ligt met 
bijbehorende stukken met ingang 
van vrijdag 28 december 2018 gedu
rende zes weken ter inzage. Je kunt 
de stukken, tijdens openingstijden, 
inzien in het gemeentehuis in 
Vlijmen. Een digitale versie van de 
omgevingsvergunning is opvraagbaar 
via info@heusden.nl. Graag bij een 
schriftelijke reactie het zaaknummer 
540357 vermelden. Voor vragen kun 
je contact opnemen met het cluster 
Omgevingsvergunningen.

Besluiten

ERFPACHTCANON EN  
INDEXERING 2019
Het college heeft besloten om het 
canonpercentage voor 2019 vast te 
stellen op het minimumpercentage 
van 4% inclusief 0,5% opslag voor 
administratie en beheerskosten. 
Daarnaast worden alle lopende erf
pachtovereenkomsten per 1 januari 
2019 geïndexeerd met 2,1%.

BESLUIT 
Het college van de gemeente 
Heusden heeft besloten om een 
gedeelte van het perceel, kadastraal 
bekend als gemeente Drunen, sectie 
L, nummer 7387, plaatselijk bekend 
als de steeg aan de Aalbersestraat, te 
onttrekken aan het openbaar verkeer 

wegens verkoop aan twee aanlig
gende partijen.

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 email
service. <

Bekendmakingen >

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 af
watering, het schoonhouden 
van sloten, het zuiveren van 
afvalwater en het leveren van 
schoon drinkwater.

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

Frituurvet, niet in het riool!
De komende week worden er weer veel oliebollen gebak
ken. Gooi het gebruikte frituurvet of –olie niet in het riool. 
Dit veroorzaakt namelijk verstoppingen in het riool. Een 
tip: giet het terug in een plastic fles of leeg pak melk. Je 
kunt het gebruikte 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. <

Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op 
de hoogte! <

Kerstboominzameling 2019

Aangepaste openingstijden

Kern Inzamelplaats Tijdstip

Vlijmen Vijfhoevenlaan t.h.v. Beethovenlaan (grasveld) 13.00 – 14.30 uur

Basisschool De Wilgen Van Limburg Stirumlaan 14.45 –16.15 uur

Vlaemsche Hoeve / Schout Lieshoutstraat (grasveld op hoek) 14.45 – 16.15 uur

Jan Steenstraat grasveld t.h.v. Caleidoscoop 13.00 – 14.30 uur

Haarsteeg Mari van Eschstraat nabij basisschool Lambertus 13.00 – 14.30 uur

Nieuwkuijk Nieuwkuijksestraat nabij basisschool ’t Kompas 14.45 – 16.15 uur

Drunen Plataanplein 13.00 – 14.30 uur

Donauring, parkeerplaats bij de Moezel 14.45 – 16.15 uur

Grasveld Maleisiëlaan / Birmalaan 13.00 – 14.30 uur

Oranjeveld 14.45 – 16.15 uur

Hoek Vennestraat – Churchillstraat 13.00 – 14.30 uur

Elshout Theodorus Rijkenstraat (asfaltplateau) 13.00 – 14.30 uur

Heusden Burchtplein 13.00 – 14.30 uur

Oudheusden De Schakel, Irenestraat 14.45 – 16.15 uur

Herpt Dorpshuis, Torenstraat 13.00 – 14.30 uur

Hedikhuizen Lambertusstraat, nabij de kerk 15.00 – 15.30 uur

Natuurlijk gaan we ook dit jaar weer op diverse 
locaties in de gemeente kerstbomen inzamelen.  
De vergoeding per ingeleverde boom is € 0,50.

Wanneer? Donderdag 3 januari 2019 vanaf  
13.00 uur.

Hoe? Kerstbomen met of zonder kluit, zonder 
emmer, mand enz. en zonder versieringen.

Waar? Op onderstaande locaties staan we klaar 
om de kerstbomen in ontvangst te nemen. <

De gemeentebalie in Vlijmen en Bijeen in 
Drunen zijn op maandag 31 december tot 
12.00 uur geopend. Telefonisch zijn we ook tot 
12.00 uur bereikbaar. Zwembad die Heygrave 
in Vlijmen en de Milieustraat in Drunen zijn 
op maandag 31 december gesloten. Dinsdag 1 
januari zijn wij* gesloten. Woensdag 2 januari 
staan wij weer vanaf 09.00 uur voor je klaar.

Let op! Vanaf 1 januari 2019 vervalt de avondo
penstelling op woensdag

Digitaal aanvragen en afspraak maken
Veel gemeentelijke producten kun je voort
aan digitaal aanvragen. Kijk hiervoor op onze 
website www.heusden.nl. Wil je toch naar de 
gemeentebalie? Maak dan een afspraak via de 
website of telefonisch op (073) 513 17 89.

Wij wensen je een fijn en veilig Oud en Nieuw. <

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

www.heusden.nl
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