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Nu & morgen
Een droom die uitkomt!
Stichting Hart van Haarsteeg won afgelopen jaar de titel Droom van 2017. Zij hebben samen met
inwoners, ondernemers en Stichting De Haarstek plannen gesmeed om ‘Partycentrum de Hut’
om te toveren tot buurthuis De Steeg. Inmiddels is deze droom werkelijkheid geworden!

Start bouw woningen
Parklaan
Op de plek van de voormalige mavo-school aan de Parklaan
in Vlijmen worden 20 koopwoningen en 10 huurwoningen
(Woonveste) gerealiseerd.
In het project Parklaan Vlijmen komen ruime rij- en hoekwoningen
in diverse varianten, waarvan enkele hoekwoningen inclusief
garage. Alle koopwoningen zijn verkocht. De werkzaamheden
voor het bouwrijp maken van de locatie (kappen bomen en aanleg
nutsvoorzieningen) zijn al uitgevoerd. Ook is de Parklaan opnieuw
herstraat en zijn er nieuwe parkeerplaatsen aangelegd.
Start bouw
In februari start de bouw van de woningen. De wegen rondom het
plan blijven bereikbaar. Het is mogelijk dat direct omwonenden
tijdelijk hinder ondervinden van de bouwwerkzaamheden. Het
bouwbedrijf informeert direct omwonenden tijdig over deze
bouwwerkzaamheden. <

Wethouder Thom Blankers was zondag 13 janu
ari, tijdens de nieuwjaarsreceptie van Hart voor
Haarsteeg, aanwezig bij de sleuteloverdracht van
het pand De Steeg aan de stichting.

Prachtig dat Haarsteeg zelf deze handschoen heeft opgepakt. Met elkaar zetten
zij er, zowel qua werkzaamheden als qua
geld, met de gemeente de schouders eronder en maken hun dorpsdroom waar. Echte
doeners waar we trots op mogen zijn!

Burgerinitiatief
Hart voor Haarsteeg is een initiatief van inwoners
en ondernemers uit Haarsteeg. Een van de doelen
van Hart voor Haarsteeg is het behoud of zo moge
lijk verbetering van de leefbaarheid in de kern
omdat veel voorzieningen, zoals partycentrum
De Hut en dorpscafé De Harmonie verdwenen zijn
uit de kern. Met De Steeg als naam voor voormalig
partycentrum De Hut is het burgerinitiatief opge
steld voor een nieuw dorpshuis waar verenigingen
hun thuishonk hebben en activiteiten en evene
menten plaats kunnen vinden. <

Thom Blankers

Geerpark in Vlijmen: een
bijzondere woonwijk die groeit!

U kunt ook Whats
Appen met de
gemeente Heusden
via telefoonnummer

(06) 532 357 05

De eerste bewoners voelen zich er al helemaal thuis, samen in een
hofje of op een zelfbouwkavel. Ook voor mensen buiten de wijk is
het een interessante plek om beter te leren kennen. Daarom start
Heusden.Nieuws.nl samen met Wil Gulpen (bewoner van Geerpark)
en de gemeente Heusden een serie artikelen over de duurzame wijk
Geerpark. De reeks artikelen lees je op www.heusden.nieuws.nl.
Wil je meer informatie over Geerpark en het woonaanbod?
Kijk dan snel op www.geerpark.nl <

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

Start renovatie kasteel
Steenenburg
Wethouder Mart van de Poel gaf gisteren, dinsdag 15 januari, het start
sein voor de renovatie van kasteel Steenenburg. Hij deed dit door het
onthullen van het bouwbord. De buitenzijde van het kasteel wordt in
oude luister hersteld. Zo worden de serres gesloopt en verdwijnt de
roze kleur van de gevel. De renovatie neemt naar verwachting acht
maanden in beslag.
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Steenenburg?
Abonneer je dan op de nieuwsbrief of kijk op www.heusden.nl/
steenenburg <

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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Schoon water, vanzelfsprekend toch…

Kindpakket 2019

Achter de schermen werken de gemeente Heusden, het Waterschap Aa en Maas en Brabant Water
hard aan schoon (drink)water. Bijvoorbeeld door het zorgen voor een goede riolering en afwatering,
het schoonhouden van sloten en zuiveren van afvalwater en het leveren van drinkwater.

Is je inkomen uit werk niet zo hoog?
Vraag het aan!
Op voetbal, muziekles, zwemles of meegaan met het school
reisje. Allemaal dingen die heel gewoon lijken. Voor ouders
kan het financieel lastig zijn om kinderen aan deze activiteiten
mee te laten doen. Het KindPakket kan in die situaties een
uitkomst zijn.
Wat is het KindPakket?
Het KindPakket is er voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 17
jaar uit gezinnen die het niet zo breed hebben. Hiermee kunnen
kinderen sporten, sportkleding aanschaffen, zwemles krijgen of
een muziekinstrument leren bespelen. Ook kosten voor school
zoals b.v. ouderbijdrage en schoolkamp kunnen vergoed worden.
Voor brugklassers is een schoolpakket beschikbaar.
Wanneer kom ik in aanmerking?
Hieronder staan de inkomensgrenzen in netto bedragen per
maand; zeg maar: het bedrag dat je maandelijks op je bankre
kening krijgt. Verdien je minder dan het bedrag dat op jou van
toepassing is? Dan kun je een KindPakket aanvragen.

Maar dit kunnen we niet alleen! Samen met jou
kunnen we ons (drink)water schoon en gezond
houden. Help ook mee!
Kapotte kolken en putten
Onze straten zijn voorzien van kolken. Die zorgen
ervoor dat het water van de weg kan afstromen
naar de riolering. Met nieuwjaar hebben we ook
dit jaar weer gezien dat er steeds vaker (zwaar)
vuurwerk in de kolken afgestoken wordt. Dat leidt
tot schades, gevaarlijke situaties en kosten voor

de gemeente. Doordat er vuurwerk in de kolk ont
ploft kunnen bijvoorbeeld de stankschermen in
de kolken stuk gaan of niet meer goed afsluiten.
Daardoor ontstaat er stankoverlast in de straat.
Wist je dat het herstellen van een kolk al gauw
zeshonderd euro kost?

Het inkomen voor ouders tussen 21 jaar en
pensioengerechtigde leeftijd

Maximaal

Een alleenstaande ouder

€ 1169,12

Samenwonende ouders, beiden jonger dan de
pensioengerechtigde leeftijd

€ 1670,18

Op www.heusden.n/kindpakket vind je alle normen.

Heb jij een kapotte kolk gezien of heb je last van
rioolstank in de straat, laat het ons dan weten.
Je kunt makkelijk een melding maken via de
BuitenBeterapp op je je smartphone. <

Hoe vraag ik het aan?
Je kunt via de website www.heusden.nl/kindpakket digitaal een
aanvraag indienen. Je kunt een aanvraagformulier ook ophalen
bij het gemeentehuis in Vlijmen en bij de Bijeenteams in Drunen,
Vlijmen en Oudheusden (wijkwinkels).
Meer weten over het KindPakket?
Wil je weten wat het KindPakket precies inhoudt en wat de
mogelijkheden zijn? Bel dan met Stichting Leergeld Heusden,
telefoon (06) 479 902 63 op maandag of woensdag tussen
9.00 en 12.00 uur. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Heusdens nieuws in je mailbox?

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Vlijmen, Groen van Prinstererlaan 65,
vergroten woning (576116, 02-01-2019)
• Vlijmen, Vlinderhof, kavel GEE045,
bouwen woning (576334, 04-01-2019)
• Drunen, Burgemeester van de
Heijdenstraat 46, vergroten woning
(576439, 05-01-2019)
• Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE226,
bouwen woning (577123, 09-01-2019)
Kappen
• Elshout, Kerkstraat 46a, kap fluweel
boom in voortuin (576599, 07-01-2019)
• Vlijmen, Mortelweg 3a, kap eik
(577011, 09-01-2019)
Monumenten
• Heusden, Vismarkt 16, sloop, aanbou
wen en renoveren achtergevels
(576952, 09-01-2019
Slopen
• Heusden, Vismarkt 16, sloop, aanbou
wen en renoveren achtergevels
(576952, 09-01-2019
Afwijken van de bestemming
• Vlijmen, Molenstraat 4, vergroten
schuur (575913, 31-12-2018)

www.heusden.nl

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 ‘mijn loket’.

In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Brasem 10, aanleg in- en
uitrit (576292, 03-01-2019)
• Vlijmen, Bever, kavel GEE0017, aanleg
in- en uitrit (576293, 03-01-2019)
• Vlijmen, Vlinderhof, kavel GEE045,
aanleg in- en uitrit (576334,
04-01-2019)

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 om
gevingsrecht (Wabo).

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.

Bestemmingsplan

Afwijken van de bestemming
• Heusden, Nieuwe Maasdijk 1, wijzigen
bestemming bedrijfspand naar sport
school (568706, 09-01-2019)
• Drunen, Populierstraat 17, plaatsen
schutting met poort (573941,
09-01-2019)
Kappen
• Drunen, Abraham Kuyperhof (kadas
traal L1385), kappen 2 esdoorns
(567856, 08-01-2019)
Procedures
De gemeente Heusden geeft een ken
nisgeving 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

ONHERROEPELIJKE BESTEMMINGSPLANNEN
Het college maakt bekend dat de on
derstaande bestemmingsplannen
inmiddels in werking getreden zijn.
Allen zijn onherroepelijk.
• De Akker-Oliemaat Vlijmen (NL.
IMRO.0797.AkkerOliemaat-VG01)
Vastgesteld op 18 september 2018 en
onherroepelijk per 8 november 2018.
• Parapluplan Parkeren Heusden (NL.
IMRO.0797.BPParapluParkeren-VG01)
Vastgesteld op 18 september 2018 en
onherroepelijk per 8 november 2018.
• Elshout, Oosterseweg 1 (NL.
IMRO.0797.BPOostersweg1-VG01)
Vastgesteld op 18 september 2018 en
onherroepelijk per 29 november 2018.
Op verzoek kun je de bestemmings
plannen inzien in het gemeentehuis in

Vlijmen. Een digitale versie van de
plannen is raadpleegbaar via
www.heusden.nl onder het kopje ‘ruim
telijke plannen’ en op de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Besluit
BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN
BAKKERSDAM 5 IN HEUSDEN
Het college van Heusden maakt bekend
dat zij naar aanleiding van de melding
Activiteitenbesluit maatwerkvoor
schriften heeft opgelegd aan Vervako
Heusden B.V. voor een bedrijf aan de
Bakkersdam 5 in Heusden. De maat
werkvoorschriften hebben betrekking
op brandveiligheid.
Het besluit is verzonden op 9 januari
2019.
Deze publicatie wordt gedaan op basis
van de reguliere voorbereidingsproce
dure van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).

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 heb
ben 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. <

