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Nu & morgen
Nieuwbouw basisscholen in
Oudheusden
Basisschool De Dromenvanger en SBO Daltonschool de Leilinde in Oudheusden zijn aan vervanging
toe. De kwaliteit van het gebouw is slecht. Ook voldoet dit pand niet meer aan de onderwijsvisie
van de schoolbesturen en de eisen van deze tijd.

Aanslagen OZB
U heeft onlangs een brief van ons ontvangen met de nieuwe
WOZ-waarde van uw woning en het bedrag dat u dit jaar aan
Onroerende-Zaakbelasting (OZB) moet betalen.
Het college van Heusden wil dat er snel een
nieuw schoolgebouw komt. Zij geeft hier priori
teit aan en kiest er daarom voor om vooralsnog
geen andere maatschappelijke functies onder
dak te bieden in dit nieuwe gebouw behalve
eventueel kinderopvang. Dit wil niet zeggen dat
we andere ontwikkelingen en initiatieven uit
het maatschappelijk veld niet ondersteunen,
want deze vinden we zeer waardevol.
Integraal HuisvestingsPlan (IHP)
In het Integraal HuisvestingsPlan (IHP) is ge
regeld hoe wij als gemeente onze zorgplicht
vervullen als het gaat om goede huisvesting van
scholen. De komende jaren investeren we fors
in nieuwbouw, renovatie of upgrade van school
gebouwen. In het IHP staan de maatregelen
per basisschool, waaronder ook de pilot vervan
gende nieuwbouw van De Dromenvanger en De
Leilinde in Oudheusden.

Projectplan
Voordat er echt gebouwd kan worden, moet er
een projectplan liggen. Dit projectplan maken
we samen met de schoolbesturen. Hierin komen
de te ondernemen stappen te staan, zoals het
bepalen van de benodigde ruimte (aantal m2 aan
oppervlakte) en het onderzoeken welke locaties
geschikt zijn. Op dit moment zijn de volgende
drie locaties in beeld: de huidige locatie aan de
Kasteellaan, De Kubus en Heverslo. Ook bekij
ken we of kinderopvang een ruimte wil en kan
hebben in het nieuwe schoolgebouw.
Om het huidige gebouw in stand te kunnen
houden totdat er een nieuw schoolgebouw
is gerealiseerd, is 100.000 euro beschikbaar.
We informeren u in de zomer van 2018 over de
stand van zaken. <

Reinigen van kolken
Let op met parkeren!
Eind februari 2018 starten we weer met het jaarlijks reinigen
van kolken in onze gemeente. De werkzaamheden duren ongeveer
8 weken.

U kunt ook Whats
Appen met de
gemeente Heusden
via telefoonnummer

WOZ betekent letterlijk Waardering Onroerende Zaken. Elk
jaar wordt de waarde van alle woningen en bedrijfspanden door
de gemeente opnieuw vastgesteld. De gemeente bepaalt de
WOZ-waarde van woningen via de vergelijkingsmethode. Hierbij
wordt gekeken naar gerealiseerde verkoopprijzen van zo goed
mogelijk vergelijkbare woningen in onze gemeente. De hoogte
van de OZB hangt af van de waarde van een pand of stuk grond.
Daarnaast wordt de WOZ-waarde ook gebruikt voor het bepalen
van het eigenwoningforfait en de hoogte van de waterschaps
belasting. Naast de OZB staat ook hondenbelasting (indien van
toepassing) op de aanslag.
Digitaal ontvangen
Als u gebruik maakt van de berichtenbox in MijnOverheid ont
vangt u de aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking
in de berichtenbox. Als er nieuwe berichten voor u zijn, kunt u
automatisch een e-mail op uw persoonlijk e-mailadres ontvan
gen. Vergeet dan niet de e-mail notificatie aan te zetten. Let op:
Als u een derde heeft gemachtigd (bv een administratiekantoor
of belastingconsulent) kan het zijn dat u wellicht 'onbewust'
gebruik maakt van de berichtenbox! Informeer hierover bij uw
adviseur.
In één keer betalen via iDEAL
U kunt binnen MijnOverheid de aanslag ook betalen met iDEAL.
U moet dan wel de volledige aanslag in één keer te betalen.
Wilt u liever niet via iDEAL betalen, maar via uw persoonlijke
internetbankieromgeving? Gebruik dan het aanslagnummer als
betalingskenmerk. U kunt er ook voor kiezen om een digitale
automatische incasso af te geven, dit kan voortaan ook via
MijnOverheid! Meer informatie over de berichtenbox vindt u
op www.MijnOverheid.nl. <

(06) 532 357 05

Aangepaste openingstijden
Vanwege een bijeenkomst is de gemeentebalie op maandag 5 maart
vanaf 16.00 uur gesloten. Dinsdag 6 maart kunt u vanaf 9.00 uur
weer bij ons terecht. <

De kolken liggen meestal in de rand of voor de rand van de stoep,
en soms ook in parkeerstroken en parkeerplaatsen. Om de kolken te
kunnen reinigen moeten de reinigingswagen erbij kunnen. Daarom
vragen wij u om de auto’s zo te parkeren dat de toegang naar de
kolken vrij is.
De (globale) planning van de werkzaamheden ziet er als volgt uit:
Drunen en Elshout
week 9,10,11 en 12
Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg
week 12,13 en 14
Heusden, Oudheusden, Doeveren en Herpt
week 15
Hedikhuizen en Heesbeen
week 16 <

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 - 19.30 uur.
Woensdag van 09.00 - 17.00 uur.
Donderdag van 09.00 - 19.30 uur.
Vrijdag van 09.00 - 17.00 uur.

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

Bezoekadres
Julianastraat 34, Vlijmen

Wilt u er zeker van zijn dat u
niet hoeft te wachten? U kunt
telefonisch of op www.heusden.nl
een afspraak maken.

Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag
van 13.30 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.

Telefoon
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur,
telefoon: (073) 513 17 89
WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur,
telefoon: (06) 532 357 05

Rij- en reisdocumenten dienen
persoonlijk te worden opgehaald,
dit kan zonder afspraak.
Volg ons op

www.heusden.nl
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Toch meedoen met het KindPakket
Net als ieder ander kind

Militaire oefening
Op en 1 en 2 maart 2018 vindt er een militaire oefening plaats
in onze gemeente. De oefening vindt plaats in het kader van
opleiding tot genist bij de Koninklijke Landmacht. Aan deze
oefening nemen 15 personen en 5 militaire wielvoertuigen
deel. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. <

Door het KindPakket kunnen kinderen (4 t/m
17 jaar) uit gezinnen met weinig geld, toch meedoen aan sport-, culturele- of schoolactiviteiten.
In het KindPakket komen diverse regelingen
samen; het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuur
fonds en Leergeld Heusden. Het KindPakket is
er voor gezinnen met kinderen met een inkomen
tot 120% van het sociaal minimum. Ook kinde
ren uit gezinnen met een hoger inkomen, die in
een schuldhulpverleningstraject terecht zijn
gekomen, kunnen meedoen. Kijk voor een inko
mensvoorbeeld op www.heusden.nl.
Waar meld je je aan?
Voor een KindPakket kun je een aanvraag
formulier ophalen bij het gemeentehuis in
Vlijmen en bij de Bijeenteams in Drunen,
Vlijmen en Oudheusden (wijkwinkels). Je kunt
het formulier ook via onze website vinden op
www.heusden.nl/kindpakket.

Laat je stem horen!

Wil je meer weten over wat het KindPakket
precies inhoudt en wat de mogelijkheden zijn,
bel dan met Stichting Leergeld Heusden op
telefoonnummer (06) 479 902 63. <

Woensdag 21 maart 2018
Gemeenteraadsverkiezingen <

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Nieuwkuijk, Kasteellaan 1, restau
reren exterieur kasteel (542319,
16-02-2018)
• Drunen, Europalaan 135, vergroten
woning (542580, 19-02-2018)
• Vlijmen, Kees Klerxstraat 123, ver
groten woning (542586, 19-02-2018)
• Heusden, Wittebroodstraat 11,
wijzigen voorgevel pand (542734,
20-02-2018)
Monumenten
• Nieuwkuijk, Kasteellaan 1, restau
reren exterieur kasteel (542319,
16-02-2018)
• Heusden, Wittebroodstraat 11,
wijzigen voorgevel pand (542734,
20-02-2018)
Slopen
• Nieuwkuijk, Kasteellaan 1, restau
reren exterieur kasteel (542319,
16-02-2018)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Haarsteeg, Haarsteegsestraat 2,
veranderen in- en uitrit (542398,
16-02-2018)
Brandveilig gebruik en gebruiks
melding
• Heusden, Stadshaven, melding
brandveilig gebruik rondvaartboot
Wiljo (542331, 13-02-2018)
• Drunen, Torenstraat 27, brandveilig
gebruik pand ‘Ons Café’ (542547,
19-02-2018)

Ingetrokken
• Vlijmen, Thorbeckeplein 71, aanleg
gen in- of uitrit (539723, 21-02-2017)
Procedures
De gemeente Heusden geeft een
kennisgeving van de ontvangen
aanvragen. De stukken zijn voor
iedereen in te zien in het gemeente
huis in Vlijmen. Voor de vergunningen
met de onderdelen slopen, kappen en
het uitvoeren van werk of werkzaam
heden, 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 omgevings
recht (Wabo).
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
CENTRUM VLIJMEN
Het college van Heusden maakt
bekend, dat de gemeenteraad op
20 februari 2018 het bestemmings
plan Centrum Vlijmen (NL.lMRO.0797.
CentrumVlijmen-VG01) heeft vast
gesteld.
Het plangebied ligt in het hart van de
kern Vlijmen. Het plangebied omvat:
• het Plein;
• een deel van de Akker;
• een deel van de Monseigneur van
Kesselstraat;
• een deel van de Akkerstraat;
• een deel van de Sint
Catharinastraat;
• (delen van) percelen aan de zuid
zijde van de Julianastraat.

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.

Belanghebbenden die tijdig een ziens
wijze bij de gemeenteraad kenbaar
hebben gemaakt, en belanghebben
den die kunnen aantonen dat zij rede
lijkerwijs niet in staat zijn geweest
tijdig een zienswijze bij de gemeente
raad kenbaar te maken, kunnen gedu
rende de bovenvermelde termijn
beroep instellen bij de Afdeling be
stuursrechtspraak van de Raad van
State. Het vastgestelde bestemmings
plan treedt in werking na het verstrij
ken van de beroepstermijn.

Evenementen
EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Brocante markten vesting Heusden
De burgemeester van Heusden heeft
op 16 februari 2018 vergunning ver
leend voor de brocante markten op
het Burchtplein in Heusden op 3
maart, 7 april, 5 mei, 2 juni, 7 juli, 4
augustus, 1 september, 6 oktober, 3
november en 1 december 2018 van
10.00 uur tot 17.00 uur. Op deze data
is het Burchtplein van 06.00 uur tot
19.00 uur niet toegankelijk voor
parkeerdoeleinden.
De vergunning is verzonden op 16
februari 2018 en bij de gemeente
bekend onder nummer 00539328.

Millieu

Kappen
• Drunen, Kastanjelaan-West tegen
over huisnummer 156 en 158, kap
pen eik (538411, 16-02-2018)

ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
Het college van Heusden heeft onder
staande meldingen op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer
ontvangen en geaccepteerd:

In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Haarsteeg, De Hoeven 54A, aanleg
gen in- en uitrit (538080, 20-02-2018)
Brandveilig gebruik en gebruiks
melding
•E
 lshout, Heusdenseweg 17, brand
veilig gebruik pand (538439,
14-02-2018)

Het vastgestelde bestemmingsplan
met bijbehorende stukken ligt met
ingang van 1 maart 2018 gedurende 6
weken ter inzage. Een digitale versie
is raadpleegbaar via www.heusden.nl.
en via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ligging plangebied

www.heusden.nl

• A.Dekkers Veehouderij, het betreft
een wijziging van de te houden
diersoorten aan Meerdijk 50 in
Nieuwkuijk. Het betreffende bedrijf
is een veehandelsbedrijf in runde
ren.De diersoorten en aantallen
kunnen per dag verschillen. De
meest voorkomende diersoort is
rundvee ouder dan 2 jaar en dan
met name weidekoeien.

De melding is bij de gemeente bekend
onder nummer 538788
• Tuinplantenkwekerij Wim
Timmermans, voor een tuinplanten
kwekerij aan Het Zand 5 in
Haarsteeg. De teeltkassen zullen
worden afgebroken en er zal een
opslagloods met kantoorruimte
gebouwd worden. De melding is bij
de gemeente bekend onder nummer
537934.
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.

Besluiten
LAST ONDER BESTUURSDWANG
Gemeentelijk monument (woning)
aan de Achterstraat 66 te Vlijmen
Op 14 februari 2018 heeft het college
een last onder bestuursdwang opge
legd om het asbest uit de woning aan
de Achterstraat 66 te Vlijmen te
verwijderen. Deze last staat toe dat
de woning wordt gesloopt met be
houd van de voorgevel.
Besluit lozingen buiten inrichtingen
Het college van Heusden heeft onder
staande melding op grond van het
Besluit lozingen buiten inrichtingen
ontvangen en geaccepteerd:
• Nathan Projects B.V. voor een nieuw
aan te leggen gesloten bodemener
giesysteem met een bodemzijdig
vermogen van 4 kW aan de
Mortelweg 24 in Vlijmen.
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.
PLAATSINGSBESLUIT ANPR
CAMERA'S GEMEENTE HEUSDEN
De burgemeester van Heusden heeft
op 29 januari 2018 besloten tot het
plaatsen van ANPR camera’s voor de
duur van één jaar op 7 openbare
plaatsen (uitvalswegen) in de ge
meente Heusden. De plaatsing vindt
plaats op grond van Artikel 151C van
de Gemeentewet en artikel 2.77 van
de Algemene Plaatselijke Verordening
2016 en is gericht tegen het voor

komen van voertuigcriminaliteit.
Het besluit is bij de gemeente bekend
onder nummer 00538242.
VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster
Burgerzaken is gebleken dat onder
staande persoon niet meer woont op
het adres waar hij/zij volgens de
basisregistratie personen staat inge
schreven. Het college heeft besloten
de bijhouding van de persoonslijst
van deze persoon op te schorten. Dit
betekent dat hij/zij daardoor formeel
niet meer op dat adres staat inge
schreven.
Datum besluit: 21 februari 2018
Geslachtsnaam: Embregts, M.J.A.
Geboortedatum: 22 mei 1987
Adres: Vermeerplantsoen 166
Plaats: Drunen

Informatie bekendmakingen
Bovenstaande bekendmakingen
zijn digitaal gepubliceerd.
Meer informatie over de bekendmakingen met procedures vindt u op
www.officielebekendmakingen.nl.
In de procedures vindt u terug of en
hoe u bezwaar of beroep kunt aante
kenen. U kunt de bekendmakingen
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 www.overuwbuurt.overheid.nl
kunt u zich aanmelden voor e-mailservice. <

