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Nu & morgen
Burgemeester Henk Willems
Cultuurprijs 2019

Alles voor Mekaar tegen
vereenzaming

Wie gaat er dit jaar met de prijs vandoor?
De 'Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs' werd in 2011 in het leven geroepen bij het afscheid
van burgemeester Henk Willems. In 2017 ging stichting Honsoirde er met de cultuurprijs vandoor!

Eenzaamheid blijft een actueel thema in de huidige maat
schappij. Mensen wonen langer thuis en worden ouder. Naar
mate de mobiliteit afneemt en de sociale omgeving kleiner
wordt dreigt eenzaamheid. Het is een sluipend proces dat veel
gevolgen kan hebben, psychologisch, fysiek en maatschappelijk.
Niet voor niets heeft dit thema veel aandacht van het college.
De komende maanden besteden we op deze plek aandacht
aan partijen in de gemeente Heusden die zich inzetten om
eenzaamheid te bestrijden. Deze week Alles voor Mekaar, een
initiatief dat buurten wil activeren om zo meer oog voor elkaar
te hebben.
Vinden
Vinden, DOEN én verbinden. Dat zijn de uitgangspunten
van Alles voor Mekaar. Het begint bij vinden. Dit gaat twee
kanten op. De eerste is het vinden van mensen met een
ondersteuningsvraag. Daarbij gaat het om praktische klusjes
die mensen zelf niet meer kunnen doen en ook niet opgelost
krijgen omdat het hen ontbreekt aan een sociale netwerk.
Deze vraag kan zeer divers zijn. Samen even boodschappen
doen, een klusje in huis, tuinonderhoud, gezelschap, etc.

Iedere twee jaar reiken we de prijs uit aan een persoon, instelling of organisatie die een belangrijke
bijdrage levert en zich al geruime tijd inzet om het
culturele aanbod in Heusden te versterken. Denk
bijvoorbeeld aan een kunstenaar, museum, evenement, theatervoorstelling of cultureel ondernemer
in de gemeente Heusden.
Nomineren!
De gemeente wil deze personen of organisaties
hiervoor waarderen en stimuleren. Daarom kun je

tot uiterlijk 5 mei 2019 iemand nomineren voor de
cultuurprijs. Op voordracht van de Kunst Advies
Commissie kiest het college de winnaar uit de
genomineerde kandidaten. De winnaar van de
'Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs' ontvangt
een geldbedrag van maar liefst duizend euro en een
sculptuur dat ontworpen is door Dorothé Jehoel. <

Je kunt ook
WhatsAppen met de
gemeente Heusden
via telefoonnummer

De andere kant van vinden is het in beeld brengen van mensen
die iets willen en kunnen doen voor een buurtbewoner. De
zogenaamde supporters. Uiteindelijk moet de kracht komen uit
de buurten zelf. Op deze manier brengt Alles voor Mekaar deze
krachten in beeld en stimuleert ze mensen om iets te betekenen
voor een ander, hoe klein dit ook lijkt. Letterlijk in beeld, met
een sticker op de voordeur kan men aangeven beschikbaar te
zijn voor een ondersteuningsvraag.
De eerste contacten voert Alles voor Mekaar zelf uit. Het geeft
ze een duidelijk beeld van de situatie en ook van de hulpvraag.
Vervolgens kijken ze hoe ze de hulpvraag een vervolg kunnen
geven. Dit kan door actief op zoek te gaan naar buurtbewoners
maar soms ook door professionals in te schakelen wanneer
de situatie hier om vraagt. Dit alles altijd in overleg en met
toestemming van de hulpvrager. De klus is dan ook een ingang
om mensen in beeld te krijgen en aansluiting te laten vinden in
de directe omgeving. Zodat mensen langer thuis kunnen wonen
en de kans op vereenzaming een stuk kleiner wordt.
Meer informatie
Heb je hulp nodig of ken je iemand die hulp nodig heeft? Laat
het Alles voor Mekaar weten. Wil je hulp bieden? Word dan
supporter. Alles voor Mekaar maakt uw buurt nog leuker en
leefbaarder!
Ga naar www.allesvoormekaar.nu of bel (073) 200 8888. <

(06) 532 357 05

www.bijeenheusden.nl

Samen bouwen in
Geerpark stap dichterbij
De inkt van de handtekeningen die Wooncorporatie Woonveste
en SAMENBOUWEN.IN.GEERPARK hebben gezet onder de
koopovereenkomst is nog maar net droog.
Met deze overeenkomst kunnen zestien koopwoningen gerealiseerd
worden in Geerpark in Vlijmen in de nieuwe fase Tot Morgen, ten noorden van het centrale park. Op deze fraaie plek in Geerpark is het straks
heel bijzonder wonen in een van de acht rijwoningen en acht patiobungalows. De toekomstige bewoners kunnen (binnen een aantal kaders)
zelf hun woning samenstellen; een vorm van co-creatie.
Interesse?
Wil je meer informatie? Stuur dan een mail
naar info@samenbouwen.in of neem telefonisch contact
via 040 - 242 32 23 (SAMENBOUWEN.IN.GEERPARK). <

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

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

Bezoekadres
Julianastraat 34, Vlijmen

Let op! Iedere werkdag van 12.00
tot 17.00 uur werken wij alléén
op afspraak.

Telefoon
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur,
telefoon: (073) 513 17 89

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

WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur,
telefoon: (06) 532 357 05

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

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur.
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

www.heusden.nl
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Informatievergaderingen

Commissie bezwaarschriften

Op woensdag 24 april en donderdag 25 april vergaderen de raadsleden van Heusden in het gemeentehuis
in Vlijmen. De vergaderingen zijn openbaar en starten beide dagen om 19.30 uur. Je bent van harte welkom!

De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op
dinsdagmiddag 16 april 2019 een hoorzitting. Tijdens deze
hoorzitting worden drie samenhangende bezwaarschriften
behandeld, die zijn gericht tegen:

De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar via www.heusden.nl onder ‘raad en college’ / ‘vergaderingen’. Voor het spreekrecht verwijzen
wij je naar de agenda’s op de website.
Vergadering 24 april: Bestuur/Ruimte &
Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: Stand van zaken
concept-visie zonnevelden; Ontwerp programmabegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023

Stadsgewest ’s-Hertogenbosch; Ontwerpbegroting
2020 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant;
Welstandsnota
Vergadering 25 april: Samenleving
Op de agenda staat onder meer: Herijking deel
begroting Jeugd 2019 Hart van Brabant
De geplande informatievergadering op 23 april
vervalt. <

De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis in Vlijmen.
Voor meer informatie en voor het bijwonen van de openbare
zitting kun je contact opnemen met het secretariaat van
de Commissie bezwaarschriften via telefoonnummer
(073) 51 31 789.
Een zaak kan achter gesloten deuren worden behandeld als
de commissie dit nodig vindt.Het is mogelijk dat de agenda
later wijzigt en dat publicatie van die aanpassing niet meer
mogelijk is. <

Aangepaste openingstijden
Pasen
Op maandag 22 april zijn de gemeentebalie en
zwembad Die Heygrave in Vlijmen en Bijeen en de
milieustraat in Drunen gesloten vanwege tweede
Paasdag.

14:30 uur: De aanwijzing vanwege het niet voldoen aan
de voorschriften op grond van de Wet Kinderopvang betreffende, BSO Kindcentrum Belle Fleur, BSO Jong Nederland
en Kinderdagverblijf Kindcentrum Belle Fleur.

Veel gemeentelijke producten kun je ook digitaal
aanvragen. Kijk hiervoor op onze website
www.heusden.nl. Tussen 12.00 en 17.00 uur werkt
de gemeentebalie in Vlijmen alléén op afspraak.
Een afspraak plan je makkelijk in via onze website. <

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Heusden, Stadshaven (ter hoogte van
Molenstraat 7A), uitvoeren herstel
metselwerk molenbastion (586405,
02-04-2019)
• Haarsteeg, De Hoeven 56, plaatsen
geluidsscherm (586365, 02-04-2019)
• Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8,
vergroten bedrijfshal (586643,
03-04-2019)
• Vlijmen, Van Greunsvenpark, verplaatsen jongeren ontmoetingsplaats
(jop) (586646, 04-04-2019)
• Elshout, Monseigneur Muskensstraat 31, bouwen berging (587150,
08-04-2019)
• Drunen, Sportlaan 10, verbouwen
clubhuis (RKDVC) (587208,
05-04-2019)
Kappen
• Vlijmen, Van Greunsvenpark, kappen
bomen (586673, 04-04-2019)
• Herpt, Groene Woud 1, kappen bomen
(586647, 04-04-2019)
Afwijken van de bestemming
• Haarsteeg, De Hoeven 56, plaatsen
geluidsscherm (586365, 02-04-2019)
• Hedikhuizen, Lambertusstraat 5,
realiseren theetuin (586465,
02-04-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Otter 8, aanleggen in- en
uitrit (586644, 03-04-2019)
• Elshout, Antoon Lommerstraat 14,
aanleg in- en uitrit (587125,
08-04-2019)
• Vlijmen, Biesheuvellaan 12, veranderen in- en uitrit (586947, 06-04-2019)
• Drunen, Laan van Samoa 11, aanleggen in- en uitrit (586948, 06-04-2019)
• Vlijmen, Bosbeemd 11, aanleggen
in- en uitrit (586580, 03-04-2019)
VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.
Bouwen
• Elshout, Mayweg, kavel GOR005,
bouwen woning (579828, 02-04-2019)
• Vlijmen, Geerpark, kavel GEE045,
bouwen woning (576334, 02-04-2019)
• Drunen, Kleinestraat 3, verbouwen en
vergroten woning (579514, 04-04-2019)
• Drunen, Cederstraat 13, renoveren
dak (583034, 08-04-2019)
• Drunen, Grotestraat 153, verbouwen
en vergroten woning (578542,
05-04-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Geerpark, kavel GEE045,
aanleggen in- en uitrit (576334,
02-04-2019)
• Vlijmen, Pastoriestraat 23, aanleggen
in- en uitrit (578489, 05-04-2019)
Ingetrokken
• Haarsteeg, De Hoeven 56, afwijken
bestemmingsplan in verband met
uitbreiding van kleinschalige horeca
(563115, 05-04-2019)
Procedures
De gemeente Heusden geeft een kennisgeving van de ontvangen aanvragen.
De stukken zijn voor iedereen in te zien
in het gemeentehuis in Vlijmen. Voor
de vergunningen met de onderdelen
slopen, kappen en het uitvoeren van
werk of werkzaamheden, treedt de
beschikking pas in werking nadat de
termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift is verstreken. Deze
publicatie wordt gedaan op basis van
de reguliere voorbereidingsprocedure
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
'VON SUPPÉSTRAAT, DRUNEN'
Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het
ontwerpbestemmingsplan 'Von
Suppéstraat, Drunen' (NL.IMRO.0797.
VonSuppe-ON01).
Het plangebied ligt in de wijk VenneOost in Drunen. Het omvat het voormalige schoolgebouw met omliggende
(openbare) ruimte aan de Von
Suppéstraat en de naastgelegen gymzaal met basketbalveldje aan de
Chopinstraat in Drunen.
Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van 36 woningen mogelijk:
20 patiowoningen en 16 overige grondgebonden woningen (geen appartementen).
Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde
kwartaal van 2019.
Het ontwerpbestemmingsplan met
bijbehorende stukken ligt met ingang

www.heusden.nl

MIDDELWEG 36A, NIEUWKUIJK
Besluit
Voor het brandveilig gebruiken van
het pand, een kinderopvang, aan de
Middelweg 36A in Nieuwkuijk. Het
perceel is kadastraal bekend als:
gemeente Vlijmen, sectie N,
nummer 4591.
Momenteel heeft de aanvrager het
pand ook al in gebruik voor dagverblijf
van 10 personen jonger dan 12 jaar en
voor het gebruik door meer dan 50
personen. Voor alle wijzigingen in dit
pand m.b.t. de brandveiligheid is er een
vergunning nodig. De omgevingsvergunning bevat daarom de activiteit
“brandveilig gebruik”.
MARI VAN ESCHSTRAAT 2, HAARSTEEG
Besluit
Voor het brandveilig gebruiken van de
Lambertusschool aan de Mari van
Eschstraat 2 in Haarsteeg. Het perceel
is kadastraal bekend als: gemeente
Vlijmen, sectie N, nummer 3010.
Momenteel heeft de aanvrager het
pand ook al in gebruik voor dagverblijf
van 10 personen jonger dan 12 jaar en
voor het gebruik door meer dan 50
personen. Voor alle wijzigingen in dit
pand m.b.t. de brandveiligheid is er een
vergunning nodig. De omgevingsvergunning bevat daarom de activiteit
“brandveilig gebruik”.
De omgevingsvergunning met bijbe
horende stukken ligt met ingang van
8 april 2019 gedurende 6 weken ter
inzage. De omgevingsvergunning is
raadpleegbaar aan de balie in Vlijmen.
Graag bij een schriftelijke reactie het
zaaknummer 00574888 (Middelweg
36A Nieuwkuijk) of het zaaknummer
00570781 (Mari van Eschstraat 2
Haarsteeg) vermelden. Wil je meer
informatie dan kun je contact opnemen met cluster Omgevings
vergunningen.

Evenementenvergunning

Afwijken van de bestemming
• Drunen, Grotestraat 153, verbouwen
en vergroten woning (578542,
05-04-2019)
Kappen
• Drunen, Spoorlaan 11, kappen van één
populier (584202, 04-04-2019)

van 18 april 2019 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 een
zienswijze indienen. Wil je meer informatie, dan kun je contact opnemen met
Jolanda van Baardwijk via telefoonnummer (073) 513 17 89. Wil je hierbij het
zaaknummer 541224 vermelden?

Ligging plangebied

50 JARIG BESTAAN F.C. DRUNEN
De burgemeester van Heusden heeft
op 8 april 2019 vergunning verleend
voor diverse activiteiten bij F.C. Drunen
aan de Torenstraat 150 in Drunen vanwege het 50-jarig bestaan van 7 t/m 9
juni 2019. De vergunning is verzonden
op 8 april 2019 en bij de gemeente
bekend onder nummer 00583873.

MIDSUMMER SPECIAALBIER FESTIVAL
De burgemeester van Heusden heeft
op 8 april 2019 een evenementenvergunning verleend aan Het Lokaal B.V.
voor het Midsummer Speciaalbier
Festival op 1 juni 2019 van 15.00 uur tot
23.30 uur en op 2 juni 2019 van 13.00
uur tot 17.00 uur op het Raadhuisplein
in Drunen. De vergunning is verzonden
op 8 april 2019 en bij de gemeente
bekend onder nummer 00585469.

Melding
ACTIVITEITENBESLUIT
Het college van Heusden heeft onderstaande meldingen op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen en geaccepteerd:
• Holland Boating bv, h.o.d.n. BOEI35,
voor het aanbouwen van een terras
aan de Putterstraat 92 in Heusden.
De melding betreft een verandering.
• V.O.F Branten-Simons, voor het houden van een hondenpension aan De
Omloop 6 in Haarsteeg. De melding
betreft een verandering.
• Restaurant Silva Dunes BV, voor het
starten van een restaurant aan het
Raadhuisplein 21B in Drunen. De
melding betreft een oprichting.
• J.M. van Delft + zn., voor het bouwen
van een opslagloods aan de
Christiaan Huygensweg 21 in Drunen.
De melding betreft een verandering.
De acceptatie van de melding betreft
geen besluit in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht. Het indienen van
een bezwaar of beroep is dan ook niet
mogelijk.
KENNISGEVING BESLUIT MOBIEL
BREKEN
Burgemeester en wethouders van
gemeente Heusden maken bekend;
gelet op artikel 4 lid 3 van het Besluit
mobiel breken bouw- en sloopafval; dat
op 3 april 2019 de volgende melding in
het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ingekomen:
• Voor de locatie Hoge Schijf 22 te
Drunen; door Kok Lexmond B.V.; De
puinbreker zal in werking zijn in de
periode van 25 april tot en met 25 juli
van 2019 (naar verwachting één dag).
Het Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en
stofhinder. Het is niet mogelijk tegen
deze kennisgeving bezwaar te maken.
Deze dient slechts ter informatie.

Aanwijzing toezichthouders

Op 9 april 2019 heeft het college en de
burgemeester van Heusden, ieder voor
zover het zijn/haar bevoegdheid

betreft, gelet op: het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht en overig bepaalde in afdeling 5.2
van de Algemene wet bestuursrecht,
artikel 160 en artikel 174 van de
Gemeentewet, artikel 5.10, lid 3 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 6.2 Algemene Plaatselijke
verordening;
besloten:
• R. H.T. Schröder;
• F.A.J. Simmers;
• Y. Deen;
• M.C. de Grood;
• M. Volp
per direct en voor de duur van zijn/
haar aanstelling aan te wijzen als toezichthouder in het kader van artikel
5.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de in artikel 5.1 Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
met name genoemde wetten zoals de
Wet natuurbescherming, Monumen
tenwet, Ontgrondingenwet, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder,
Wet inzake de luchtverontreiniging,
Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke
ordening, Waterwet, Woningwet, artikel 14 van de Monumentenverordening
2010, de A.P.V, artikel 21 van de Afval
stoffenverordening, de Wegenverkeers
wet 1994, de Wet veiligheidsregio's,
artikel 41 van de Drank- en Horecawet
en artikel 34 Wet op de kansspelen.

Informatie bekendmakingen

Bovenstaande bekendmakingen
zijn digitaal gepubliceerd. Meer
informatie over de bekendmakingen
met procedures vindt u op
officielebekendmakingen.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 hebben 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. <

