
Heusden doet mee met  
de Nationale Duurzame  
Huizen Route
De Nationale Duurzame Huizen Route is een platform  
waar huiseigenaren hun ervaringen delen over duurzaam  
wonen. Trotse huiseigenaren kunnen hun woning het hele  
jaar door op de website aanmelden. Hiermee inspireren  
zij anderen bij het verduurzamen van hun woning.

Als gemeente willen wij je stimuleren om te kiezen voor een duurzame 
woning, of om jouw bestaande woning te verduurzamen. Door deel  
te nemen aan de Nationale Duurzame Huizen Route krijg je kennis,  
ervaring én inspiratie van inwoners die je voor gingen. Daarnaast  
stellen huiseigenaren tijdens de Duurzame Huizen Route op  
zaterdag 2 en 9 november hun woning open. Je kunt dan duurzaam  
wonen in de praktijk ervaren. Heb jij ervaring met duurzame maat
regelen zoals aardgasvrij wonen, zonnecollectoren of een warmte
pomp? Of wil je juist bij anderen kijken hoe duurzaam wonen eruit 
ziet? Meld jouw woning aan of schrijf je in voor een bezoek op  
www.duurzamehuizenroute.nl/heusden. <

Samenwerken aan het  
Land van 't Oude Maasje
Het college omarmt het initiatief van Klimaatplein Heusden om samen met de gemeente de  
omgevingsvisie voor Het Land van ‘t Oude Maasje te maken.

Klimaatplein Heusden
Klimaatplein Heusden is een netwerkorganisatie 
en samenwerkingsverband van inwoners uit de 
verschillende kernen van de gemeente Heusden. Zij 
hebben elkaar gevonden in de uitdaging om invul
ling te geven aan de klimaatopgaven voor hun ker
nen. Denk aan energietransitie, klimaatadaptatie  
en biodiversiteit. 

Land van 't Oude Maasje
Eén van de eerste projecten van Klimaatplein 
Heusden is het opstellen van een omgevingsvisie 
voor het noordelijk deel van de gemeente. Daarin 
liggen de kernen Hedikhuizen, Herpt, Oudheusden, 
vesting Heusden, Heesbeen en Doeveren, en het 
bijbehorende buitengebied. Dit gebied heet ook wel 
Het Land van ‘t Oude Maasje. De kernen gaan samen 
een plan opstellen voor het ruimtelijk inpassen van 
klimaatadaptatie, versterken van biodiversiteit en 
energietransitie. Met deze aanpak ‘van onderop’ 
worden klimaat en energievraagstukken bespreek
baar gemaakt en de inwoners, ondernemers en  
organisaties gestimuleerd met oplossingen te 
komen. De ideeën worden samengevoegd tot een 

omgevings visie, waarin de samenhang tussen 
alle aspecten van de leefomgeving uitgewerkt is 
(ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer 
en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed) 
en samen met de gemeente uitgevoerd. Op 24 
mei heeft Klimaatplein Heusden dit initiatief 
gepresenteerd. Je kunt er meer over vinden op 
www.heelheusdenduurzaam.nl. 

Klimaatplein Heusden en gemeente gaan in gesprek 
over de precieze samenwerking en gaan samen 
werken aan een gedeelde visie op de leefomgeving 
in Het Land van ’t Oude Maasje. Het collegebesluit 
is genomen op dinsdag 23 juli 2019 en te vinden op 
onze website www.heusden.nl.

Wil je meedenken en meeschrijven aan de 
omgevingsvisie? Laat het dan weten via 
KlimaatpleinHeusden@outlook.com. <

Nieuwe ronde subsidieregeling 
‘Brabant geeft Energie’
De Provincie Noord-Brabant is op zoek naar projecten ‘van on-
derop’ die de energietransitie in Brabant aantoonbaar versnel-
len. Vanaf 1 augustus is de derde ronde geopend van de subsidie-
regeling ‘Brabant geeft Energie’. Wij brengen de informatie van 
de provincie graag onder je aandacht, omdat wij dergelijke initi-
atieven van harte toejuichen en ondersteunen waar mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten de projecten 
innovatief, opschaalbaar en deelbaar, enthousiasmerend voor 
Brabanders zijn en moeten er meerdere partijen actief betrok
ken zijn. Deze subsidieronde loopt van 1 augustus tot en met  
19 september 2019. Het bedrag dat in totaal beschikbaar is voor 
deze tender is € 1.000.000. Uit de eerdere twee rondes hebben 
9 projecten subsidie ontvangen. Kijk op www.heusden.nl voor 
meer informatie en een overzicht van deze 9 projecten. <

Strijd mee tegen  
kanker! Lever voor  
23 augustus je  
taxussnoeisel in!
De stichting Taxus Taxi zamelt jaarlijks 
taxisnoeisel in.  Uit de naalden van de  
taxus wordt de basisgrondstof voor  
 chemotherapieën gehaald. 

Hierdoor zijn al meer dan 2050 chemothera
pieën gerealiseerd. Maar taxusdonateurs 
zijn nog hard nodig.  Snoeisel aanmelden 
kan tot en met donderdag 22 augustus. 
Daarna neemt de werkzame basisgrondstof 
af. Kijk voor ophalen of wegbrengen op 
www.taxustaxi.nl. <

De 80 van de Langstraat 
Het startschot van de 80 van de Langstraat klinkt op  
zaterdag 14 september om 20.00 uur. 

Wil jij tijdens dit evenement een activiteit organiseren?  
Kijk op www.heusden.nl/de80 op welke tijdstippen dit  
mag en waarvoor je een vergunning nodig hebt of niet.  
Een vergunning kun je aanvragen tot vrijdag 23 augustus.

Vrijwilligers gezocht
De 80 van de Langstraat heeft vrijwilligers nodig om de po
pulaire wandeltocht weer tot een succes te brengen. Wil jij 
je inzetten zodat er weer een prachtig evenement kan wor
den neergezet? Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.80vandelangstraat.nl onder het kopje ‘vrijwilligers’. <

Aangepaste openings tijden 
tot en met 16 augustus
Gemeentebalie in Vlijmen
Wij werken de hele dag (09.00 tot 17.00 uur) alléén  
op afspraak en de donderdagavondopenstelling vervalt. 
Je kunt wel op dinsdagavond terecht tot 20.00 uur.  
In deze periode zijn wij op vrijdag open en telefonisch 
bereikbaar tussen 09.00 en 12.00 uur. Je kunt een  
afspraak maken via www.heusden.nl of via  
(073) 513 17 89.

Wijkwinkels
Wijkwinkel Drunen (Raadhuisplein 16) is op dinsdag van 
14.00 tot 16.00 uur open voor het geldzakenspreekuur 
en het Vrijwilligershuis.
 
Zwembad Die Heygrave
Het zwembad is gesloten. Er vinden geen zwemlessen 
plaats. Een aantal activiteiten gaat wel door. Bekijk het 
rooster op www.zwembaddieheygrave.nl. <

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 donderdag  
van 09.00  17.00 uur en vrijdag  
van 09.00  12.00 uur,  
telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met donderdag 
van 09.00  17.00 uur en vrijdag 
van 09.00  12.00 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  17.00 uur
Vrijdag van 09.00  12.00 uur

Let op! In de zomervakantie werken  
wij alleen 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
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: De afgelopen twee weken is 
er geen Nu & Morgen verschenen. 
Dat betekent voor enkele publicaties 
hieronder dat bijvoorbeeld de termijn 
waarbinnen je bezwaar kunt maken 
al is ingegaan.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Doeveren, Dorpsstraat 5, verbouwen 

woondeel boerderij (597391, 
12-07-2019)

•  Vlijmen, de Akker 35, plaatsen afvoer-
kanaal (597405, 13-07-2019)

•  Drunen, Kooiweg 1a, bouwen opslag-
loods aanleg parkeerplaatsen en in- 
uitrit (597410, 15-07-2019)

•  Vlijmen, Fonteinkruid kavel GRA033 , 
bouw woning (597795, 16-07-2019)

•  Drunen, Schoolstraat 5, bouwen 
tuinhuis met veranda en plaatsen 
zonnepanelen (597924, 17-07-2019)

•  Elshout, Mariëndonkstraat 12, bouw 
schuur (597927, 17-07-2019)

•  Haarsteeg, Willy van den Berkstraat 
naast huisnr 7, bouw woning aanleg 
in- uitrit (598037, 18-07-2019)

•  Vlijmen, Geerpark tot Morgen 2B1 
kadastraal N6393, bouw 16 woningen 
en aanleg in-uitritten (598186, 
19-07-2019)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
kadastraal N6079, bouw gebouw 1 
onderzoekcentrum  (598187, 
19-07-2019)

•  Oudheusden, Christinastraat 4 2019 
verbouwen/vergroten bijgebouw 
(598188, 19-07-2019)

•  Drunen, thv brug Steegerf/
Torenstraat D3496 plaatsen herden-
kingsmonument (598342, 19-07-2019)

•  Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE208, 
bouw woning (598190, 20-07-2019)

•  Heusden, Waterpoort 3, veranderen 
ramen in tuindeuren in achtergevel 
(598520, 24-07-2019)

•  Drunen, Grotestraat 12, bouw 
garage schuur overkapping (598568, 
24-07-2019)

•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 
66, veranderen uiterlijk geldauto-
maat (598597, 25-07-2019)

•  Vlijmen, Heistraat 8, vervangen 
en vergroten dakkapel (598721, 
26-07-2019)

Kappen
•  Drunen, Grotestraat thv huisnr 4,  

kap lindeboom (597383, 11-07-2019)
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg thv huisnr 

30, kap eik (597385, 11-07-2019)
•  Drunen, Grotestraat thv huisnr 240, 

kap linde boom (597765, 16-07-2019)
•  Drunen, Statenlaan thv Ierlandlaan, 

kap lindeboom (598047, 18-07-2019)
•  Vlijmen, Wilhelminastraat 48, kappen 

eik (598539, 18-07-2019)

Monumenten
•  Doeveren, Dorpsstraat 5, verbouwen 

woondeel boerderij (597391, 
12-07-2019)

•  Heusden, Waterpoort 3, veranderen 
ramen in tuindeuren in achtergevel 
(598520, 24-07-2019)

Afwijken van de bestemming
•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 1, 

wijzigen bestemming naar wonen 
(597639, 12-07-2019)

•  Vlijmen, Geerpark tot Morgen 2B1 
kadastraal N6393, bouw 16 woningen 
en aanleg in-uitritten (598186, 
19-07-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Kooiweg 1a, aanleg in- uitrit 

(597410, 15-07-2019)
•  Haarsteeg, Willy van den Berkstraat 

naast huisnr 7, aanleg in- uitrit 
(598037, 18-07-2019)

•  Vlijmen, Geerpark tot Morgen 2B1 
kadastraal N6393, aanleg in-uitritten 
(598186, 19-07-2019)

Reclame
•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 

66, veranderen uiterlijk geldauto-
maat (598597, 25-07-2019)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Heusden, Burchtstraat kadastraal A 

2805, bouw woning met garage en 
maken inrit (584499, 11-07-2019)

•  Vlijmen, Plein 16, plaatsen gevel-
reclame (Jumbo) (591426, 11-07-2019)

•  Vlijmen, Heistraat 8, vervangen kozij-
nen plaatsen dakkapel en zonne-
paneel (594762, 12-07-2019)

•  Vlijmen, Achterstraat 37B, verbou-
wen pand (593822, 12-07-2019)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 8, 
plaatsen dakopbouw (589641, 
12-07-2019)

•  Drunen, de Elbe 17, bouwen schuur/
berging (594733, 15-07-2019)

•  Vlijmen, Ruisvoorn 3, bouw woning 
en aanleg in- uitrit (592361, 
16-07-2019)

•  Heusden, Putterstraat 23, uitbreiden 
woning (monument) (590411, 
16-07-2019)

•  Heusden , Stadshaven 13c en thv 
Molenstraat 7a, uitvoeren van onder-
houdswerkzaamheden aan het mo-
lenbastion (586405, 16-07-2019)

•  Drunen, Thomas Edisonweg 5 en 9, 
uitbreiden en koppelen kantoorpan-
den (584349, 18-07-2019)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 75, 
intern verbouwen restaurant 
(591096, 22-07-2019)

•  Vlijmen, Antoni Staringlaan 29, 
plaatsen dakkapel voorgevel (596172, 
24-07-2019)

•  Vlijmen, Witbol 30, veranderen van 
gevels/aanpassen deuren (594765, 
24-07-2019)

•  Vlijmen, Geerpark kadastraal N6287 
en N6412, tijdelijk plaatsen 2 bouw-
borden (592747, 25-07-2019)

Afwijken van de bestemming 
•  Heusden, Burchtstraat kadastraal A 

2805, bouw woning met garage en 
maken inrit (584499, 11-07-2019)

•  Drunen, de Elbe 17, bouwen schuur/
berging (594733, 15-07-2019)

•  Vlijmen, Ruisvoorn 3, bouw woning 
en aanleg in- uitrit (592361, 
16-07-2019)

•  Heusden, Putterstraat 23, uitbreiden 
woning (monument) (590411, 
16-07-2019)

•  Vlijmen, Wolput 28b, gebruiken voor-
ste pand als bedrijfswoning (593883, 
19-07-2019)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 8a, 
wijzig bestemming ivm het huis-
vesten van 8 personen (579253, 
24-07-2019)

Kappen
•  Drunen, Admiraalsweg kadastraal 

L7123, kap kastanjeboom (594949, 
23-07-2019)

•  Drunen, Londenring 17, kappen 
Amerikaanse eik (595774, 24-07-2019)

•  Vlijmen, thv Voordijk en de Bellaard 
percelen N6116 en N6117, kappen van 
4 bomen (591500, 26-07-2019)

Monumenten
•  Heusden, Putterstraat 23, uitbreiden 

woning (monument) (590411, 
16-07-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Heusden, Burchtstraat kadastraal 

A 2805, maken inrit (584499, 
11-07-2019)

•  Vlijmen, Ruisvoorn 3, aanleg in- uitrit 
(592361, 16-07-2019)

•  Drunen, Klinkert 2, aanleggen in- en 
uitrit (592027, 16-07-2019)

•  Drunen, Schoolstraat 14, veranderen 
in- uitrit (592899, 16-07-2019)

•  Doeveren, Dorpsstraat 3, veranderen 
in- en uitrit (593977, 17-07-2019)

Vergunningsvrij
•  Elshout, van Altenastraat 2, aanleg 

in- en uitrit (594960, 12-07-2019)
•  Drunen, Schoolstraat 14, kappen 

haagbeuk (592899, 16-07-2019)

Ingetrokken
•  Drunen, Klinkert 2, plaatsen poort 

(592027, 16-07-2019)
•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 43, 

bouwen bijgebouw (594163, 
22-07-2019)

•  Oudheusden, Spieringhof 8, wijzigen 
bestemming ivm huisvesten van meer 
dan 5 personen (579310, 24-07-2019)

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
ELSHOUT, 1E HERZIENING 
HEUSDENSEWEG 8 EN 10
Het college van Heusden heeft inge-
stemd met het ontwerpbestemmings-
plan Elshout, 1e herziening 
Heusdenseweg 8 en 10 (NL.IMRO.0797.
PH1Elshout-ON01).

Het plangebied bestaat uit de percelen 
Heusdenseweg 8 en 10 in Elshout. Het 
doel van het bestemmingsplan is het 
herstellen van het vernietigde plandeel 

Heusdenseweg 10, waarbij ook het 
naastgelegen perceel Heusdenseweg 8 
wordt meegenomen. Naar aanleiding 
van de uitspraak van Raad van State 
over het geldende bestemmingsplan 
Elshout wordt de huidige agrarische 
bestemming veranderd naar een woon-
bestemming.

Het bestemmingsplan wordt waar-
schijnlijk vastgesteld in het vierde 
kwartaal van 2019.

Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 8 augustus 2019 gedurende zes 
weken ter inzage. Een digitale versie is 
raadpleegbaar via onze website 
www.heusden.nl en de landelijke web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl. Je 
kunt een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie, dan kun je 
contact opnemen met John Burgs via 
telefoonnummer (073) 513 17 89. Wil je 
hierbij het zaaknummer 599138 vermel-
den?

ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVER-
GUNNING WATERSTEEG 4 HERPT
Het college van Heusden maakt bekend 
dat zij van plan is een omgevingsver-
gunning voor de activiteit milieu (op-
richten) te verlenen aan Maatschap 
Verhoeven-Heijmans voor een melk-
rundvee- of een waterbuffelhouderij 
aan de Watersteeg 4 in Herpt.

De ontwerp-omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 8 augustus 2019 gedurende zes 
weken ter inzage. Je kunt een ziens-
wijze indienen.

Wil je meer informatie, dan kun je 
contact opnemen met de 
Omgevingsdienst Midden-en West-
Brabant via telefoonnummer (013) 20 
60 100 (zaaknummer 19042274).

OMGEVINGSVERGUNNING 
SPORTLAAN 10 IN DRUNEN
Het college van Heusden heeft op 24 
juli 2019 ingestemd met de omgevings-
vergunning voor de activiteit 
Brandveilig gebruik. Voor het brandvei-
lig gebruiken van bebouwing op het 
perceel Sportlaan 10 in Drunen. Het 
kenmerk van deze vergunning is 
567719.

De omgevingsvergunning ligt met 
bijbehorende stukken met ingang van 
donderdag 8 augustus 2018 gedurende 
zes weken ter inzage. Je kunt de stuk-
ken tijdens openingstijden inzien in 
het gemeentehuis in Vlijmen. Een 
digitale versie van de omgevingsver-
gunning is opvraagbaar via info@heus-
den.nl. Graag bij jouw schriftelijke 
reactie het zaaknummer 567719 ver-
melden. Voor vragen kun je contact 
opnemen met het cluster 
Omgevingsvergunningen.

Beroep
Met ingang van de dag waarop het 
besluit ter inzage is gelegd kan daarte-
gen beroep worden aangetekend door 
belanghebbenden die een zienswijze 
hebben ingediend, of die niet kan wor-
den verweten dat zij geen zienswijze 
hebben ingediend. Het beroepschrift 
moet ondertekend zijn en moet ten-
minste bevatten: de naam en het adres 
van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waarte-
gen het beroep is gericht en de gronden 
van het beroep (met name ook tegen 
welk onderdeel van het besluit het 
beroep zich richt). Het beroepschrift 
moet worden ingediend bij de 
Rechtbank Oost-Brabant. De beschik-
king treedt in werking nadat de termijn 
voor het indienen van een beroep-
schrift is verstreken.

Voorlopige voorziening
Gedurende de termijn dat jouw be-
zwaarschrift in behandeling is, kan al 
gebruik worden gemaakt van het be-
sluit. Om dit te voorkomen, kun je bij 
de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank een voorlopige voorziening 
aanvragen. Dit houdt in dat je verzoekt 
het besluit tijdelijk te schorsen. Dit kan 
tegelijk met of na het indienen van het 
bezwaarschrift. Een voorlopige voor-
ziening vraag je aan bij de Rechtbank 
Oost-Brabant, team Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogen-
bosch. Digitaal aanvragen kan ook via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht . Daarvoor moet je wel beschik-
ken over een elektronische handteke-
ning (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.

Voor een verzoek om een voorlopige 
voorziening betaal je grif� ekosten

ONTWERP 6E HERZIENING EXPLOITA-
TIEPLAN GEERPARK

Het college van Heusden maakt bekend 
dat zij op 16 juli 2019 het ontwerp van 
de 6e herziening van het exploitatie-
plan Geerpark in Vlijmen (OEPDGB 
20180315Geerpark) heeft vastgesteld. 
De herziening bevat zowel structurele 
als niet-structurele wijzigingen. 

Procedures
Het ontwerp van de 6e herziening van 
het exploitatieplan Geerpark ligt met 
ingang van 8 augustus 2019 gedurende 
zes weken ter inzage. Een digitale 
versie is raadpleegbaar via onze web-
site www.heusden.nl. Belanghebben-
den kunnen een zienswijze indienen.
Wil je meer informatie? Dan kun 
je contact opnemen met Debbie 
Gronnak-Beset via telefoonnummer 
(073) 513 17 89.

Verkeersbesluit 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 
80 VAN DE LANGSTRAAT
Het college van Heusden heeft in ver-
band met het wandelevenement ‘80 
van de Langstraat’ besloten tijdelijke 
verkeersmaatregelen in te stellen op 
diverse wegen in de gemeente Heusden 
die jaarlijks terugkeren in het tweede 
weekend van september. Deze maatre-
gelen zijn gepubliceerd in de digitale 
Staatscourant op 29 juli 2019. Je kunt 
bezwaar indienen van 29 juli tot en 
met 8 september 2019.

Evenementenvergunningen

KENNISMAKINGWEEK GREMIO UNIO
De burgemeester van Heusden heeft 
op 15 juli 2019 een vergunning verleend 
aan Gremio Unio voor de kennisma-
kingsweek Gremio Unio van 27 augus-
tus t/m 29 augustus 2019 aan de 
Honderdbunderweg 21 in Drunen. De 
vergunning is verzonden op 15 juli 2019 
en bij de gemeente bekend onder num-
mer 00595577.

BEACHVOETBALTOERNOOI 
NIEUWKUIJK
De burgemeester van Heusden heeft 
op 16 juli 2019 een vergunning verleend 
aan de Rooms Katholieke 
Voetbalvereniging Nieuwkuijk voor het 
beachvoetbaltoernooi Nieuwkuijk op 
24 en 25 augustus 2019 op het parkeer-
terrein aan de Kerkstraat 14 in 
Nieuwkuijk. De vergunning is verzon-
den op 16 juli 2019 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00597052.

FEEST 80 VAN DE LANGSTRAAT
De burgemeester van Heusden heeft 
op 29 juli 2019 een evenementenver-
gunning verleend aan In Den 
Gekroonden Hoed voor het feest tij-
dens de 80 van de Langstraat. Het 
feest vindt plaats aan de 
Heusdenseweg 17 in Elshout op 14 
september 2019 20.00 uur tot 15 sep-
tember 2019 3.00 uur. De vergunning is 

verzonden op 29 juli 2019 en bij de 
gemeente bekend onder nummer 
00597286.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
De personen hieronder genoemd wo-
nen niet meer op het adres waar zij 
volgens de basisregistratie personen 
(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 of� cieel niet meer 
op dat adres ingeschreven.

Uitschrijving kan tot gevolg hebben 
dat deze persoon geen documenten 
(reisdocumenten, rijbewijs) meer kan 
aanvragen. Ook huurtoeslag, zorgtoe-
slag, kinderbijslag of andere vorm van 
een uitkering of � nanciële ondersteu-
ning, kunnen worden stopgezet. 
Daarnaast kan het gevolgen hebben 
voor de opbouw van AOW. Het is be-
langrijk om altijd op het juiste adres 
ingeschreven te staan.

Geslachtsnaam: Mazurowska,J.
Geboortedatum: 22 maart 1974
Adres: Irenestraat 32, Oudheusden
Datum besluit: 19 juli 2019
Zaaknummer 590156

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. Je kunt alleen 
op deze 2 manieren bezwaar maken:
•  Online via de website 

www.heusden.nl (je kunt inloggen 
met DigiD)

•  Je kunt jouw bezwaar ook per post 
sturen naar Gemeente Heusden, 
Postbus 41, 5250 AA Vlijmen

In het bezwaarschrift moet in ieder 
geval staan: 
1 Jouw naam en adresgegevens; 
2 Datum waarop je het bezwaarschrift 

indient; 
3 Een omschrijving of een kopie van 

het besluit waar je het niet mee eens 
bent; 

4 De redenen van het bezwaar; 
5 Jouw handtekening. Verstuur jehet 

bezwaarschrift digitaal dan is jouw 
DigiD jouw digitale handtekening. 

Daarnaast kun je aangeven of je wilt 
worden gehoord.

Meer informatie
Graag bij jouw schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je contact opnemen met het clus-
ter Burgerzaken van de gemeente 
Heusden, telefoon: (073) 513 1789.

Informatie bekendmakingen
Bovenstaande bekendmakingen 
zijn digitaal gepubliceerd. Meer 
informatie over de bekendmakingen 
met procedures vindt u op 
of� 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 >

Ligging plangebied

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

www.heusden.nl
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