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Nu & morgen
Wie wint een
Dromen. Doen. Heusden. -award?
De Dromen. Doen. Heusden. -awards worden dit jaar weer uitgereikt! Je kunt van 6 maart tot
25 maart 2019 je stem uitbrengen op de genomineerden! Wie verdient er volgens jou een award?

Bouw jouw droomhuis op een kavel in Drunen!
Op vier kavels in Drunen heb jij de mogelijkheid om jouw
droomhuis te bouwen. Op de hoek Willem Alexanderstraat /
Van Haestrechtstraat ligt een bouwkavel van circa 542 m2
groot en heeft een mooi uitzicht op het naastgelegen
grasveld.
Verder liggen er drie bouwkavels op de hoek Prins
Hendrikstraat / Chrysantenstraat. Deze kavels hebben
een oppervlakte variërend tussen de 688 m2 en 976 m2.
Het Thomashuis uit Nieuwkuijk won vorig jaar de
titel van Heusdenaar van het Jaar! We zijn benieuwd
wie er dit jaar met de prijs vandoor gaat.

Stemmen
Op www.heusden.nl/DDH2018
kun je nu stemmen! Per categorie
kun je één keer een stem uitbrengen op een van de genomineerden. De afgelopen maand zijn er
meerdere Dromen en Doeners, in
de categorieën ondernemer, sporter en vrijwilliger, genomineerd.
Het levert, zoals ieder jaar, een
flinke lijst met namen op.
Award
Doener - Vrijwilliger
Heusdenaar van het jaar
Doener - Ondernemer
De Droom
Doener - Sporter

De kandidaten voor de titel
Heusdenaar van 2018 zijn het
afgelopen jaar gekroond tot
'Doener van de Maand' door het
college van Heusden en maken
daarom automatisch kans op
deze prestigieuze titel. Wie de
kanshebbers zijn en waarom
zij genomineerd zijn vind je op
www.heusden.nl/DDH2018.

Datum uitreiking
7 april 2019
24 of 25 mei 2019
25 mei 2019
22 of 23 juni 2019
29 of 30 juni 2019

En de winnaars zijn…
Tijdens een vijftal publieksevenementen in onze
gemeente reiken we de awards
uit. Dan weten we wie de titel
van Droom, de Doener of de
Heusdenaar van 2018 in de wacht
sleept! We reiken de awards voor
de diverse categorieën bij de volgende evenementen uit:

Evenement
Het Pieckfestival
Ongehoord
Dag van de Techniek
Bourgondisch Heusden
Zeepkistenrace

Sta jij op een van de kavels binnenkort jouw bouwplannen te bedenken? Kijk voor meer informatie op
www.dekavelwinkel.nl. Inschrijven kan tot en met
5 april 2019.
Bij meerdere inschrijvingen op een kavel
vindt er een loting plaats.

Voor meer informatie kun
je contact opnemen met de
kavelwinkel van de gemeente
Heusden via (073) 513 17 89.

Aangepaste openingstijden
Let op! Maandag 25 maart 2019 is de balie van het gemeentehuis in Vlijmen de hele dag gesloten. <

De exacte data/tijden van de uitreikingen en verdere bijzonderheden maken we tijdig bekend.

Volg ons op social media!

Gratis compost!

Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

15 en 16 maart

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Wil jij je tuin alvast lenteklaar maken? Geef je
tuin dan extra voeding en gebruik compost.
Op vrijdag 15 maart (13.30 tot 16.00 uur) en zaterdag 16 maart van
(09.00 tot 15.00 uur) kun je op de milieustraat, Duinweg 37 in Drunen,
gratis compost afhalen. Deze actie geldt alleen dit weekend en op = op.
Wij raden je daarom aan om er op tijd bij te zijn. Iedere inwoner
van de gemeente Heusden kan één keer gebruik maken van deze actie.
De gratis compost kun je afhalen op vertoon van een legitimatiebewijs.
De compost wordt door leverancier Attero zowel los als in zakken van
40 liter op de milieustraat aangeleverd. De (losse) compost moet u zelf
in uw wagen/aanhanger laden.
Goed voor jouw tuin
Compost is een uitstekende bodemverbeteraar. Het voedt de bodem
en stimuleert zo de groei van bloemen en planten op een milieuvriendelijke wijze. Ook verbetert compost de structuur van de bodem en
zorgt het voor een goede waterhuishouding. Zo ontstaat een natuurlijke balans. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle
tuinplanten. <

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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Boomfeestdag in Geerpark
Op woensdag 13 maart vindt de Boomfeestdag plaats! Het thema voor dit jaar is ‘Ieder kind een boom’.
Leerlingen van groep 7 van Basisschool De Vijfhoeven gaan samen met ouders en vrijwilligers 8 bomen
planten in Geerpark.

Het gaat om: 1 walnotenboom, 2 zomereiken, 1 hazelaar, 2 rode beuken en 2 zilverlindes. De bomen
geven het park iets extra’s; de noten van de hazelaar
en de walnoot, de geur van de lindes en de kracht
van een prachtige rode beuk.
De Vrouwenvereniging van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap, Ladjna Ima’illah, schenken, als duur-

Stem 20 maart ook tijdens de verkiezingen voor
Provinciale Staten en het Waterschap!

zaam cadeau aan onze komende generaties, ook een
boom vanwege hun naderende 50-jarig jubileum.
Met deze 9 bomen wordt Geerpark nog een stukje
groener! Heb jij al eens een kijkje genomen in deze
duurzame wijk? Het park is nagenoeg gereed.
Er staan veel leuke speeltoestellen en het ‘Blote
voetenpad’ nodigt uit om gelopen te worden! <

Jouw kunstwerk
in onze vesting?
In vesting Heusden, op een idyllisch hofje,
staat daarvoor een sokkel van 120 x 120 x 30 cm.

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke commissie bezwaarschriften
houdt op dinsdagmiddag 19 maart 2019 twee
hoorzittingen. Tijdens deze hoorzittingen worden
de volgende bezwaren behandeld, die zijn gericht
tegen:

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis in Vlijmen. Voor meer informatie en voor het
bijwonen van de openbare zittingen kun je contact
opnemen met het secretariaat via telefoonnummer (073) 51 31 789.

14:00 uur: sluiten van een woning aan de
Gijsbertus Voetiusstraat in Oudheusden op grond
van artikel 13b van de Opiumwet
14:30 uur: afwijzen handhavingsverzoek
Nieuwkuijksestraat in Nieuwkuijk

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. <

In de Jacob van Eyckpassage mag je een jaar lang
je kunstwerk exposeren. Hiervoor ontvang je een
vergoeding.
Benieuwd naar de mogelijkheden en de voorwaarden?
Neem contact op met
Judith van den Berg via
telefoonnummer (073) 513 17 89
of kijk op www.heusden.nl

www.heusden.nl

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Nieuwkuijk, Kerkstraat 28, vergroten
woning (582733, 28-02-2019)
• Nieuwkuijk, Wilgenstraat 12, plaatsen nok verhogende dakkapel
(583000, 02-03-2019)
• Hedikhuizen, Lambertusstraat 9,
bouwen opslagloods (582793,
28-02-2019)
• Elshout, Norbertijnerstraat 9,
vergroten hobbyruimte (583029,
01-03-2019)
• Drunen, Chrysantenstraat 14, verbouwen woning, (582998, 01-03-2019)
• Vlijmen, O.L.V. Schutsstraat 17, vergroten woning, (582468, 27-02-2019)
• Vlijmen, Plein 16, plaatsen handelsreclame op gevel supermarkt (Jumbo)
(582496, 27-02-2019)
• Vlijmen, Geerpark (kadastraal
N6084), bouwen 7 woningen met
bergingen (582866, 01-03-2019)
• Vlijmen, Geerpark (kadastraal
N6084), bouwen 15 woningen met
bergingen (582900, 01-03-2019)
• Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE205,
bouwen woning, (582918, 01-03-2019)
Reclame plaatsen
• Vlijmen, Plein 16, plaatsen handels
reclame op gevel supermarkt (Jumbo)
(582496, 27-02-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Drunen, Thomas Edisonweg 33,
aanleggen in- en uitrit (582805,
28-02-2019)
• Drunen, James Wattlaan tegenover
huisnummer 9, aanleggen 40 parkeerplaatsen (582813, 28-02-2019)

• Drunen, Von Suppéstraat 26, verbreden in- en uitrit (582804, 28-02-2019)
VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.
Bouwen
• Drunen, Hugo de Grootstraat voorheen 35-37, verbouwen kantoorruimte tot appartementen, (574609,
01-03-2019)
• Drunen, Magnoliastraat 45, plaatsen
dakkapel aan voorzijde woning,
(581028, 01-03-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Bever 2, aanleggen in- en
uitrit (576293, 28-02-2019)
• Drunen, Hugo de Grootstraat voorheen 35-37, verbreden inrit (581101,
01-03-2019)
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
'Parapluplan woningaantallen' (NL.
IMRO.0797.BPwoningaantal-ON01).

Drunen, Herpt, Vlijmen en Elshout. Een
dergelijke regeling is op andere locaties
binnen de gemeente al gangbaar.

Drunen. Je kunt van 11 maart 2019 tot
en met 21 april 2019 bezwaar indienen.

Het plangebied wordt gevormd door
delen van meerdere kernen van de
gemeente, te weten de kernen Drunen,
Herpt, Vlijmen en Elshout. Het plangebied omvat:
• het plangebied van het bestemmingsplan ‘Herpt’;
• het plangebied van het bestemmingsplan ‘Drunen herziening 2014’, met
uitzondering van de locaties waarvoor later een bestemmingsplan is
vastgesteld waarin voor de betreffende bestemming(en) een regeling
over het toegestane aantal woningen
is opgenomen;
• het plangebied van het bestemmingsplan ‘Discountsupermarkt Tinie de
Munnikstraat’;
• het plangebied van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Nassaulaan’;
• het plangebied van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Meeuwaert’.

Ten opzichte van het voorontwerp is
een begripsbepaling in de regels verfijnd. De reacties op het voorontwerpbestemmingsplan zijn samengevat en
beantwoord in de Nota inspraak en
overleg behorende bij het plan.
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Dit plan regelt het aantal woningen
dat is toegestaan voor delen van

Het ontwerpbestemmingsplan met
bijbehorende stukken ligt met ingang
van 14 maart 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 559623 vermelden?

Verkeer
PARKEERVAK VOOR ELEKTRISCHE
VOERTUIGEN
Het college van Heusden heeft besloten een parkeervak aan te wijzen voor
het opladen van elektrische voertuigen
in De Kongo in Drunen. Je kunt van 6
maart 2019 tot en met 16 april 2019
bezwaar indienen.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
'PARAPLUPLAN WONINGAANTALLEN'
Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het

Ligging plangebied

www.heusden.nl

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde
kwartaal van 2019.

PARKEERVERBOD
Het college van Heusden heeft besloten een parkeerverbod in te stellen aan
één zijde van de Brakenstraat in

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. <

