
Bevrijdingsweekend! 
75 jaar vrijheid Heusden
Er zijn al een hoop activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid georganiseerd in Heusden, maar 
het hoogtepunt vindt komend weekend plaats. Meerdere activiteiten versterken elkaar in het 
gedenkwaardige bevrijdingsweekend, dat plaatsvindt van 1 tot en met 5 november. In dit weekend 
herdenken en vieren we onze vrijheid. De provincie Noord-Brabant werd namelijk een halfjaar eerder 
bevrijd dan de rest van Nederland en daarom staan we in 2019 al stil bij deze bijzondere mijlpaal.

Tijdens dit weekend hebben veel lokale initiatief-
nemers de handen ineengeslagen om een feeste-
lijk en gedenkwaardig programma te ontwikkelen. 
Zo kun je een bevrijdingsroute lopen, � etsen of 
rijden en je kunt de tentoonstelling ‘Veteranen 
Verbeelden’ en de expositie ‘Tussen strijd en 
Vrijheid’ bezichtigen. In de vesting kun je een 
themawandeling lopen met stadsgids of slacht-
offers van de stadshuisramp herdenken 

tijdens een nachtelijke herdenkingstocht. Het 
bevrijdingsconcert op zaterdag 2 november was 
binnen een mum van tijd uitverkocht. Het concert 
op 3 november in de Grote of Catharijnekerk in 
Heusden is gratis! Daarnaast vinden er diverse 
lezingen en boekpresentaties plaats. Meer infor-
matie over het programma van het bevrijdings-
weekend vind je op www.heusden.nl/75jaarvrij. <

BuitenBeter in Heusden
Buitenbeter is een app waarmee je makkelijk 
en snel een probleem in de openbare ruimte, 
zoals een defecte lichtmast, meldt bij de 
gemeente. Download de app nu gratis op je 
smartphone! <

Prins Hendrikstraat Drunen
Van drukke autoroute naar comfortabele � etsverbinding

Waar eerder de Prins Hendrikstraat in Drunen nog ruim baan gaf 
aan autoverkeer, is per eind oktober een comfortabele (brom)� ets-
verbinding gerealiseerd. Dit (brom)� etspad zorgt voor een mooie 
aanvulling op het parallel gelegen � etspad aan de zuidzijde van het 
d’Oultremontcollege. Met het d’Oultremontcollege in Drunen is afge-
sproken dat schoolgaande jeugd ook aan de noordzijde van de school 
het terrein op kunnen � etsen. Hiermee willen we het drukke � etsver-
keer tijdens schooltijden op de Tinie de Munnikstraat verminderen. 

De aanleg van het (brom)� etspad past in het stimuleringsbeleid voor 
� etsgebruik van de gemeente Heusden. Omdat dit ook goed aansluit 
bij de Regionale Agenda Fietsvoorzieningen, is de � nanciering van 
dit � etspad opgenomen in het subsidietraject Infrastructuur bij de 
Provincie Noord-Brabant. <

De ‘contente mens’ is terug
Na twee maanden van graven en bouwen zijn de contouren van 
het nieuwe Van Greunsvenpark in Vlijmen al goed zichtbaar. 
Als de weergoden ons gunstig gezind zijn, kunnen we half 
december weer gebruik maken van het park. 

Tot die tijd moeten we nog even omlopen om bij het Plein in het 
centrum van Vlijmen te komen. De voetgangersroute, ook met bor-
den aangegeven, loopt om het Kindcentrum Tierelantijn. 

Het plan 
De plannen voor de inrichting van het park kwamen tot stand in 
samenwerking met belangstellende inwoners. De informatieavond 
leverde bijvoorbeeld al 50 bezoekers op. De waterberging, met de ver-
schillende hoogteniveaus, vormt het hart van het plan en moet naast 
een mooie wandelroute vooral ook speelplezier voor kinderen opleve-
ren. Het beeld de 'contente mens' staat er al op de uitkijk. Samen met 
bloeiende bomen gaat het een mooi park gevoel opleveren. <

Op 1 januari 2020 start de nieuwe uitgifteronde 
geliberaliseerde pacht met een duur van 4 jaar. 
De gemeente Heusden heeft ongeveer 80 hectare 
aan vrije agrarische percelen die in deze uitgifte-
ronde in aanmerking komen voor geliberaliseerde 
pacht aan agrariërs. In deze uitgifteronde 
hebben we ook extra aandacht voor duurzaam 
bodembeheer. 

Van 5 november tot en met 17 november 2019 
vindt de nieuwe inschrijvingsronde plaats voor 
deze percelen. Ben je geïnteresseerd en wil je 
weten hoe je hiervoor in aanmerking komt? 
Kijk dan op www.heusden.nl/pachten. 
Hier kun je ook inschrijven op grond. Alleen 
volledige inschrijvingen worden in behandeling 
genomen. <

Op zaterdag 2 en 9 november 2019 wordt 
voor de 7e keer de Duurzame Huizen Route 
georganiseerd. Huiseigenaren in heel 
Nederland, ook in Heusden, openen dan hun 
deuren om aan anderen te laten zien hoe zij 

hun huis duurzamer hebben gemaakt. Op 
www.duurzamehuizenroute.nl zie je welke 
huizen in onze gemeente en de omgeving 
meedoen. Schrijf je in voor een bezoek en 
leer hoe je jouw huis kunt verduurzamen. <

Grond pachten…
Inschrijven vanaf 5 november

Duurzame
huizen 
route
Doe jij ook mee?

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. Je kunt telefonisch of op
www.heusden.nl een afspraak maken.

Rij- en reisdocumenten dienen 
persoonlijk worden opgehaald, 
dit kan zonder afspraak tijdens 
onze openingstijden. 

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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Bewonersenquête
Is het prettig wonen in jouw buurt? We vragen ruim 6200 huishoudens 
om hun mening. De uitkomsten gebruiken we voor het maken van 
plannen voor onze kernen. Heb jij de enquête ontvangen? Vul hem in!

Is het prettig wonen in jouw buurt? We vragen ruim 6200 huishoudens 

Vul hem in!

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Hoge Schijf 21a, bouwen 

woning en bedrijfspand (607185, 
18-10-2019)

•  Vlijmen, Burgemeester van der 
Venstraat 15, bouwen opbouw op 
aanbouw (607352, 21-10-2019)

Kappen
•  Drunen, Obrechtstraat en Sweelinck-

straat (kadastraal L5554), kappen 
watercipressen (606857, 16-10-2019) 

•  Drunen, Duinweg (kadastraal L6025), 
kappen vormplatanen (606865, 
16-10-2019)

•  Vlijmen Clauslaan / Willem-
Alexanderlaan (kadastraal H6090), 
kappen 28 bomen (607098, 18-10-2019)

•  Vlijmen, Verdilaan (kadastraal N5414), 
kappen els (607100, 18-10-2019)

•  Vlijmen, Europalaan 6, kappen den 
(607508, 18-10-2019)

•  Vlijmen, Meliestraat 38, kappen berk 
(607211, 20-10-2019)

Slopen in beschermd stads- 
of dorpsgezicht
•  Heusden, Nieuwe Maasdijk 1, slopen 

loodsen, gevels, voormalige kracht-
centrale en overige bebouwing 
(607143, 18-10-2019)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Hoge Schijf 21a, plaatsen 

tijdelijke units voor opslag (607600, 
08-10-2019)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 56, 
vergroten bouwvlak in verband met 
uitbreiden paardenstalling (607002, 
17-10-2019)

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 verzenddatum.

Bouwen
•  Doeveren, Dorpsstraat 5, veranderen 

gemeentelijk monument (597391, 
21-10-2019)

•  Haarsteeg, Inlaagdijk 2, plaatsen 
zonnepanelen (601657, 21-10-2019)

•  Herpt, Hoefstraat 1a, bouwen woning 
(599082, 18-10-2019)

•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 45, 
bouwen woning (601401, 17-10-2019)

•  Vlijmen, Geerpark, Tot Morgen 2B1 
(kadastraal N6393), bouwen 
16 woningen (598186, 18-10-2019)

•  Vlijmen, Newtonlaan 76, bouwen erker 
voorzijde woning (601547, 18-10-2019)

•  Vlijmen, Parelgras 9, bouwen bijge-
bouw (603725, 18-10-2019)

Afwijken van de bestemming 
•  Haarsteeg, Inlaagdijk 2, plaatsen 

zonnepanelen (601657, 21-10-2019)
•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 45, 

bouwen woning (601401, 17-10-2019)
•  Vlijmen, Geerpark Tot Morgen 2B1 

(kadastraal N6393), bouwen 

16 woningen en aanleggen 8 in- en 
uitritten (598186, 18-10-2019)

•  Vlijmen, Newtonlaan 76, bouwen erker 
voorzijde woning (601547, 18-10-2019)

Kappen
•  Drunen, Spoorlaan (kadastraal K2178/

K2179/K2860), kappen bomen t.b.v. 
realisatie waterberging (601325, 
18-10-2019)

•  Elshout, Veilingstraat (kadastraal 
K2206), kappen 7 populieren 
(606396, 18-10-2019)

Monumenten
•  Doeveren, Dorpsstraat 5, veranderen 

gemeentelijk monument (597391, 
21-10-2019)

•  Herpt, Hoefstraat 1a, bouwen woning 
(599082, 18-10-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Geerpark, Tot Morgen 2B1 

(kadastraal N6393), aanleggen 8 in- 
en uitritten (598186, 18-10-2019)

Vergunningsvrij Bouwen
•  Elshout, d’Oultremontweg 16c, 

plaatsen deurkozijn in zijgevel

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.

KEROSINELEIDING 
AMMERZODEN – VLIJMEN
Het college van Heusden heeft besloten 
om een bestemmingsplan en een milieu-
effectrapport voor te bereiden voor de 
aanleg van een nieuwe kerosineleiding 
van Defensie. Een deel van de leiding ligt 
binnen het grondgebied van de gemeen-
te Heusden. De bestaande leiding tussen 
Ammerzoden en Vlijmen wordt vervan-
gen. Het beoogde tracé is globaal als 
volgt (ligging nieuw tracé (groen-blauw), 
bestaand tracé (roze), grondgebied 

Heusden (rode ovaal):Ligging plangebied

Voorafgaand aan het opstellen van een 
milieueffectrapport is een Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opge-
steld. Hierin is aangegeven hoe het 
milieueffectrapport wordt vormgege-
ven, dit wordt bij het ontwerp van de 
ruimtelijke plannen ter inzage gelegd. 

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
ligt met ingang van 31 oktober 2019 
gedurende zes weken ter inzage. Je 
kunt de stukken tijdens openingstijden 
inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Een digitale versie van de notitie is 
raadpleegbaar via www.heusden.nl. 
Je kunt een zienswijze indienen op de 
NRD. 

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
STEENENBURG EN ONTWERPBESLUIT 
HOGERE GRENSWAARDEN GELUID
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met 
•  het ontwerpbestemmingsplan 

Steenenburg (NL.IMRO.0797.
Steenenburg-ON01);

•  het ontwerpbesluit hogere grens-
waarden geluid.

Het plangebied ligt tussen Drunen en 
Nieuwkuijk en wordt als volgt be-
grensd:

Noordzijde:  de terreinen ten zuiden 
van de wegen Doorloop en 
Spoorlaan;

Oostzijde:   de terreinen langs de west-
zijde van de Vimmerik en 
de terreinen achter de 
bestaande bedrijfspanden 
Vimmerik 1-13. Bij de 
Middelweg ligt het plan-
gebied langs de westzijde 
van de percelen 
Middelweg 38-38A, vervol-
gens aansluitend aan de 
noordzijde van de 
Middelweg en langs de 
westzijde van de wetering 
achter de percelen Het Hof 
1-25.

Zuidzijde:   de Nieuwkuijksestraat en 
de Bosscheweg;

Westzijde:   vanaf de Bosscheweg 
loopt de plangrens ver-
springend in noordelijke 
richting naar de bestaande 
boszoom die zich bevindt 
in het verlengde van de 
Groenewoud. De 
plangrens loopt hier in 
westelijke richting naar de 
Groenewoud en buigt dan 
weer in noordelijke rich-
ting af. De plangrens loopt 
langs de achterzijde van 
de percelen aan de 
Kasteeldreef.

Ligging plangebied

Met dit bestemmingsplan wordt de 
realisatie mogelijk gemaakt van een 
High Tech Medische campus met een 
medisch research- en ontwikkelcen-
trum in combinatie met daaraan gere-
lateerde bedrijvigheid. Dit gaat samen 
met de bouw van maximaal 226 wonin-
gen en de revitalisatie van de ecologi-
sche en cultuurhistorische waarden. 
Op deze wijze wordt een hoogwaardig 
en uniek woon- en werklandschap tot 
stand gebracht. 

Het bestemmingsplan wordt waar-
schijnlijk vastgesteld in het eerste 
kwartaal van 2020. De Crisis- en her-
stelwet is van toepassing op dit be-
stemmingsplan.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
geluid
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de 
voorkeursgrenswaarde van wegver-
keerslawaai, zoals bedoeld in art. 82 
van de Wet geluidhinder, wordt over-
schreden op de te bouwen woningen. 
De Wet geluidhinder biedt de mogelijk-
heid om hogere grenswaarden vast 
te stellen. Het college wil van deze 
mogelijkheid gebruik maken.

Inzage en zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken en het ontwerp-
besluit hogere grenswaarden liggen 
met ingang van 31 oktober 2019 gedu-
rende zes weken ter inzage. Een digi-
tale versie is raadpleegbaar via onze 
website www.heusden.nl. Het ont-
werpbestemmingsplan vind je ook op 
de landelijke website www.ruimtelijke-
plannen.nl. Je kunt een zienswijze 
indienen.

Wil je meer informatie, dan kun je 
contact opnemen met Marino Kuper 
via telefoonnummer (073) 513 17 89. 
Het kenmerk is 574527. 

Evenementen

BEACHVOLLEYBALTOERNOOI
De burgemeester van Heusden heeft 
op 17 oktober 2019 vergunning ver-
leend aan Stichting Beachvolleybal 
Heusden voor een beachvolleybaltoer-
nooi op het Raadhuisplein in Drunen 
van 3 t/m 5 juli 2020, 16 t/m 18 juli 2021 
en 15 t/m 17 juli 2022. De vergunning is 
verzonden op 17 oktober 2019 en bij de 
gemeente bekend onder nummer 
00606794.

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 
of� cieel niet meer op dat adres inge-
schreven.

Geslachtsnaam: Jamróz, B.P
Geboortedatum: 3 november 1997
Adres: Nassaulaan 28 , Vlijmen
Datum besluit: 24 oktober 2019
Zaaknummer 600837

Geslachtsnaam: Mimpen, D.
Geboortedatum: 23 juni 1987
Adres: Mari van Eschstraat 3, 
Haarsteeg
Datum besluit: 24 oktober 2019 
Zaaknummer 603044

Geslachtsnaam: Andruşcǎ, G.C.
Geboortedatum: 10 april 1999
Adres: Tuinbouwweg 17, Haarsteeg
Datum besluit: 24 oktober 2019
Zaaknummer 601300

Geslachtsnaam: Alhajji, B.
Geboortedatum: 8 februari 1974
Adres: Brederostraat 15, Vlijmen
Datum besluit: 23 oktober 2019
Zaaknummer 600590

Geslachtsnaam: Garcia López, R.
Geboortedatum: 9 april 1990
Adres: Lipsstraat 2, Drunen
Datum besluit: 24 oktober 2019
Zaaknummer 599707

Geslachtsnaam: Sanchez Garcia , A.
Geboortedatum: 16 juni 1994
Adres: Lipsstraat 2, Drunen
Datum besluit: 24 oktober 2019
Zaaknummer 599706

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je binnen zes weken, na de dag 
van deze publicatie, een bezwaar-
schrift indienen. Vermeld hierbij het 
zaaknummer. Voor vragen kun je con-
tact opnemen met het cluster 
Burgerzaken van de gemeente 
Heusden.

Informatie bekendmakingen
Bovenstaande bekendmakingen 
zijn digitaal gepubliceerd. Meer 
informatie over de bekendmakingen 
met procedures vind je op 
of� cielebekendmakingen.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 >

Militaire oefening
Van maandag 4 november tot vrijdag 15 november 2019 vindt 
er een militaire oefening, in het kader van de opleiding van 
militairen voor de Koninklijke Landmacht, plaats. <

Commissie bezwaarschri� en
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften 
houdt op dinsdagmiddag 5 november 2019 een 
hoorzitting. Er vindt één openbare hoorzitting 
plaats. Tijdens de zitting wordt een bezwaar 
behandeld, gericht tegen:

14:30 uur: Afwijzen subsidieregeling isolatie-
maatregelen.

De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis 
in Vlijmen. Voor het bijwonen van de openbare 
zitting kun je contact opnemen met het 
secretariaat van de Commissie bezwaarschriften 
via telefoonnummer (073) 51 31 789. <

www.heusden.nl
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