
Begroting 2020 online!
In de begroting 2020 staan de voorgenomen doelen en te realiseren resultaten voor 2020.  
We hebben ambities op het terrein van het sociaal domein, veiligheid, duurzaamheid en fysieke  
infrastructuur. De gemeente is nog steeds financieel gezond, onze reserves zijn op peil. De toekomst 
kijken we dus vol vertrouwen tegemoet.

Levensgroot kunstwerk 
Art Festival
Afgelopen vrijdag werd het startschot gegeven voor het Art Festival 
Heusden 2020. Op de Vismarkt in Heusden werd door 150 kinderen van 
basisschool JPS een (tijdelijk) portret op de grond gecreëerd. Ook voor 
de kinderen zelf was het een verrassing welke afbeelding tevoorschijn 
kwam. Uiteindelijk bleek Rembrandt tevoorschijn te komen. Het Art 
Festival Heusden wordt in september 2020 georganiseerd en is een 
interactief festival voor artistiek talent waarbij vernieuwende creaties 
gecombineerd worden met de schoonheid van Heusden. <

Samen doen
Een grote uitdaging, óók financieel, blijft het soci-
aal domein. Op een begroting van ruim € 120 mil-
joen geven we in Heusden € 40 miljoen uit aan het 
sociaal domein en dat bedrag zal verder stijgen. 
We vinden dat ook nodig, want in Heusden willen 
we dat iedereen mee kan doen in de gemeenschap 
voor doeners met een droom. Tegelijkertijd zijn 
we bezig met een transformatie, waarbij we uit-
gaan van wat mensen wél zelf of samen met hun 
netwerk kunnen. Na alle planvorming starten we 
in 2020 met de realisatie van twee belangrijke 
projecten, de Gebiedsontwikkeling Oostelijke 
Langstraat en Plan Steenenburg. De bouw van 
nieuwe woningen, in onder andere Geerpark, 
Victoria en de Gorsen, gaat onverminderd door. 
Met stappen rond zonnepanelen, isolatie, natuur, 
biodiversiteit, mogelijk ook windmolens en het 
voortzetten van omgekeerd inzamelen blijven we 
stappen zetten om Heusden te verduurzamen. Die 
verduurzaming is nodig, maar ook een echte uitda-
ging. De komende jaren zullen we hier in Heusden 
samen onze draai in moeten vinden.

Samen thuis in Heusden
Met deze uitdagingen voor ons werken we hard 
aan de dromen van onze inwoners. Komend jaar 
richten we ons op inwoners in een uitkeringssitu-

atie en hoe we hen mee kunnen laten doen in de 
samenleving. Het toekomstbestendig houden van 
onze centrumgebieden is ook een belangrijke op-
gave voor komend jaar. Onze inwoners zijn terecht 
trots op de elf kernen van onze gemeente. Die 
trots zetten ze om in een jaarkalender gevuld met 
talloze mooie activiteiten. Bij die activiteiten on-
dersteunen we hen ook in 2020 weer graag.
De combinatie zorg en veiligheid is en blijft een 
uitdaging die we aangaan. We kijken niet weg, 
maar pakken aan op veiligheid zonder uit het oog 
te verliezen dat er achter iedere situatie een men-
selijk verhaal schuil gaat.

Nieuwe uitdagingen samen aangaan
Regeren is vooruitzien, maar besturen is ook 
omgaan met nieuwe, veranderende en vaak on-
verwachte uitdagingen. Die willen we samen met 
inwoners oppakken. Lokaal en regionaal kijken 
we bijvoorbeeld naar de kansen die de Loonse en 
Drunense Duinen en het gebied er direct omheen 
ons bieden.

Hoe de toekomst er ook uit zal zien,  
we treden die financieel gezond tegemoet.  
De begroting wordt in de raadsvergadering van 
7 november behandeld. Bekijk de begroting op 
www.heusden.begroting-2020.nl <

Tatu Tatu: De veiligheids-
markt komt eraan! 
Wil jij in een stoere brandweerauto of super snelle Porsche politie-
auto zitten of gewoon lekker springen op het springkussen? Het 
kan zaterdag 21 september 2019 allemaal op het Raadhuisplein in 
Drunen tijdens de veiligheidsmarkt. Een van de hoogtepunten is 
een demonstratie met politiehonden-in-opleiding!

De veiligheidsmarkt wordt dit jaar voor de vijfde keer georgani-
seerd! Het thema dit jaar is veiligheid in en rond de woning. Heb je 
vragen stel ze gerust aan medewerkers van de politie, brandweer, 
ambulance, gemeente of andere organisaties. <

Kom jij ook naar de bijeen-
komst over windenergie?
24 of 30 september

De gemeente Heusden werkt momenteel samen met inwoners, 
ondernemers en organisaties aan een kadernotitie voor wind-
energie. De klimaatverandering raakt namelijk onze leefomge-
ving en we willen zorgen voor een mooie toekomst voor onszelf 
en volgende generaties. Wij horen graag welke kansen en uitda-
gingen jij ziet voor windenergie en de randvoorwaarden waar wij 
volgens jou rekening mee moeten houden.

Daarom nodigen wij je van harte uit voor één van de twee avon-
den over windenergie. Op 24 september vindt deze plaats in de 
Voorste Venne, Anton Pieckplein 71 in Drunen en op 30 septem-
ber in het gemeentehuis in Vlijmen, Julianastraat 34. Je bent 
vanaf 19.00 uur welkom. Na een korte presentatie kun je 
jouw input delen en gaan we graag met je in gesprek. 
De avonden duren tot 21.00 uur. <

Kom jij ook? Dan zorgen we samen voor een 
gedragen visie op windenergie die naar 
verwachting in maart 2020 door de gemeenteraad 
wordt vastgesteld. Wil je alvast meer lezen over 
windenergie en het proces dat we doorlopen? 
Ga dan naar www.heelheusdenduurzaam.nl 
en klik op het icoontje energie. <

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 tot 17.00 uur. 
Telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag  
van 09.00 tot 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! In de middag, van 12.00  
tot 17.00 uur, 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
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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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
•  Drunen, Sportlaan 1, bouwen woning 

(603008, 10-09-2019)
•  Heusden, Waterpoort 12-14, realise-

ren dakterras (603003, 10-09-2019)
•  Vlijmen, Fonteinkruid kavel GRA036, 

bouwen woning (602989, 10-09-2019) 

Afwijken van de bestemming
•  Heusden, Bakkersdam 9, verhuur 

ligplaatsen (602963, 10-09-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Sportlaan 1, aanleggen in- en 

uitrit (603008, 10-09-2019)
•  Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE208, 

aanleggen in- en uitrit (602189,  
04-09-2019)

Reclame
•  Drunen, Grotestraat 181, plaatsen 

reclame op gevel (602533,  
04-09-2019)

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving van de ontvangen aanvragen.
De stukken zijn voor iedereen in te zien 
in het gemeentehuis in Vlijmen. Tegen 
ingediende aanvragen is geen bezwaar 
mogelijk. 

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Drunen, Steegerf / Torenstraat ter 

hoogte van de brug over het afwate-
ringskanaal, plaatsen herdenkings-
monument (598342, 10-09-2019)

•  Vlijmen, Oliemaat 4, wijzigen gevel-
reclame en plaatsen 3 vlaggenmasten 
(596833, 11-09-2019)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Oliemaat 4, wijzigen gevelre-

clame en plaatsen 3 vlaggenmasten 
(596833, 11-09-2019)

Kappen
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg ter hoogte 

van huisnummer 31, kappen eiken-

boom (597385, 03-09-2019)
•  Vlijmen, Wilhelminastraat 48, kappen 

eikenboom (598539, 11-09-2019)

Reclame
•  Vlijmen, Oliemaat 4, wijzigen gevelre-

clame en plaatsen 3 vlaggenmasten 
(596833, 11-09-2019)

Ingetrokken
•  Haarsteeg, Meester Prinsenstraat 38, 

verbouwen buurthuis (580463,  
04-09-2019)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes weken 
na de dag van verzending van het be-
sluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belangheb-
bende kan bezwaar maken.

Exploitatievergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 26 augustus 2019 een exploitatie-
vergunning verleend aan MBurger aan 
De Akker 35 in Vlijmen. De vergunning 
is verzonden op 26 augustus 2019 en 

bij de gemeente bekend onder nummer 
00600180.

Verkeer
Het college van Heusden heeft op 9 
september 2019 besloten om een gere-
serveerde gehandicaptenparkeerplaats 
aan te leggen aan de overkant van de 
weg ter hoogte van Breestraat 35 en 37 
in Heusden. Het bord E6 wordt hier 
geplaatst met een onderbord met 
kenteken. Het besluit is op 18 septem-
ber 2019 bekendgemaakt in de 
Staatscourant.

Informatie bekendmakingen
Bovenstaande bekendmakingen  
zijn digitaal gepubliceerd. Meer  
informatie over de bekendmakingen 
met procedures vind je op 
officielebekendmakingen.nl.  
In de procedures vind je terug of  
en hoe je bezwaar of beroep kunt 
aantekenen. Je kunt de bekend-
makingen ook ontvangen per mail of 
via de ‘Over uw buurt’ app. Je kunt dan 
zien welke besluiten betrekking heb-

ben op jouw buurt. De app is gratis te 
downloaden via de App Store, Google 
Playstore of de Microsoft Store. Op 
overuwbuurt.overheid.nl kun jij je 
aanmelden voor e-mail-service. <

Bekendmakingen >

Op zaterdag 2 en 9 november 2019 wordt voor 
de 7e keer de Duurzame Huizen Route georga-
niseerd. Huiseigenaren in heel Nederland, ook 
in Heusden, openen dan hun deuren om aan an-
deren te laten zien hoe zij hun huis duurzamer 
hebben gemaakt. Heb je duurzame en bespa-
rende maatregelen genomen en vind je het leuk 

om anderen op weg te helpen? Meld je woning 
aan en deel jouw duurzame woonverhaal via 
www.duurzamehuizenroute.nl

Doe jij mee… dan maak je kans op een heerlijk 
weekend weg op een bijzondere plek bij B&B  
‘Het Natuurlijk Genot’ in de Vlaamse Ardennen. <

De komende periode gaan we op verschillende 
locaties werken aan de weg! 

Tuinbouwweg
Vanaf maandag 23 september t/m vrijdag 27 
september 2019 is de Tuinbouwweg (ter hoogte 
van Geerpark) afgesloten voor het verkeer. Er 
is een omleiding via de Abt van Engelenlaan – 
Haarsteegsestraat en Mommersteeg. 

Kavelingenweg
Vanaf woensdag 18 september van 7:00 uur 
tot en met 19 september 2019 17:00 uur is de 
Kavelingenweg afgesloten voor het verkeer. Een 
omleiding wordt met borden aangegeven. <

Duurzame Huizen Route
Doe jij ook mee?

Werk aan de weg!

H-Games: hét jongeren-
evenement in Heusden
Zondag 22 september 2019

Lijkt het jou gaaf om nieuwe sporten uit te proberen of samen 
met je vrienden te chillen? Kom dan 22 september van 13.00 
tot 17.00 uur naar openlucht zwembad Het Run en ontdek jouw 
talent met HEADIS, freerunning, graffiti spuiten of kom chillen 
op de beats van Larsco Prox.

De Citytrainers organiseren samen met Stichting de Schroef de 
derde editie van de H-games. Het wordt door en voor jongeren 
georganiseerd. De entree is 5 euro, in de voorverkoop 3,50 euro.
Jongeren met een Heusdenpas betalen 2,50 euro. Kijk voor meer 
informatie op www.stichtingdeschroef.nl <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

www.heusden.nl
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