
Kortom, je kent vast iemand die in jouw ogen dé 
Doener van 2019 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 dan vóór 15 maart 2020 via onze web-
site www.heusden.nl/awards. 

Stemmen 
Jij bepaalt wie één van de begeerde awards wint. 
Na het nomineren kun je namelijk stemmen op 
een van jouw kandidaten. Naast de genoemde 
categorieën kennen we de categorie Heusdenaar 
van het jaar. De kandidaten voor 2019 zijn al 
bekend. Zij zijn het afgelopen jaar genomineerd 
als Doener van de maand en maken daarom kans 
op de prestigieuze titel. Je kunt van 18 maart 
tot en met 12 april je stem uitbrengen op de 
Doeners, de Droom en Heusdenaar van 2019 via 
www.heusden.nl/awards 

En de winnaars zijn… 
We maken de winnaars van de awards bekend bij 
passende evenementen die voor de zomer georga-
niseerd worden in de gemeente. Binnenkort ma-
ken we bekend welke evenementen dit zijn. <

Wie nomineer jij? 
Dromen. Doen. Heusden.–awards 2019

Ken jij een sporter die mooie sportprestaties heeft geleverd  in het afgelopen jaar? Of ken je een vrijwil-
liger die zich belangeloos inzet voor anderen? En je kent vast een ondernemer of winkelier uit je buurt die 
zich met zijn bedrijf inzet voor onze samenleving? Nomineer hen dan snel voor een bijzondere award: een 
Dromen.Doen.Heusden.-award! 

Zienswijzen op  
kadernotitie windenergie
Er zijn 55 zienswijzen ingediend op de kadernotitie windenergie.  
De komende weken wegen we zorgvuldig af op welke manier dit leidt 
tot aanpassingen. 

De ingediende zienswijzen dragen bij aan de definitieve versie die naar 
verwachting op 12 mei 2020 op de agenda van de gemeenteraad komt. 
Eerder verwachtten we dat dit op 24 maart al zou zijn, maar gezien 
het aantal zienswijzen is dit niet haalbaar. Zorgvuldigheid gaat voor 
snelheid in deze. Na vaststelling geeft de notitie  uiteindelijk een afwe-
gingskader met eisen voor de manier waarop windturbines in Heusden 
kunnen worden gerealiseerd. Concrete initiatieven voor windturbines 
kunnen daarna pas hierop beoordeeld worden. 

Relatie met Regionale Energie en KlimaatStrategie 
Daarnaast maakt de regio Hart van Brabant, waar Heusden deel van 
uitmaakt, een scenario voor waar in de regio grootschalige opwek  
van duurzame energie mogelijk kan zijn in de vorm van zonne- en  
windenergie. 

Meer informatie over duurzaamheid in onze gemeente (zoals visie op 
zonne-energie) en de REKS vind je op www.heelheusdenduurzaam.nl. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Ondermijning in 2019
We hebben het veel liever over alle mooie dingen in onze gemeente, 
maar kunnen niet wegkijken voor criminaliteit. In Heusden werken 
we hard aan het bestrijden van criminaliteit. Het afgelopen jaar 
hebben we intensief samengewerkt met verschillende partners zo-
als de Politie, Woonveste, Baanbrekers en omliggende gemeenten. 

Dit heeft ertoe geleid dat er 14 panden in 2019 zijn gesloten. In 
totaal zijn er 1953 wietplanten en 1330 stekken vernietigd. Er 
hebben verschillende integrale controles plaats gevonden bij de 
horeca, leegstaande panden in het buitengebied, huisvesting van 
arbeidsmigranten en op het bedrijventerrein in Drunen. Hierbij zijn 
overtredingen geconstateerd op het gebied van de wet wapens en 
munitie, opiumwet, milieu, brandveiligheid en uitkeringen of toe-
slagen. Er zijn meerdere fraudeonderzoeken uitgevoerd waarbij vier 
uitkeringen zijn beëindigd en vijf uitkeringen zijn afgewezen.  

Het aanpakken van criminaliteit kunnen wij niet alleen. Jouw  
hulp is onmisbaar. Het afgelopen jaar hebben we 62 meldingen  
via onze website ontvangen en 23 meldingen via meld misdaad  
anoniem. Heb je vermoedens van criminele activiteiten of  
verdachte situaties? Meld het bij de politie of de gemeente via: 
www.heusden.nl/nietwegkijken of bij Meld Misdaad Anoniem  
via www.meldmisdaadanoniem.nl of 0800-7000. <

Vanwege carnaval zijn het gemeentehuis 
en zwembad Die Heygrave in Vlijmen en de 
Milieustraat en Bijeen in Drunen op maandag 
24 februari en dinsdag 25 februari gesloten. Op 
deze dagen kun je tussen 9.30 en 10.30 uur in het 
gemeentehuis in Vlijmen aangifte doen van ge-
boorte en overlijden. 

Daarnaast kun je in de schoolvakanties alleen op 
afspraak terecht aan de gemeentebalie in Vlijmen 
voor bijvoorbeeld de aanvraag van een paspoort 
of rijbewijs. 

Wist je dat je via onze site www.heusden.nl makke-
lijk een aanvraag voor een reisdocument of rijbewijs 
kunt starten? Hiervoor heb je wel DigiD nodig. <

Aangepaste openingstijden 
tijdens carnaval

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

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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Informatie bekendmakingen
Onderstaande 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 
hebben op jouw buurt. De app is gratis 
te downloaden via de App Store, 
Google Play Store of de Microsoft 
Store. Op overuwbuurt.overheid.nl kun 
jij je aanmelden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Grotestraat 181, bouwen 

opslagruimte (620473, 06-02-2020)
•  Drunen, De Theems 75, plaatsen 

dakkapel en veranderen gevel en dak 
(620350, 07-02-2020)

•  Drunen, Tinie de Munnikstraat 49, 
plaatsen twee vlaggenmasten 
(620680, 11-02-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Bosscheweg 10, aanleggen 

in- en uitrit (620724, 11-02-2020)

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, Rossinistraat 10, vervangen 

twee dragende muren door stalen 
balk (613651, 06-02-2020)

•  Drunen, Anton Pieckplein (kadastraal 

L4903), bouwen woning met overkap-
ping en bijgebouw (607781,  
10-02-2020)

•  Heusden, Hertogin Johanna van 
Brabantstraat 13, bouwen tijdelijk 
reclame-/bouwbord (613806,  
05-02-2020)

•  Vlijmen, Snoekbaars kavel GEE216, 
bouwen woning en bijgebouw 
(613894, 07-02-2020)

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

tijdelijke woonunits (618192,  
07-02-2020)

•  Drunen, Anton Pieckplein (kadastraal 
L4903), bouwen woning met overkap-
ping en bijgebouw (607781,  
10-02-2020)

Kappen
•  Vlijmen, Meliestraat 31, kappen beuk 

(615215, 07-02-2020)
•  Vlijmen, Burgemeester Cormanstraat 

en omliggende straten, kappen vier 
sierkersen en een trompetboom 
(617375, 07-02-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, Monseigneur Muskensstraat 

2, aanleggen in- en uitrit (617159, 
05-02-2020)

•  Vlijmen, Snoekbaars kavel GEE216, 
aanleggen in- en uitrit (613894,  
07-02-2020)

Verdagen
•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 

(nabij COOP), plaatsen overkapping 
(610323, 10-02-2020)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Torenstraat 8A, kappen spar 

(615378, 07-02-2020)
•  Elshout, De Omloop 3, kappen noten-

boom (615315, 07-02-2020)

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 belang-
hebbende kan bezwaar maken.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
HAARSTEEGSESTRAAT 101A, 
HAARSTEEG
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met het 
opnieuw ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan Haar-
steegse straat 101A, Haarsteeg (NL.
IMRO.0797.BPhaarstgsestr101A-ON02).

Het plangebied is gelegen in de be-
bouwde kom van Haarsteeg. Het be-
treft kadastraal perceel N1806, dat ligt 
tussen de woningen aan de Haar-
steegse straat 101 en 103. Het plan 
maakt de bouw van één woning moge-
lijk. 

Het bestemmingsplan wordt waar-
schijnlijk vastgesteld in het derde 
kwartaal van 2020. Voorafgaand aan 
de vaststelling van het bestemmings-
plan wil het college een verzoek tot 
herbegrenzing van de Interim 
Omgevingsverordening indienen bij 
Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Brabant.

Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 20 februari 2020 gedurende zes 
weken ter inzage. Een digitale versie is 
raadpleegbaar via onze website 
www.heusden.nl en de landelijke  
website www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Je kunt zowel op het ontwerpbestem-
mingsplan als op het voornemen voor 
een verzoek tot herbegrenzing van de 
Interim Omgevingsverordening een 
zienswijze indienen.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Rob de Wit van het 
cluster Ruimtelijke Ordening via tele-
foonnummer (073) 513 17 89. Wil je bij 
een reactie het zaaknummer 613916 
vermelden? 

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: Drugǎ, C.A.
Geboortedatum: 6 oktober 1995
Adres: Lipsstraat 5 B, Drunen
Datum besluit: 11 februari 2020
Zaaknummer: 607112

Geslachtsnaam: Dzwonkowski, D.
Geboortedatum: 15 december 1996
Adres: Burgemeester Buijsstraat 2A, 
Herpt
Datum besluit: 12 februari 2020
Zaaknummer: 609433

Geslachtsnaam: Lengyelová, J.
Geboortedatum: 18 augustus 2000
Adres: Gerard van Oostromstraat 13, 
Oudheusden
Datum besluit: 12 februari 2020
Zaaknummer: 610700

Geslachtsnaam: Furgrove, R.S.
Geboortedatum: 1 juni 1981
Adres: De Hoogstraat 15, Vlijmen
Datum besluit: 12 februari 2020
Zaaknummer: 610109

Geslachtsnaam: Woudstra, S.
Geboortedatum: 9 april 1968
Adres: Industrieweg 6 A, Drunen
Datum besluit: 12 februari 2020
Zaaknummer: 610108

Geslachtsnaam: Kaşikçi, Z.
Geboortedatum: 11 maart 1975
Adres: Van Speijkstraat 31, Drunen
Datum besluit: 12 februari 2020
Zaaknummer: 612904

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.

Verkeer
Het college van Heusden heeft op 11 
februari 2020 besloten om vier gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaatsen 
aan te leggen. Het gaat om de volgende 
locaties:
• Antoni Staringlaan 56 in Vlijmen
• Brederostraat 70 in Vlijmen
• Beneluxlaan 26 in Vlijmen
• Sint Annastraat 18 in Nieuwkuijk

Op alle locaties wordt het bord E6 
geplaatst met een onderbord met 
kenteken. De besluiten zijn op 19 febru-
ari 2020 bekendgemaakt in de 
Staatscourant.

Aanvraag ingetrokken
Het college van Heusden heeft op  
11 februari 2020 besloten om het be-
sluit voor gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats in het parkeervak 
tegenover Valeriusstraat 34 in Drunen 
in te trekken. Het besluit is op 19 febru-
ari 2020 bekendgemaakt in de 
Staatscourant. < 

Bekendmakingen >

Ligging plangebied

Militaire oefening
Van dinsdag 25 februari tot en met vrijdag 6 maart 2020 vindt er 
een militaire oefening plaats in onze gemeente. Het doorgaande 
verkeer wordt niet gehinderd. <

Schoonmaakactie aan de oevers  
Heusdense Maas
Zaterdag 14 maart 2020

Het voorjaar en de zomer komen er weer aan. En wat 
is er fijner om dan heerlijk langs de Maas te wande-
len. Samen willen wij ervoor zorgen dat de oevers 
weer schoon worden. Daarom organiseren wij op 
14 maart 2020 de actie Schone Maas. Om 9:00 uur 
geeft wethouder Mart van der Poel, samen met  
afgevaardigden van de Provincie Noord-Brabant, 
Rijkswaterstaat en IVN Schone Maas het startsein 
voor de schoonmaakactie. 

Zwerfafval langs de Maas
Het zwerfafval is slecht voor het milieu, de flora en 
fauna en het veroorzaakt de plastic soep in zeeën 
en oceanen. Het is een wereldwijd probleem dat 
wij op lokaal niveau willen aanpakken.

Project Schone Maas
In het Project Schone Maas werken provincie 
Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Zuid- Nederland, 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting 
Brabants Landschap, IVN Brabant en de 
Maasgemeenten samen door het organiseren  
van opruimacties.

Vele handen maken licht werk!
Heb je op zaterdag 14 maart zin en tijd om mee te 
helpen? Meld je dan snel aan! Wij zorgen voor ma-
terialen zoals handschoenen, knijpers en vuilnis-
zakken. Je kunt je individueel of als groep aanmel-
den via info@heusden.nl. Na aanmelding krijg je 
een mailtje met de gegevens over de locatie waar 
het startsein wordt gegeven. <

Inwonerspanel
Een aantal keer per jaar leggen we de  

panelleden een aantal vragen voor over  
actuele onderwerpen. Doe jij ook mee?  

Meld je aan op: 
www.inwonerspanelheusden.nl

www.heusden.nl
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