
Brandweer Heusden  
houdt open dag
Zaterdag 8 juni – vismarkt Heusden

Heb jij altijd al eens willen zien hoe de brandweer een auto openknipt? 
Of hoe ze een drenkeling uit het water redden met de brandweerboot? 
Of wil je ook een keer achter het stuur zitten in een echte brandweer-
auto? Kom dan naar de open dag van Brandweerpost Heusden.

Voor de jongere brandweermannen en vrouwen (in spé) is er genoeg te 
doen. Er zijn spelletjes te doen en de jeugdbrandweer is ook aanwezig. 
De brandweer heeft verschillende specialismes waaronder brand, tech
nische hulpverlening en waterongevallen bestrijding. Deze specialis
mes zullen gedemonstreerd worden tijdens de open dag.

De open dag is op zaterdag 8 juni 2019 van 10.30 tot 16.00 uur op en 
rond de Vismarkt en Stadshaven in Heusden vesting. Parkeren is lastig 
dus kom daarom lekker met de fiets of te voet. <

Twee winnaars bekend gemaakt
Dromen. Doen. Heusden. –awards

Op vrijdagavond 24 mei maakte burgemeester Willemijn van Hees, tijdens het open-podiumfestival 
‘Ongehoord’ in Elshout, de Heusdenaar van het jaar bekend! De organisatie van SamenLoop voor  
Hoop mag met recht de titel van Heusdenaar van het jaar dragen.

Met een overgrote meerderheid van de stemmen  
kozen inwoners van de gemeente Heusden de orga
nisatie van SamenLoop voor Hoop als Heusdenaar 
van 2018. Dit is een evenement van KWF voor ieder
een die iets tegen kanker wil doen. Tijdens deze  
editie werd er een recordbedrag ingezameld van  
€ 115.259,00.

"De betrokkenheid en inzet in onze samenleving van 
al deze genomineerden strekken tot voorbeeld van 
velen, om zich ook voor de gemeenschap in te zetten 
en mooie prestaties te leveren." aldus burgemeester 
Willemijn van Hees.

Ondernemer van 2018
Op zaterdagmiddag 25 mei maakte wethouder 
Thom Blankers, tijdens de Dag van de Techniek in 
Nieuwkuijk, bekend dat Jos van der Ven van 

Stichting de Schroef de award won van Doener 2018 
in de categorie ondernemer. Alle genomineerden 
kregen de waardering van wethouder Thom Blankers 
omdat zij zich als maatschappelijk betrokken onder
nemer in de gemeente Heusden inzetten.

Op 22 juni 2019 tijdens het evenement ‘Bourgon
disch Heusden’ maken we winnaars van de laatste 
twee awards bekend. Dan weten we wie de award 
voor Droom van 2018 en Doener 2018 in de categorie 
sport wint. <

Aangepaste openingstijden en inzameldagen
Aangepaste openingstijden
Op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei zijn we geslo
ten in verband met Hemelvaartsdag. We zijn die da
gen ook telefonisch niet bereikbaar. 

Op woensdag 12 juni is de balie van het gemeentehuis 
gesloten. is niet mogelijk om documenten aan te vra
gen. Donderdag 20 juni vervalt de avondopenstelling. 

Aangepaste inzameldagen
In verband met Hemelvaart hebben we aangepaste 
inzameldagen voor het PMD, GFT en medisch afval. 
Het afval dat normaal gesproken op donderdag 30 
mei wordt ingezameld wordt nu op zaterdag 1 juni 
ingezameld. <

Positief resultaat ondanks 
stijgende zorgkosten
Ondanks de sterk stijgende zorgkosten, met name in de 
jeugdhulp, is de financiële positie voor de gemeente Heusden 
nog steeds positief. Dat is de belangrijkste conclusie van de 
voorjaarsnota 2019 die het college dinsdag 21 mei jl. heeft 
vastgesteld. 

“Er is veel gedaan om de extra kosten te dekken en uiteindelijk 
op een positief resultaat uit te komen”, aldus wethouder 
Financiën Mart van der Poel. En met succes: het positieve 
begrotingssaldo loopt op van € 167.000 in 2020 tot € 876.000  
in 2023. Lees het volledige bericht op www.heusden.nl <

Een opgeruimde 
Avond4daagse 

Vorige week liepen er zowel in Drunen als in Heusden 
vele enthousiaste kinderen mee met de avond4daagse. 
De organiserende comités geven de kinderen het goede 
voorbeeld. Iedere avond liepen zij na afloop van de wandel
tocht de route na om al het achtergebleven zwerfafval op 
te ruimen. In Vlijmen doen ze dit volgende week ook. Samen 
houden we Heusden schoon! #HeelheusdenDuurzaam <

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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Let op! Betaal voor 1 juni 2019 de belastingaanslag en voorkom invorderingskosten a € 7 of € 15.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Plein 16, plaatsen gevelre

clame supermarkt (Jumbo) (591426, 
21052019)

•  Herpt, Achterweg 31, vergroten schu
ren en plaatsen dakkapel (591173, 
19052019)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 51A, 
plaatsen tijdelijke woonunit ten 
behoeve van mantelzorg (590925, 
15052019)

•  Drunen, Kasteeldreef tegenover 
huisnummer 35A, bouwen woning 
(591394, 21052019)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 75, 
verbouwen restaurant (591096,  
17052019)

Kappen
•  Vlijmen, Achterstraat 42, kappen van 

een redwood en een eik (590837, 
15052019)

•  Vlijmen, ter hoogte van Voordijk en 
Bellaard, percelen N6116 en N6117, 
kappen bomen en houtopslag 
(591500, 17052019)

Afwijken van de bestemming
•  Haarsteeg, Heusdenseweg 3 en 5, 

vervangen carport (590957,  
15052019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Kasteeldreef tegenover 

huisnummer 35A, aanleggen in en 
uitrit (591394, 21052019)

Reclame plaatsen
•  Vlijmen, Plein 16, plaatsen gevelre

clame supermarkt (Jumbo) (591426, 
21052019)

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 om
gevingsrecht (Wabo).

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING 
SPORTLAAN 10, DRUNEN
Besluit
Het college van Heusden maakt be
kend, dat zij heeft ingestemd met de 
ontwerp omgevingsvergunning 
Sportlaan 10 in Drunen voor het upto
date houden van het pand t.b.v. brand
veiligheid. Het perceel is kadastraal 
bekend als: gemeente Drunen, sectie L, 
nummer 6854.

Momenteel is het pand ook in gebruik 
voor het verschaffen van dagverblijf aan 
meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar 
en voor het gebruiken door meer dan 50 
personen door de aanvrager. Voor alle 
wijzigingen in dit pand m.b.t. de brand
veiligheid is er een vergunning nodig. De 
omgevingsvergunning bevat daarom de 
activiteit “brandveilig gebruik”.

Zienswijze 
Binnen de termijn dat de ontwerpver
gunning ter inzage ligt, kunnen ziens
wijzen worden ingediend bij het college 
van Heusden. De ontwerp omgevings
vergunning met bijbehorende stukken 
ligt met ingang van 29 mei 2019 gedu
rende 6 weken ter inzage. De ontwerp 
omgevingsvergunning is raadpleegbaar 
aan de balie in Vlijmen. Graag bij een 
schriftelijke reactie het zaaknummer 
00567719 vermelden. Wil je mondeling 
reageren, of wil je informatie? Neem 
dan contact op met cluster 
Omgevingsvergunningen.

Evenementenvergunningen

MIDZOMEREVENEMENT 
BOURGONDISCH HEUSDEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 17 mei 2019 vergunning verleend 
voor het Midzomerevenement 
Bourgondisch Heusden op 22 en 23 juni 
2019. Het evenement vindt plaats op 
het kasteelterrein gelegen aan de 

Hertogin Johanna van Brabantstraat in 
Heusden. De vergunning is verzonden 
op 17 mei 2019 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00590395.

YOUNG SOLAR CHALLENGE HEUSDEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 21 mei 2019 vergunning verleend 
voor de Young Solar Challenge aan de 
Stadshaven in Heusden op 14 en 15 juni 
2019. De vergunning is verzonden op  
21 mei 2019 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 00588429.

STICHTING JEUGD VAKANTIE WERK 
VLIEDBERG-NIEUWKUIJK 
De burgemeester van Heusden heeft 
op 21 mei 2019 een evenementenver
gunning verleend aan Stichting Jeugd 
Vakantie Werk VliedbergNieuwkuijk 
voor het 50 jarig bestaan op wieler
baan De Heuvelen in Nieuwkuijk van  
10 tot en met 16 augustus 2019. De 
vergunning is verzonden op 21 mei 2019 
en bij de gemeente bekend onder num
mer 00589145.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de personen 
hieronder genoemd niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de basis
registratie personen (BRP) staan inge
schreven. Het college heeft besloten de 
persoonslijsten van deze personen niet 
meer bij te houden. Daardoor staan zij 
officieel niet meer op dat adres inge
schreven. 

Geslachtsnaam: Kowalczyk, M.B. 
Geboortedatum: 7 april 1991
Adres: Hoofdstraat 9, 5255 AE Herpt
Datum besluit: 16 mei 2019
Zaaknummer: 578070

Geslachtsnaam: Loonen, T. 
Geboortedatum: 7 juni 1999
Adres: Wolput 84C, 5251 CH Vlijmen
Datum besluit: 16 mei 2019
Zaaknummer: 580994

Geslachtsnaam: Dabek, M. P. 
Geboortedatum: 4 september 1991
Adres: De Akker 26, 5251 AC Vlijmen

Datum besluit: 21 mei 2019
Zaaknummer: 580633

Geslachtsnaam: Reuser, D.A.L.F.
Geboortedatum: 31 juli 1982
Adres: Mommersteeg 100A,
5254 VN Haarsteeg
Datum besluit: 21 mei 2019
Zaaknummer: 580626

Geslachtsnaam: Trimbos, C.T.F.M.
Geboortedatum: 30 april 1973
Gerard van Oostromstraat 7
Adres: 5156 AV Oudheusden
Datum besluit: 22 mei 2019
Zaaknummer: 581299

Geslachtsnaam: Babel, A.B.
Geboortedatum: 3 december 1962
Adres: Kerkstraat 71, 5154 AN Elshout
Datum besluit: 22 mei 2019
Zaaknummer: 583220

Geslachtsnaam: Lazi, B.
Geboortedatum: 21 december 1965
Adres: Goudenregenstraat 3,  
5151 XP Drunen
Datum besluit: 22 mei 2019
Zaaknummer: 581297

Geslachtsnaam: Stosik, P.S.
Geboortedatum: 26121987
Adres: Nassaulaan 107B,  
5251 JB Vlijmen
Datum besluit: 22 mei 2019
Zaaknummer: 583499

Geslachtsnaam: Nagy, S.P.
Geboortedatum: 2 mei 1981
Adres: Haarsteegsestraat 106A,  
5254 JT Haarsteeg
Datum besluit: 22 mei 2019
Zaaknummer: 584020

Geslachtsnaam: Blankert, M.A.J.
Geboortedatum: 19 juli 1994
Adres: Schildersstraat 405,  
5251 MC Vlijmen
Datum besluit: 22 mei 2019
Zaaknummer: 585037

Geslachtsnaam: Stȩpień , B.S. 
Geboortedatum: 4 oktober 1979
Adres: Margrietstraat 17,  
5156 LM Oudheusden
Datum besluit: 23 mei 2019
Zaaknummer: 584274

Geslachtsnaam: Vijgen, B.R.H. 
Geboortedatum: 4 februari 1965
Adres: Kerkstraat 16,  
5257 ND Hedikhuizen
Datum besluit: 23 mei 2019
Zaaknummer: 586277

Geslachtsnaam: Hoorn, L. van der 
Geboortedatum: 22 april 1967
Adres: De Klok 72, 5251 DN Vlijmen
Datum besluit: 23 mei 2019
Zaaknummer: 586283

Geslachtsnaam: Grochowy, K. 
Geboortedatum: 14061976
Adres: Vermeerplantsoen 5,  
5151 WN Drunen
Datum besluit: 23 mei 2019
Zaaknummer: 586775

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes weken 
na de dag van deze publicatie een be
zwaarschrift indienen.

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 >

Klimaatplein Heusden presenteert zichzelf
Niet afwachten maar doen! Dat is wat ‘Klimaatplein Heusden’ doet. Niet afwachten wat er qua  
energietransitie op ons afkomt, maar zelf aan de lat gaan staan. Wat een betrokken inwoners  
hebben wij! Daar zijn we trots op. 

Sjors Sportief & Creatief  
ook in 2019/2020 in Heusden
Meld je activiteit aan voor 1 juni 2019

Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleren kinderen deel te nemen 
aan bijvoorbeeld een sport, muziek, tekenen of dansen. Afgelopen 
jaar was ‘Sjors’ een hit onder basisschoolkinderen, daarom gaan we 
ook komend schooljaar hiermee verder. 

Wil je een activiteit voor deze doelgroep aanbieden? Meld deze dan 
aan op www.sportstimulering.nl. <

Klimaatplein Heusden bestaat uit inwoners uit 
Doeveren, Heesbeen, vesting Heusden, Herpt 
en Hedikhuizen. Sinds januari hebben zij hun 
krachten gebundeld en vrijdag presenteerden zij 
zichzelf voor het eerst en hun eerste project ‘Het 
land van het ’t Oude Maasje’. Hiermee willen zij 
inwoners, ondernemers en organisaties stimu
leren en met hen samenwerken aan oplossingen 
voor klimaat en energievraagstukken. 

Heel. Heusden. Duurzaam.
Ontwikkelingen zoals de klimaatverandering 
raken ons allemaal. Alleen als wij zuinig zijn 
op onze leefomgeving kan iedereen er, ook na 
ons, plezier van hebben. De gemeente wil graag 
inspireren om bewuster te leven en stimuleert 

burgerinitiatieven op het gebied van duurzaam
heid, zoals Klimaatplein Heusden. Samen – als 
gemeenschap – maken we werk van de duurzame 
opgaven die bijvoorbeeld naar aanleiding van 
het Klimaatakkoord op ons afkomen. Zo dragen 
we allemaal een steentje bij aan een mooie toe
komst in Heusden voor onszelf en de volgende 
generaties. 

Contact
Heb jij ook goede ideeën, of wil je meer informa
tie over Klimaatplein Heusden? Neem dan con
tact op met Vincent Snels door te mailen naar 
klimaatpleinheusden@outlook.com of te bellen 
naar 06 – 22975109.<

leden van Klimaatplein Heusden

www.heusden.nl
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