
Een prachtig jaar!
Heusden700

Het nieuwe jaar is begonnen maar we blikken graag nog even terug op het afgelopen jaar. 2018 was 
het jaar waarin de restauratie van de vesting Heusden 50 jaar geleden afgerond werd. Dat Harmonie 
st. Cecilia in Haarsteeg haar 175 jarig bestaan vierde en waarin de vesting Heusden ongeveer 700 jaar 
stadsrechten heeft.  

Kortom, een jaar vol hoogtepunten waarin we 
stil hebben gestaan bij de rijke geschiedenis van 
Heusden. Gebeurtenissen die we vierden onder de 
noemer Heusden700. Door inwoners, verenigingen 
en stichtingen werd er een prachtig feestprogram-
ma samengesteld.

Heusden700
We trapten het jaar af met het spectaculaire 
‘Licht op de vesting’. De geschiedenis van Heusden 
werd mooi belicht in verschillende evenementen, 
concerten en exposities en het boek ‘Thuis in 
Abdij Mariënkroon’. Meerdere initiatieven zagen 
in Heusden700 het levenslicht en werden voor 
de eerste keer georganiseerd. Verder kwam de 
Zuiderwaterlinie op verschillende momenten 
mooi terug in het programma, werd een dwars-
doorsnede van de Heusdense bevolking vastgelegd 
op de gevoelige plaat en gebundeld in het beel-
dende boek ‘Wij zijn Heusden’. Daarnaast gingen 
zeven talenten, begeleid door zeven meesters, 
op een creatieve manier aan de slag met het 
themajaar en leverden prachtige eindwerken af.

Dromen. Doen. Heusden. -awards
Het Thomashuis uit Nieuwkuijk mocht de titel 
van ‘Heusdenaar van het jaar’ in ontvangst nemen 
tijdens het Vlijmens Spektakel. Ook de andere 
Dromen. Doen. Heusden. –awards zijn tijdens 
verschillende evenementen uitgereikt. Het jaar 
is afgesloten met het concert van de Koninklijke 
Harmonie St. Cecilia in Haarsteeg. Zij namen de 
bezoekers van het concert mee op een muzikale 

reis door de tijd met harmoniemuziek van 1843 
tot 2018. Wij kijken trots terug op een prachtig 
Heusden700 jaar en willen alle organisaties, vrij-
willigers en bezoekers bedanken die Heusden700 
mogelijk hebben gemaakt. <

Website dementie-
  vriendelijk Heusden
Samen met partners in wonen, welzijn en zorg, streeft de gemeente 
naar een dementievriendelijke gemeenschap.

Daarbij draait het om het gemakkelijker maken van het dagelijkse 
leven van mensen met dementie. Een gemeenschap waarin iedereen 
dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en 
wijkagent. Een gemeenschap waarin mensen met dementie kunnen 
blijven functioneren. Een samenleving waarin ze iets mogen vergeten 
en worden thuisgebracht als ze verdwalen. Een gemeenschap waarin 
ze zo lang mogelijk aan het verenigingsleven kunnen deelnemen.

Eén van de doelen is het op een laagdrempelige manier actuele 
informatie aanbieden voor mensen met dementie in de Heusdense 
samenleving. Op de website www.dementievriendelijkheusden.nl 
vind je informatie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers 
en voor iedereen die graag mee wil helpen om de Heusdense 
samenleving dementievriendelijk te maken. <

Al 70% in Goede Morgen 
fase 2 verkocht! 
Bouw start in 2019 

Goede Morgen in de duurzame wijk Geerpark Vlijmen groeit in snel 
tempo door. Terwijl de eerste woningen in fase 1 worden opgeleverd 
en de nieuwe bewoners hun intrek nemen, gaat ook de verkoop 
van fase 2 gestaag door. Inmiddels is al ruim 70% van de woningen 
verkocht. Als de vergunning onherroepelijk is, start de bouw naar 
verwachting in juni 2019. 
 
Dit nieuwe wijkdeel ligt op een van de mooiste locaties van 
Geerpark. Je woont direct aan het grote wijkpark en veel woningen 
hebben uitzicht op de waterslinger. De woningen zijn nul-op-de-
meter en hebben een mooie jaren ’30 architectuur.

Nog maar enkele woningen beschikbaar
Er zijn nog enkele woningen beschik-
baar in Goede Morgen fase 2. Kijk voor 
meer informatie op de plankaart op 
www.goedemorgengeerpark.nl. <

Weer wereldkampioen?
Huldiging Michael van Gerwen

Bij het ter perse gaan van deze krant was het nog niet bekend of 
het Michael van Gerwen opnieuw is gelukt om wereldkampioen 
darts te worden. De afgelopen weken heeft hij opnieuw een gooi 
gedaan naar het PDC-darts wereldkampioenschap in Londen. 
Als hij dat wint is Michael voor de derde keer wereldkampioen.

Huldiging Plein 
Komt Michael op 1 januari als winnaar uit de bus dan huldigen 
we Michael op donderdagavond 3 januari 2019 (om 19.00 uur) 
op het Plein in Vlijmen. Uiteraard ben je van harte welkom om de 
wereldkampioen toe te juichen. Parkeren is lastig, kom daarom 
op de � ets!  <fotograaf Bas van de Berk

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 -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
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

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
VON SUPPÉSTRAAT, DRUNEN
Het college van Heusden is bezig met 
de voorbereiding van het bestemmings-
plan Von Suppéstraat, Drunen (NL.
IMRO.0797.VonSuppe-VO01). Het plan-
gebied ligt in de bebouwde kom, in de 
wijk Venne-Oost, in  Drunen. Het plan-
gebied omvat het voormalige schoolge-
bouw met omliggende (openbare) 
ruimte aan de Von Suppéstraat en de 
naastgelegen gymzaal met basketbal-
veldje aan de Chopinstraat in Drunen.

Het doel van het plan is de ontwikke-
ling van 36 woningen mogelijk te ma-
ken: 20 patiowoningen en 16 overige 
grondgebonden woningen.

De planning is dat het ontwerp van 
het bestemmingsplan in het tweede 

kwartaal van 2019 ter inzage gelegd 
wordt. Het wordt waarschijnlijk vastge-
steld in het derde kwartaal van 2019.

Het voorontwerpbestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 3 januari 2019 gedurende 
4 weken ter inzage. Een digitale versie 
van het voorontwerpbestemmingsplan 
is raadpleegbaar via www.heusden.nl. 
Je kunt een inspraakreactie indienen.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Jolanda van Baardwijk. 
Vermeld hierbij het  zaaknummer 
541223.

Meldingen
Het college van Heusden heeft onder-
staande meldingen op grond van het 
‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ 
ontvangen en geaccepteerd:

•  Maatschap G.J. Hartgers en A.C.J. de 
Graaf, voor de wijziging van veebezet-
ting en doorvoeren van enkele andere 
interne wijzigingen aan de 
Dorpsstraat 13 in Doeveren. De mel-
ding betreft een verandering. 

•  JVR Products VOF, voor het houden 
van tien niet brandbare beschermgas-
sen aan de Nassaulaan 107A in 
Vlijmen. De melding betreft een op-
richting. 

•  Merkx Interieurs B.V., voor het klein-
schalig bewerken van hout aan de 
Schoolstraat 7 in Drunen. De melding 
betreft een verandering. 

•  VDH Installaties, voor een uitbreiding 
van het bestaande pand met een 
nieuw en voor het melden van een 
bestaande nissenhut en carport kan-
toor aan de Nassaulaan 107 in Vlijmen. 
De melding betreft een verandering. 

•  De Laat Coffee B.V., voor een koffi e-
branderij, koffi ebrander d.m.v. pallet-
kachel, opslag van groene koffi ebo-
nen en handel in thee, melk, suiker, 
disposables en koffi emachines aan de 
Looier 4 in Nieuwkuijk. De melding 
betreft een verandering. 

Het college van Heusden heeft onder-
staande meldingen op grond van het 
‘Besluit lozen buiten inrichtingen’ 
ontvangen en geaccepteerd:

•  Ynergie Operations BV, voor de aanleg 
van een bodemenergiesysteem met 
een bodemzijdig vermogen van 7 kW 
aan de Anton Pieckplein 4 in Drunen.

•  Ynergie Operations BV, voor de aanleg 
van een bodemenergiesysteem met 
een bodemzijdig vermogen van 7 kW 
aan de Anton Pieckplein 6 in Drunen.

•  WKO Nederland BV, voor de aanleg 
van een bodemenergiesysteem met 
een bodemzijdig vermogen van 5 kW 

aan de Hendrik de Jonghstraat 17 in 
Haarsteeg.

•  Durathem Nederland BV, voor de 
aanleg van een bodemenergiesysteem 
met een bodemzijdig vermogen van 
4 kW aan de Bosbeemd 22 in Vlijmen.

De acceptatie van de meldingen 
betreft 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
De persoon hieronder genoemd woont 
niet meer op het adres waar hij of zij 
volgens de basisregistratie personen 
(BRP) staat ingeschreven. Dit blijkt uit 
onderzoek van het cluster Burgerzaken 
van de gemeente Heusden. 

Het college heeft besloten de per-
soonslijst van deze persoon niet meer 
bij te houden. Daardoor staat hij of zij 
offi cieel niet meer op dat adres inge-
schreven.

Geslachtsnaam: Eks,i, D.
Geboortedatum: 1 november 1948
Adres: Indialaan 17, Drunen
Datum besluit: 14 december 2018
Zaaknummer: 571460

Voor vragen kun je contact opnemen 
met het cluster Burgerzaken van de 
gemeente Heusden. 

Informatie bekendmakingen
Bovenstaande bekendmakingen 
zijn digitaal gepubliceerd. Meer 
informatie over de bekendmakingen 
met procedures vindt u op 
offi cielebekendmakingen.nl. 
In de procedures vindt u terug of 
en hoe u bezwaar of beroep kunt 
aantekenen. U kunt de bekend-
makingen ook ontvangen per mail of 
via de ‘Over uw buurt’ app. U kunt dan 
zien welke besluiten betrekking heb-
ben op uw buurt. De app is gratis te 
downloaden via de App Store, Google 
Playstore of de Microsoft Store. Op 
overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich 
aanmelden voor e-mail-service. <

Bekendmakingen >

Vuurwerkafval
Ruim het op en lever het gratis in!

Bij de vuurwerkverkooppunten in de gemeente Heusden ver-
strekken we gratis vuurwerkafvalzakken. Je kunt de volle vuur-
werkafvalzakken 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.

Ook kun je vuurwerkafvalzakken afhalen bij het gemeentehuis 
in Vlijmen (Julianastraat 34), in Drunen bij het gemeentehuis 
(Raadhuisplein 16) en bij de Milieustraat (Duinweg 37). Deze 
vuurwerkafvalzakken zijn alleen bedoeld voor vuurwerkafval. 

Veilig vuurwerkafval opruimen
Met behulp van de volgende, simpele tips kun je vuurwerkafval 
veilig opruimen:
•  verzamel direct na het afsteken het vuurwerkafval of doe dit 

zo vroeg mogelijk op Nieuwjaarsdag;
• maak vuurwerkafval eerst nat voor het opruimen;
•  dompel afgestoken vuurwerk én blindgangers onder in een 

emmer water;
•  steek nooit blindgangers en beschadigd vuurwerk opnieuw af;
• laat kinderen nooit alleen vuurwerk opruimen. <

Ligging plangebied

Strooien in de gemeente
De winter komt er weer aan! Onze gladheidbestrijders springen dan weer voor dag en dauw uit 
hun bed om de doorgaande wegen veilig te houden. 

Commissie bezwaarschri� en

Met strooiwagens wordt gladheid op hoofdwegen, 
doorgaande wegen, fi etspaden en busroutes be-
streden. Om dit zo vlot mogelijk te kunnen doen 
worden uitneembare palen op de strooiroutes 
verwijderd. Deze paaltjes worden nà het strooi-
seizoen weer terug geplaatst. Voor het bepalen 
van de gladheid maakt de gemeente gebruik van 
de meetpunten van Rijkswaterstaat, de voorspel-
lingen van Meteoconsult en de weginspecties door 
de gemeente zelf.

Wat doet de gemeente?
Als het zeker is dat het glad wordt, start er een 
strooiactie. Dit is minder milieubelastend dan 
preventief strooien. Het zout kan beter zijn werk 
doen als er veel verkeer overheen rijdt. Zout strooi-

en op wegen waar nauwelijks verkeer komt, heeft 
geen effect. Woonstraten, locaties rondom scho-
len, dokterspraktijken, bejaardencentra e.d. wor-
den in principe niet gestrooid. Alleen bij extreem 
gevaarlijke omstandigheden.

Wat kunt u zelf doen ?
Probeer na sneeuwval de sneeuw weg te vegen, 
dus voordat deze is vast gelopen. Hierdoor kunnen 
buurtbewoners veilig gebruik maken van het trot-
toir. Ook kunt u zelf met zout strooien tegen glad-
heid. Zout kunt u kopen bij tuincentra, doe-het-
zelf winkels en bezinepompen. Strooi niet meer 
dan een handje zout per m2 en strooi niet te veel 
onder bomen, dat is slecht voor de wortels. <

De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften 
houdt op dinsdagmiddag 8 januari 2019 twee hoor-
zittingen. Tijdens deze hoorzittingen worden de vol-
gende bezwaren behandeld, die zijn gericht tegen:

14:00 uur: niet behandelen omgevingsvergunning 
bouw appartementen in Drunen

15:00 uur: weigeringsbesluit voor het huisvesten 
26 personen aan de Stationsstraat Drunen

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeente-
huis in Vlijmen. Voor meer informatie en voor het 
bijwonen van de openbare zittingen kun je contact 
opnemen met het secretariaat van de Commissie 
bezwaarschriften.

Een zaak kan achter gesloten deuren worden behan-
deld als de commissie dit nodig vindt. Het is moge-
lijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van 
die aanpassing niet meer mogelijk is.  <

Kerstboominzameling 2019
Natuurlijk gaan we ook dit jaar weer op diverse locaties in de 
gemeente kerstbomen inzamelen. Op donderdag 3 januari 
2019 starten we vanaf 13.00 uur. Je kunt kerstbomen met of 
zonder kluit, zonder emmer, mand enz. en zonder versieringen 
inleveren.

De vergoeding per ingeleverde boom is € 0,50.

Op onze website www.heusden.nl vind je het volledige overzicht 
waar en wanneer je kerstbomen kunt inleveren. <

www.heusden.nl
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