
Wie nomineer jij? 
Dromen. Doen. Heusden.–awards 2018

Ken jij een sporter die een mooie sportprestaties heeft geleverd? Een vrijwilliger die zich belangeloos 
inzet voor anderen? De innovatieve ondernemer die maatschappelijk verantwoord onderneemt?  
Kortom iemand die in jouw ogen dé Doener van 2018 moet worden in de categorie sporter, vrijwilliger  
of ondernemer? Of wil je een Droom nomineren, omdat dit initiatief volgens jou binnen Heusden écht 
het verschil maakt? Nomineer deze persoon, stichting, vereniging of organisatie meteen via onze  
website www.heusden.nl. Je kunt tot en met 1 maart 2019 je nominaties doorgeven.

Stemmen
De kandidaten voor Heusdenaar van 2018 zijn al 
bekend. Zij zijn het afgelopen jaar genomineerd 
als Doener van de maand en maken daarom kans 
op de titel Heusdenaar van 2018. Je kunt van  
6 maart tot 25 maart je stem uitbrengen op de 
Doeners, de Droom en Heusdenaar van 2018 via 
www.heusden.nl. 

En de winnaars zijn…
We organiseren dit jaar geen traditionele Dromen. 
Doen. Heusden. –dag waar normaliter de awards 
uitgereikt werden. Dit jaar willen we aansluiten 
bij passende evenementen die plaats vinden in de 
gemeente. Binnenkort is bekend bij welke evene
menten de awards uitgereikt worden. <

Doeners van de Maand
Eerste twee Doeners van de Maand van dit jaar benoemd. 

Zanger Kafke mocht als Doener van de Maand januari dit jaar het spits 
afbijten. In korte tijd werd hij razendsnel bekend in de regio met zijn 
optredens waarbij de tent regelmatig op zijn kop staat. Ondanks dat 
het met een grap begon, werkt hij nu keihard aan zijn droom!

Marco Driesprong was als tweede, op 2 februari, aan de beurt. Marco 
zet zich  maatschappelijk in als presentator bij HTR, het Vlijmens 
Spektakel en de grootse huldiging van wereldkampioen Michael van 
Gerwen. Dik verdiend werd hij Doener van de Maand februari. <

Inventarisatie huisvesting arbeidsmigranten
Op dit moment voert de gemeente Heusden een 
onderzoek uit naar de huisvesting van arbeids
migranten. 

Er komen af en toe signalen binnen dat arbeids
migranten illegaal en vaak met teveel personen 
onder één dak wonen. Dit leidt soms tot overlast 
bij omwonenden. Daarnaast zijn de condities waar 
deze arbeidsmigranten in leven niet optimaal.  
De gehuisveste arbeidsmigranten zijn vaak ook 
niet bekend bij de gemeente.

Voor dit onderzoek zijn daarom vier medewerkers 
van Legitiem B.V. aangesteld als toezichthouder. 
Zij controleren namens de gemeente waar en hoe 
arbeidsmigranten zijn gehuisvest. Zij vragen ook 

door wie ze worden gehuisvest, wie de werkgever 
is en of ze nog vragen hebben aan de gemeente.  
De medewerkers controleren op verschillende tij
den en bellen aan om vragen te stellen. Daarnaast 
zijn zij gemachtigd om, om een legitimatiebewijs 
te vragen en daarvan een kopie/foto te maken om 
vast te stellen of deze personen daadwerkelijk op 
het adres wonen. 

De toezichthouders kunnen zich legitimeren met 
een pas van de gemeente. Mocht u het niet ver
trouwen, neem dan contact op met de gemeente 
Heusden via telefoonnummer (073) 51 31 789. 
Onze medewerkers aan de telefoon kunnen con
troleren of de persoon die bij u aan de deur staat, 
daadwerkelijk in dienst is van Legitiem B.V. <

Regel het digitaal! 
Wist je dat het mogelijk is om zaken digitaal te regelen met  
de gemeente. Je kunt makkelijk, vanaf de bank, de dienstverlening  
thuis opstarten. 

Het is voortaan mogelijk om digitaal een verhuizing, verklaring 
naamgebruik, verzoek tot geheimhouding van persoonsgegevens 
en een melding tot een voorgenomen huwelijk of geregistreerd 
partnerschap door te geven. Je hoeft hiervoor dus niet meer langs 
te komen op het gemeentehuis. 

Daarnaast kun je alvast de dienstverlening starten voor de aan
vraag van een Nederlands reisdocument of het verlengen van een 
Nederlands rijbewijs. Je vult zelf de gegevens in, betaalt voor de 
aanvraag met Ideal en maakt meteen een afspraak voor het onder
tekenen van de aanvraag en het inleveren van een goedgekeurde 
pasfoto en vingerafdrukken in het gemeentehuis in Vlijmen. 

Ouders kunnen de geboorte van hun kind(eren) ook online 
doorgeven. Eén van de ouders, vaak de vader, moet dan nog 
persoonlijk (binnen 3 dagen) een handtekening zetten onder de 
akte. Hiervoor maak je meteen online een afspraak, na het invullen 
van de gegevens. 

DigiD
Wil jij ook digitaal zaken doen met de gemeente? Dan heb je 
hiervoor een DigiD nodig. Met DigiD identificeer je jezelf bij de 
gemeente. Het is belangrijk dat je nooit je gebruikersnaam en/of 
wachtwoord aan iemand anders geeft want daarmee kun je iemand 
toegang geven tot je digitale identiteit. <

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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Heusdens nieuws in je mailbox?
Blijf jij graag op de hoogte van gemeentelijk nieuws?  
Schrijf je dan snel in voor onze digitale nieuwsbrief.  
Meld je aan op www.heusden.nl onder ‘mijn loket’.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Heistraat 19, vergroten wo

ning en garage (578747, 23012019)
•  Elshout, Monseigneur Muskensstraat 

3, bouwen hobbyruimte (578867, 
24012019)

•  Haarsteeg, Donkhof 47, bouwen 
carport (578970, 25012019)

•  Drunen, De Ruyterstraat 22, vergro
ten woning (579011, 27012019)

•  Haarsteeg, Meester Prinsenstraat 52, 
vervangen dak door rieten kap 
(579215, 28012019)

•  Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE206, 
bouwen woning (579365, 29012019)

•  Vlijmen, Schaepmanlaan 52, vergro
ten woning (579390, 29012019)

Kappen
•  Oudheusden, Westakker 2, kappen 

bomen, rooien stobben en verwijderen 
onder begroeiing (578988, 25012019)

Afwijken van de bestemming
•  Elshout, Monseigneur Muskensstraat 

3, bouwen hobbyruimte (578867, 
24012019)

•  Oudheusden, Spieringhof 8, wijzigen 
bestemming i.v.m. huisvesten van 
meer dan 5 personen (579310,  
25012019)

•  Vlijmen, Sint Barbarastraat 1, wijzi
gen bestemming i.v.m. huisvesten  
van meer dan 5 personen (579320, 
25012019)

•  Vlijmen, Akkerstraat 15, wijzigen 
bestemming i.v.m. huisvesten  
van meer dan 5 personen (579321, 
29012019)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 8a, 
wijzigen bestemming i.v.m. huisves
ten meer dan 5 personen (579253, 
29012019)

•  Haarsteeg, De Omloop 6, oprichten 
hondenpension (579353, 29012019)

•  Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE206, 
bouwen woning (579365, 29012019)

In of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, De Ruyterstraat 22, aanleg 

in en uitrit (579011, 27012019)

•  Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE206, 
aanleg in en uitrit (579365,  
29012019)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.

Bouwen
•  Drunen, Bellinipark 15, doorbreken 

woon en tuinkamer (572618,  
23012019)

•  Elshout, Heusdenseweg (kadastraal 
K2824), plaatsen erfafscheiding 
(572915, 23012019)

•  Vlijmen, Pastoor van Akenstraat 16, 
verhogen aanbouw (574899,  
23012019)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 40a, realise
ren laaddock (575186, 25012019)

•  Elshout, Monseigneur 
Muskensstraat, GOR008, bouw  
woning (573045, 25012019)

•  Herpt, Burgemeester Buijsstraat 25, 
veranderen woning en plaatsen  
dakkapellen (575387, 28012019)

•  Vlijmen, Voorstraat 29, bouwen  
tuinhuis (573558, 29012019)

•  Vlijmen, Otter, kavel GEE010, bouwen 
woonhuis (573902, 29012019)

•  Drunen, Magnoliastraat 33, verhogen 
dak garage (574398, 29012019)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Pastoor van Akenstraat 16, 

verhogen aanbouw (574899,  
23012019)

•  Vlijmen, Voorstraat 29, bouwen  
tuinhuis (573558, 29012019)

•  Drunen, Magnoliastraat 33, verhogen 
dak garage (574398, 29012019)

Kappen
•  Vlijmen, Da Costastraat t.h.v. huisnr. 

16, kappen acacia (573189, 23012019)
•  Vlijmen, Pastoriestraat 4, kappen 

acacia (574901, 29012019)

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

gen 2 in en uitritten (573297, 2301
2019)

•  Drunen, Burgemeester van de 
Heijdenstraat 14, aanleggen in of 
uitrit (574389, 25012019)

•  Elshout, Monseigneur 
Muskensstraat, GOR008, aanleggen 
in en uitrit (573045, 25012019)

Ingetrokken
•  Drunen, Magnoliastraat 45, plaatsen 

dakkapel voorzijde (572226,  
29012018)

Procedures
De gemeente Heusden geeft een ken
nisgeving van de ontvangen aanvragen. 
De stukken zijn voor iedereen in te zien 
in het gemeentehuis in Vlijmen. Voor 
de vergunningen met de onderdelen 
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).

Concept Welstandsnota 
Heusden
Het college van Heusden maakt be
kend, dat het heeft ingestemd met het 
concept van de geactualiseerde 
Welstandsnota Heusden.

In de Welstandsnota staat het beleid 
voor de ruimtelijke kwaliteit van de 
gebouwde omgeving. Met deze con
ceptnota is de nota uit 2012 geactuali
seerd. Daarbij is het beleid op punten 
verder versoepeld door verplichtingen 
vanuit Welstand terug te brengen of  
te vereenvoudigen. 

De concept Welstandsnota Heusden 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 6 februari 2019 gedurende 
zes weken ter inzage. Een digitale 
versie is raadpleegbaar via de  
landelijke website 
www.officielebekendmakingen.nl.  
Je kunt een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie, neem dan con
tact op met Willem van de Ven van het 
cluster Ruimtelijke Ordening. Vermeld 
hierbij het zaaknummer 577964.

Evenementenvergunningen

KERMISSEN GEMEENTE HEUSDEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 28 januari 2019 vergunning verleend 
voor de volgende kermissen in 2019 in 
de gemeente Heusden:
•  Elshout, in de Theodorus J. 

Rijkenstraat en de Hertog Janstraat 
van 13 t/m 16 april; 

•  Heusden, op de Vismarkt en de 
Botermarkt van 30 mei /m 2 juni;

•  Drunen, op het Raadhuisplein en de 
Grotestraat (Hugo de Grootstraat t/m 
de Jac. v/d Meijdenstraat) van 7 t/m  
10 juni; 

•  Nieuwkuijk, aan de 
Nieuwkuijksestraat (parkeerterrein) 
van 15 t/m 18 juni; 

•  Herpt, aan de Torenstraat ter hoogte 
van de huisnummers 2A en 4A van  
6 t/m 9 juli; 

•  Haarsteeg, aan de Haarsteegsestraat 
en de Mr. Prinsenstraat (parkeerter
reinen) van 7 t/m 10 september; 

•  Vlijmen, op het Plein (parkeerterrein) 
en de Akkerstraat (rotonde t/m Mgr. 
van Kesselstraat) van 27 september 
t/m 1 oktober.

De vergunning is verzonden op  
28 januari 2019 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00577104.

VERKEER

GERESERVEERDE GEHANDICAPTEN-
PARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wet
houders van Heusden maakt bekend 
dat het op 29 januari 2019 heeft beslo
ten tot het aanleggen van de gereser
veerde gehandicaptenparkeerplaats 
ter hoogte van de Suitbertusstraat 31 
in Oudheusden. Het bord E6 wordt hier 
samen met het onderbord met kente
ken geplaatst. Het besluit is op 6 febru
ari 2019 bekendgemaakt in de 
Staatscourant.

TIJDELIJKE GEHANDICAPTENPAR-
KEERPLAATSEN
Het college van Heusden heeft beslo
ten tijdelijke gehandicaptenparkeer

plaatsen aan te wijzen ten behoeve van 
de stembureaus van de Provinciale 
Statenverkiezingen op 20 maart 2019 
in de gemeente Heusden. Je kunt van  
4 februari 2019 tot en met 17 maart 
2019 bezwaar maken.

Het college van Heusden heeft beslo
ten tijdelijke gehandicaptenparkeer
plaatsen aan te wijzen ten behoeve van 
de stembureaus van de Europees 
Parlementsverkiezingen op 23 mei 
2019 in de gemeente Heusden. Je kunt 
van 4 februari 2019 tot en met 17 maart 
2019 bezwaar maken.

Informatie bekendmakingen
Bovenstaande bekendmakingen  
zijn digitaal gepubliceerd. Meer  
informatie over de bekendmakingen 
met procedures vindt u op 
officielebekendmakingen.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 emailservice. <

Bekendmakingen >

Brabantse subsidie voor ‘roze kasteel’  
in plan Steenenburg!
Belangrijk bezoek op zaterdag voor het ‘roze kasteel’ in plan Steenenburg. Gedeputeerde Henri Swinkels 
van de provincie NoordBrabant kwam met een delegatie langs, met goed nieuws: het ‘roze kasteel’  
ontvangt een subsidie van 400.000 euro voor restauratie en onderhoud.

Kasteel Steenenburg, voor
heen bekend als ‘het roze kas
teel’, maakt deel uit van plan 
Steenenburg, waar een plan voor 
is ontwikkeld met huizen, een 
medische campus en het kasteel 
als middelpunt, als huiskamer 
van het gebied, vertelt wet
houder Mart van der Poel van  

de gemeente Heusden, eigenaar 
van het landgoed. 

“We zijn ontzettend blij met deze 
subsidie, want nu kunnen we 
verder met het plan. De roze verf 
wordt er afgehaald, want die heeft 
het kasteel heel erg beschadigd. 
En dan brengen we het terug in 

de oorspronkelijke staat, van voor 
het ‘roze kasteel’ van het Land van 
Ooit.” 

Op dinsdag 15 januari gaf wethou
der Mart van der Poel het offici
ele startsein voor de restauratie 
van kasteel Steenenburg. Daarbij 
worden onder meer alle aan

bouwen gesloopt en verdwijnt 
de roze kleur van de gevel. De 
verwijdering van de verflaag van 
de oude bakstenen is werk voor 
experts om te voorkomen dat de 
muren van het rijksmonument be
schadigd raken. Als alles volgens 
planning verloopt is de restaura
tie in september klaar.

Restauratie rijksmonument
De restauratie van de buitenkant 
van het kasteel kost ongeveer 
1,2 miljoen, de provincie draagt 
vier ton bij vanwege de histo
rische waarde van het gebied. 
De subsidie is bedoeld voor res
tauratie en instandhouding van 
rijksmonumenten. Gedeputeerde 
Henri Swinkels (Leefbaarheid en 
Cultuur): 

“De verbindings- en verbeeldings-
kracht van erfgoed is de basis 
voor ons erfgoedbeleid. Brabant 
is bezaaid met erfgoed, van oude 
kloosters en fabrieken tot forten 
en molens. Al dat erfgoed vertelt 
iets over onze identiteit, maakt 
ons verleden zichtbaar en verbindt 
ons er mee. Dat willen we zicht-
baar maken en houden.”

Land van Ooit
De gemeente Heusden kocht in 
2008 het kasteel en de bijbehoren
de gronden, nadat het Land van 
Ooit failliet ging. De afgelopen 
tien jaar werden verschillende ont
wikkelingsmogelijkheden voor het  
gebied onderzocht. Sinds enkele 
jaren spreken de gemeente en Jan 
Kelders Beheer B.V. over plannen 
voor Steenenburg en de rollen die 
beide partijen daarin willen en 
kunnen nemen. Afgelopen voor
jaar werd een mondeling akkoord 
over de plannen bereikt, met 
name over de campus in het noor
delijke deel van Steenenburg. 

De gemeente neemt binnen het 
totale Plan Steenenburg de res
tauratie en toekomstige invulling 
van het kasteel en de ontwik
keling van de appartementen, 
hofwoningen en ruime bouwka
vels voor haar rekening. Oomen 
Architecten uit Breda tekent in 
opdracht van Jan Kelders Beheer 
B.V. voor het ontwerp van de in 
het oog springende campus. <

www.heusden.nl
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