
Expositie ‘Leven ze nog lang en gelukkig?’
Op 16 oktober wordt de expositie ‘Leven ze nog lang en gelukkig?’ geopend in de Cultuurtoren 
Honsoirde. In de expositie wordt met kunst verbeeld hoe ingewikkeld een relatie kan zijn en dat 
niet iedereen samen gelukkig leeft. Na de opening van de expositie treed Ernst en Luim op met het 
toneelstuk dat zij speciaal hebben gemaakt voor de campagne gelukkig leven.

Aankondiging openbare  
informatievergadering
Op woensdag 19 oktober vergade-
ren de raadsleden van Heusden. 
De vergadering is te volgen via de 
livestream op www.heusden.nl en 
start om 19.30 uur. 

De agenda en de bijbehorende stuk-
ken vind je op www.heusden.nl onder 
‘organisatie en bestuur’ / ‘vergaderingen’. Voor het spreekrecht 
verwijzen wij je naar de agenda’s op de website.

Informatievergadering 19 oktober 2022:
Op de agenda staan onder meer: 
• Raadsinformatiebrief Ontwerp Omgevingsvisie d.d. 20-09-2022
• Definitief besluit regionale Nota bodembeheer
• Onderzoek financiële instrumenten lokaal eigendom duurzaam-

heidsprojecten
• Bestemmingsplan Rotonde Abt van Engelenlaan Nieuwkuijk
• Agendering Raadsinformatiebrief Vertraging realisatie zonnepark 

Hooibroeken d.d. 13-09-2022
• Agendering antwoord op vragen ex art. 43 RvO van Heusden 

Transparant inzake Huisvestingsverordening voor standplaatsen 
woonwagens 1999 d.d. 13-09-2022

• Agendering Antwoord op vragen ex. art. 43 RvO van Heusden 
Verbindt inzake Aantasting van het rechtzekerheidsbeginsel  
d.d. 20-07-2022

• Agendering Antwoord op vragen ex. art. 43 RvO van Heusden 
Verbindt inzake Aantasting van het rechtzekerheidsbeginsel  
d.d. 11-08-2022

• Agendering Antwoord op vragen ex. art. 43 RvO van Heusden 
Verbindt inzake Uitstoot ultrafijnstof en gezondheidsrisico's 
inwoners Heusden d.d. 20-07-2022

• Agendering Raadsinformatiebrief Motie registratie 
Kamerverhuurders <

Frisse start
Of je nu jong of al wat ouder bent: iedereen kan eenzaamheid ervaren. 
Wie zich eenzaam voelt, wil in veel gevallen van dit gevoel af. Maar 
hoe doe je dat? Het is niet zo makkelijk opgelost als ‘onder de mensen 
komen’. Bijeen introduceert daarom de gratis cursus ‘Frisse start’, 
speciaal voor Heusdenaren die zich (weleens) eenzaam voelen en meer 
contacten willen opdoen.

Tijdens de bijeenkomsten van ‘Frisse start’ gaan we in kaart brengen 
wat de betekenis is van eenzaamheid, hoe je denkt en wat je voelt. We 
geven tips om dingen anders te gaan doen en jezelf beter te voelen. 
We bouwen op deze manier aan jouw zelfvertrouwen, communicatie 
en verbinding met anderen. De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten, 
allemaal in groepsverband.

Aanmelden?
De groep start bij voldoende aanmeldingen. Meer informatie of direct 
aanmelden voor de cursus? Mail met het Aanmeldpunt van Bijeen: 
info@bijeenheusden.nl. Of bel met (073) 782 01 78 (ma t/m vr 09.00 - 
13.00 uur). <

De expositie is op vijf middagen te bewonderen. 
Op zondag 16, 23, 30 oktober en 6 november en  
op woensdagmiddag 26 oktober, kun je terecht in 
de Cultuurtoren Honsoirde van 13.00 en 17.00 uur. 
Het bezoeken van de expositie is gratis. Op het  
terrein van Abdij Mariënkroon kun je gratis en 
dichtbij parkeren. De expositie is t/m 6 november 
te bezichtigen. Op deze laatste zondag treedt 
Ernst en Luim nogmaals op met hun toneelstuk. 

Een bijzonder project! 
Bijeen Heusden, Stichting Honsoirde, Mikz 
Kinderopvang en het Expertisecentrum Kind en 

Scheiding hebben samengewerkt om een uniek 
en bijzonder project te lanceren in de gemeente 
Heusden. Kunstenaars, jong en oud, zijn uitge-
daagd om creatief uiting te geven aan het thema 
‘Een gelukkig leven’. Zo zijn bijvoorbeeld kinderen 
van Mikz Kinderopvang (buitenschoolse opvang) 
in creatieve workshops aan de slag geweest! 

Meer informatie over de expositie lees je op  
www.bijeenheusden.nl/gelukkigleven. <

Sjors Sportief 
en Sjors 
Creatief
De nieuwe Sjors Sportief en 
Sjors Creatief boekjes zijn er 
weer! Hiermee kunnen basis-
schoolkinderen kennismaken 
met sport en cultuur in onze gemeente. Vanaf 12 oktober kun-
nen de kinderen zich voor alle activiteiten inschrijven. Door mee 
te doen aan de activiteiten van Sjors Sportief en Sjors Creatief 
leer je op een makkelijke manier een nieuwe sport maar ook wel-
licht nieuwe vriendjes en vriendinnetjes kennen. 

Veel activiteiten zijn gratis, soms wordt er een kleine 
bijdrage gevraagd. Inschrijven is verplicht. Dit kan via 
www.sjorssportief.nl. <

Je kunt ook 
Whats appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer
> (06) 532 357 05

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 t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Telefoon: (06) 532 357 05

Openingstijden gemeentebalie 
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.

Maandag 09.00 tot 17.00 uur 
Dinsdag  09.00 tot 20.00 uur 
Woensdag  09.00 tot 17.00 uur
Donderdag  09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag  09.00 tot 17.00 uur

Reisdocumenten en rijbewijzen dienen 
persoonlijk te 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 13.00 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.

Volg ons op

Nu & morgen
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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 'organisatie & bestuur' > 'Communicatiekanalen'.

Informatie bekendmakingen
Onderstaande bekendmakingen  
zijn digitaal gepubliceerd. Meer  
informatie over de bekendma-
kingen 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. 
Op overheid.nl/berichten-over- 
uw-buurt kun je je aanmelden voor 
e-mail-service.
 

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN

Bouwen
•  Drunen, Grotestraat 133, verbouw 

winkel en aanpassen entree (1310508, 
28-09-2022)

•  Drunen, Stationsstraat 10, verbouw 
en splitsen pand in twee woningen 
(1310964, 28-09-2022)

•  Nieuwkuijk, Klompenmaker 17, creë-
ren kantoorruimte in pand (1311157, 
29-09-2022)

•  Heesbeen, Industrieweg 7B, vervan-
ging loods (1311825, 30-09-2022)

•  Vlijmen, Geerpark Kavel GEE511 
Kadastraal N6248, bouw woning en 
aanleg in- uitrit (1311892, 01-10-2022)

•  Drunen, Von Suppéstraat Kadastraal 
L7634, bouwen 4 Nul-Op-de-Meter 
woningen plaatsen erfafscheidingen 
aanleggen in- uitritten (1313181, 
04-10-2022)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Stationsstraat 10, verbouw 

en splitsen pand in twee woningen 
(1310964, 28-09-2022)

•  Vlijmen, Geerpark Kavel GEE511 
Kadastraal N6248, bouw woning en 
aanleg in- uitrit (1311892, 01-10-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Geerpark Kavel GEE511 

Kadastraal N6248, aanleggen in- uit-
rit (1311892, 01-10-2022)

•  Drunen, Von Suppéstraat Kadastraal 
L7634, aanleggen in- uitritten 
(1313181, 04-10-2022)

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
•  Nieuwkuijk, het Hof 14A, bouwen 

carport (1261988, 29-09-2022)
•  Vlijmen, Julianastraat 44, plaatsen 

antenne installatie -sint-jan geboor-
tekerk- (1287365, 03-10-2022)

•  Vlijmen, Meliestraat 20, renoveren 
en verbouwen woning (1255160, 
04-10-2022)

•  Drunen, Hogeweg 6, verbouwen  
woning (1267598, 04-10-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Hogeweg 6, verbouwen  

woning (1267598, 04-10-2022)

27 september 2022 het bestemmings-
plan ‘Mariëndonkstraat 34 te Elshout’ 
(NL.IMRO.0797.BPmariendonkstr34-
VG01) ongewijzigd heeft vastgesteld. 

Het plangebied ligt aan de rand van de 
kern Elshout, tussen Mariëndonkstraat 
34 en 36. Ter plaatse staan bijgebou-
wen in de tuin, behorende bij de wo-
ning ernaast. Deze worden gesloopt 
c.q. heringericht om de bouw van de 
woning mogelijk te maken.
 
Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 13 oktober 2022 gedurende 
zes weken ter inzage. Een digitale ver-
sie vind je op www.heusden.nl en  
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar 
hebben gemaakt kunnen binnen zes 
weken na de dag waarop dit bestem-
mingsplan ter inzage is gelegd beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Ook be-
langhebbenden die kunnen aantonen 
dat zij redelijkerwijs niet in staat 

zijn geweest tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken, kun-
nen beroep indienen. Het vastgestelde 
bestemmingsplan treedt in werking na 
het verstrijken van de beroepstermijn.

Aanwijzing lokale omroep na 
24 augustus 2023
Bij besluit van 28 maart 2019 heeft het 
Commissariaat voor de Media HTR voor 
vijf jaar aangewezen als lokale publieke 
media-instelling voor de verzorging van 
de publieke mediadiensten in de ge-
meente Heusden. Deze periode van vijf 
jaar is ingegaan op 24 augustus 2018 en 
eindigt op 24 augustus 2023. Partijen 
die in aanmerking willen komen voor 
een aanwijzing voor onze gemeente 
na 24 augustus 2023 moeten voor 24 
februari 2023 een aanvraag indienen 
bij het Commissariaat. 

Meer informatie
Meer informatie over de procedure  
staat op de website van het Commis-
sariaat: www.cvdm.nl/toestemmingen/
lokale-omroep-beginnen. <

Bekendmakingen >

Kappen
•  Haarsteeg, de Hoeven ter hoogte van 

huisnummer 3C en 3D, kappen boom 
(Robinia pseudoacacia) (1303075, 
29-09-2022)

Monumenten
•  Vlijmen , Julianastraat 44, plaatsen 

antenne installatie -Sint-Jan geboor-
tekerk- (1287365, 03-10-2022)

•  Vlijmen, Meliestraat 20, renoveren 
en verbouwen woning (1255160, 
04-10-2022)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Europalaan 30, vergroten 

woonhuis (1284790, 28-09-2022)
Herpt, Hoefstraat 1, aanleggen vijver 
en amfibieënpoel (1271180, 29-09-2022)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Bachlaan 28, plaatsen dak-

kapel voorzijde woonhuis (1304053, 
28-09-2022)

•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 
21, aanleg in- en uitrit (1268436, 
29-09-2022)

•  Vlijmen, Oter 26, vergroten woning 
voorzijde en plaatsen dakopbouw 
achterzijde (1285120, 29-09-2022)

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

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘MARIËNDONKSTRAAT 34 TE ELSHOUT’
Het college van Heusden maakt  
bekend, dat de gemeenteraad op  

Ligging plangebied

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op 
dinsdag 18 oktober 2022 een  hoorzitting. Tijdens deze 
hoorzitting worden twee bezwaarschriften behandeld,  
die zijn gericht tegen:

14:00 uur: Het afsluiten Kasteellaan Nieuwkuijk-Drunen voor 
alle verkeer m.u.v. voetgangers en fietsers.

14:30 uur: Het opleggen van een last onder dwangsom voor 
het verwijderen van een tuinhuisje op een perceel aan de 
Brabantseweg te Drunen.

Voor meer informatie en het bijwonen van de hoorzitting kun 
je contact opnemen met het secretariaat van de Commissie 
bezwaarschriften via telefoonnummer (073) 51 31 789. 

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie  
van die aanpassing niet meer mogelijk is. <

Nationale Recycleweek 10 tot 16 oktober 

Breng elektrische apparaten en  
spaarlampen naar de milieustraat

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Op 14 oktober is het International E-waste Day. In 
Nederland besteden we daar aandacht aan van 10 
tot 16 oktober met de Nationale Recycleweek. 
Het doel van deze week is om zoveel mogelijk 
elektrische apparaten en spaarlampen die kapot, 
gedateerd of afgedankt in kasten, lades en kamers 
liggen, een tweede leven te geven of te recyclen 
voor nieuwe grondstoffen. Doe jij ook mee?

Op de milieustraat hebben we tijdens de 
Recycleweek een speciale actie. Bij inlevering van 
elektrische apparaten of spaarlampen ontvang je 
een gratis Wecycle-kwartetspel. Let op: voor deze 
actie geldt OP=OP. <

www.heusden.nl
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