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Nu & morgen
Dodenherdenkingen in onze gemeente
Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Herdenking plaats.

23 mei stem jij ook?
Verkiezingen Europees Parlement
Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees
Parlement. Binnkort bezorgen we de stempassen!

Tijdens de dodenherdenking wordt om acht uur
’s avonds in het hele land twee minuten stilte in
acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslacht
offers. In vier kernen vinden de herdenkingen in
onze gemeente plaats. Bij de bijeenkomsten is
ook het gemeentebestuur vertegenwoordigd.

In onderstaand schema zie je waar de bijeenkomsten zijn en hoe laat ze beginnen.
Wij nodigen je van harte uit om één van de herdenkingen in onze gemeente bij te wonen. <

Herdenkingsbijeenkomsten gemeente Heusden, zaterdag 4 mei 2018
Tijd

Kern

Plaats

19.30 uur

Herdenking Drunen

Raadshuisplein 16 Drunen. (Bij het
monument naast het gemeentehuis.)

19.30 uur

Herdenking Elshout

Kerkstraat 39 Elshout. (Bij het monument nabij de St. Jan Evangelistkerk)

19.00 uur (dienst)
Herdenkingsdienst en herdenking
19.50 uur (herdenking) Vlijmen

Julianastraat 44 Vlijmen. (Bij het monument aan de Sint Catharinastraat)

19.30 uur

Zuiderbolwerk Heusden vesting
(opgang via Pompstraat)

Herdenking Heusden

Nabestaanden oorlogs
slachtoffers Vlijmen gezocht

Volmacht
Kun je op 23 mei niet zelf naar het stembureau? Dan kun je iemand
anders voor je laten stemmen. Je verleent dan een volmacht aan
iemand. Degene die jouw stem uitbrengt (de gemachtigde), kan
dit alleen doen op het moment waarop hij of zij zelf stemt.
Je kunt op 2 manieren een volmacht verlenen! Op de achterzijde
van de stempas kun je onderhands een volmacht verlenen aan
een andere kiesgerechtigde in onze gemeente. Vergeet deze
volmacht niet te ondertekenen en een kopie van je legitimatiebewijs mee te geven aan de gemachtigde. Kun je na de bezorging
van de stempas geen onderhandse volmacht verlenen of wil je
jouw stem uit laten brengen door een kiezer die niet in onze
gemeente woont, dan kun je tot en met 20 mei een verzoek indienen voor een schriftelijke volmacht. Het formulier hiervoor
kun je downloaden op www.heusden.nl of afhalen bij de balie in
het gemeentehuis in Vlijmen.

Stempas niet ontvangen of kwijt?
Vraag dan een nieuwe aan via www.heusden.nl, hiervoor heb je
een DigiD nodig of persoonlijk aan de balie. Vergeet dan niet een
legitimatiebewijs mee te nemen. Je kunt een nieuwe stempas
aanvragen tot 22 mei 12.00 uur. <

In eerste instantie is bekeken of de namen opnieuw in de bestaande
stenen gegraveerd kunnen worden, maar omdat de vrees bestaat dat
daarmee het monument als geheel beschadigd wordt, is besloten om
de twee zuilen aan het monument toe te voegen. Het originele monument blijft hiermee onaangetast. De komende weken wordt al wel
regulier onderhoud aan het monument uitgevoerd.

De slachtoffers die bij het monument begraven liggen, zijn: Wilhelmus
en Andri Roks, Henricus Kivits, Alfons Moonen, Johannes van
Genugten, Antonius van Engelen, Bertus van de Geld, Johanna Brok,
Adriana Merkx, Herman Suijs, Henrica de Gouw-Meesters en kinderen,
Harry, Keesje en Rinie van Oers, Antonius van der Linden, Helena en
Rikie Jankowski, Tonny van Eggelen, Johannes Kuys, Theodora Kuipers,
De kinderen Wijkmans en (pleeg)kinderen, Margaretha van den Heuvel,
Hubertus en Marinus van Overdijk, Joke Heesbeen, Antonia Libregts,
Antonius Teeuwen. <

Je kunt een kiezerspas digitaal of schriftelijk aanvragen. Het verzoek moet dan uiterlijk 20 mei bij de gemeente ontvangen zijn.
Kijk op www.heusden.nl om het verzoek door te geven of het
formulier te downloaden. Je kunt een kiezerspas ook mondeling
aanvragen in het gemeentehuis in Vlijmen. Dit kan tot uiterlijk
22 mei, 12.00 uur. Je moet de reeds ontvangen stempas meteen
inleveren. Na aanvraag kun je uitsluitend met deze pas stemmen en bij verlies krijg je geen nieuwe stempas.

Stemmen met stempas én legitimatiebewijs
Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen moet je je kunnen
legitimeren bij het stemlokaal met een identiteitsdocument en
een persoonlijke stempas. Zonder deze documenten kun je niet
deelnemen aan de stemming. Het identiteitsdocument mag
maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit houdt in dat op het document
achter de tekst ‘geldig tot’ de datum 23 mei 2014, of een latere
datum moet staan. Meer informatie vind je op www.heusden.nl

De gemeente Heusden wil dit jaar twee natuurstenen zuilen toevoegen aan het grafmonument van een aantal burgerslachtoffers uit de
Tweede Wereldoorlog op de RK begraafplaats bij de Sint Janskerk in
Vlijmen. Op de zuilen komen de namen van de slachtoffers die bij het
monument begraven liggen. Reden voor deze toevoeging is dat de namen van de slachtoffers op het originele monument niet of nauwelijks
meer leesbaar zijn.

Oproep
Natuurlijk wil de gemeente deze aanpassing pas doorvoeren nadat de
nabestaanden daarover geïnformeerd zijn. Helaas is op dit moment
niet van alle slachtoffers bekend of er nog nabestaanden zijn en zo ja,
waar die dan wonen. Daarom roepen we de inwoners van Vlijmen op
om contact met ons op te nemen als zij zelf nabestaande zijn of weten
waar we die kunnen vinden. U kunt dat doen door een mail te sturen
naar communicatie@heusden.nl. Bellen kan ook: (073) 513 1789.

Kiezerspas
Wil je bij de komende verkiezingen stemmen in een andere
gemeente in Nederland? Dan kun je jouw stempas om laten
zetten in een kiezerspas. Met een kiezerspas voor de Europees
Parlement verkiezingen kan in heel Nederland worden gestemd.

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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Toekomst van de
bibliotheek!

Fijner wonen én tot
honderden euro’s besparen
Klinkt dat als muziek in de oren? Denk dan eens aan
woningisolatie. Via Heel Heusden Isoleert kun je
voor 20 euro professioneel isolatieadvies inwinnen
en vrijblijvende collectieve offertes aanvragen voor
isolatieglas, vloer-, dak- en spouwmuurisolatie.
Meer informatie
Op www.energiekheusden.nl kun je je tot 14 juni
2019 aanmelden en vind je meer informatie.
Een aanmeldformulier kun je ook aanvragen
bij de gemeente via (073) 513 17 89.
Informatieavond 2 mei
Liever eerst oriën
teren? Loop
dan tussen
17.30 en 20.00
uur binnen op
de informatieavond over Heel
Heusden Isoleert
op donderdag 2 mei
in de Voorste Venne
in Drunen, Anton
Pieckplein 71. <

Subsidie
Als gemeente maken wij deze actie mede moge
lijk en betalen mee aan de maatregelen die je
neemt om van jouw woning een goed geïsoleerd
thuis te maken.
Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?
Subsidie kan worden aangevraagd voor isolatie
van ‘de buitenschil’ van woningen, zoals voor
vloer-, dak- en gevelisolatie en voor het vervan
gen van bestaand glas.
Waaraan moet de subsidie aanvraag voldoen?
Een aanvraag voor deze isolatiesubsidie kun je
aanvragen door middel van een aanvraagformu
lier op www.heusden.nl. Bij de aanvraag moet
een overzicht en een specificatie van de te tref
fen isolatiemaatregelen en offerte of kosten
raming van de investeringskosten ingediend
worden. Aanvragen worden op volgorde van bin
nenkomst in behandeling genomen.
Hoeveel subsidie kan worden toegekend?
Hoe meer maatregelen je treft, hoe meer subsi
die je krijgt. De subsidie voor één maatregel is
15 procent, voor twee maatregelen 17,5 procent
en voor drie maatregelen 20 procent van de wer
kelijke kosten. De subsidie bedraagt minimaal
€ 75 en maximaal € 500 per aanvraag.

#Heel. Heusden.
Duurzaam.

Kijk voor meer informatie op www.heusden.nl

Het college van Heusden heeft op 16 april 2019 een concept
van de ‘Kadernotitie toekomstig bibliotheekwerk gemeente
Heusden’ vastgesteld.
In verschillende bijeenkomsten met de raad, partners en inwoners is er gesproken over het toekomstig bibliotheekwerk
in de gemeente Heusden. Alle verzamelde informatie heeft
geleid tot het concept dat is vastgesteld door de raad. Het
concept bevat drie kaders waarin de maatschappelijke meerwaarde is benoemd, de bibliotheek wordt uitgedaagd om het
fijnmazige netwerk te gaan vormen en de organisatievorm
een keuze is op basis van de eerste twee kaders. Deze koers
moet leiden tot maximaal rendement van de bibliotheek
voor onze inwoners voor de subsidie van circa € 900.000 die
de gemeente jaarlijks beschikbaar stelt aan de Bibliotheek.
Inspraak en voortgang
Wil je reageren op het concept van de ‘Kadernotitie toe
komstig bibliotheekwerk gemeente Heusden’, dan kun je
tot 8 mei 2019 jouw zienswijze schriftelijk kenbaar maken
aan het college.
De zienswijze wordt meegenomen bij het opstellen van
de definitieve voorstellen.
Het concept van de Kadernotitie ligt van 17 april 2019 tot
8 mei 2019 ter inzage in het gemeentehuis in Vlijmen. Een
Je kunt ook Whatsappen
digitale versie van het concept van de Kadernotitie is raadmet de gemeente
Heusden
pleegbaar
via onze website
www.heusden.nl/bibliotheek. <

via telefoonnummer

(06) 532 357 05

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Vlijmen, Geerpark (kadastraal N6103),
plaatsen speeltoestel uitkijktoren
(587523, 11-04-2019)
• Drunen, Kasteeldreef (kadastraal
K832), bouwen woning (587739,
12-04-2019)
• Nieuwkuijk, Mandenmaker 26, plaatsen vier ramen rechter zijgevel
(587240, 09-04-2019)
• Haarsteeg, Oude Haven 11, bouwen
schuur/garage met carport (587915,
15-04-2019)
• Drunen, Valeriusstraat 83, bouwen
berging (587293, 09-04-2019)
Kappen
• Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg
(kadastraal DNNK3060 en
VMNN6079), kappen van 26 bomen
(587571, 11-04-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Drunen, Händelstraat 7, verbreden
in- en uitrit (587929, 15-04-2019)
• Drunen, Kasteeldreef (kadastraal
K832), aanleggen in- en uitrit
(587739, 12-04-2019)
Werk of werkzaamheden uitvoeren
• Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg
(kadastraal DNNK3060 en
VMNN6079), kappen van 2 populieren
(587571, 11-04-2019)
VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.

• Elshout, Scheidingstraat 1, wijzigen
bestemming in verband met het
huisvesten van meer dan 5 personen
(573856, 12-04-2019)
• Vlijmen, Lisdodde 49, plaatsen
carport (584290, 15-04-2019)
Kappen
• Elshout, Heusdenseweg 17A, kappen
van een treur-es in voortuin (584838,
16-04-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE205,
aanleggen van een in- en uitrit
(585155, 09-04-2019)
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
'VENDREEF 2, VLIJMEN'
Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het
ontwerpbestemmingsplan 'Vendreef 2,
Vlijmen' (NL.IMRO.0797.vendreef2ON01).

Er zal zich een bestaand grondwerk
bedrijf uit de gemeente vestigen. In de
bedrijfsgebouwen worden machines
gestald en er wordt daar grond verbeterd. Dat laatste is een uitbreiding van
de huidige bedrijfsactiviteiten. Verder
komt er een klein kantoor. Een beplantingsplan voorziet in een landschappelijke inpassing.
Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde
kwartaal van 2019.
Het ontwerpbestemmingsplan met
bijbehorende stukken ligt met ingang
van 25 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 Marco Molijn via telefoonnummer (073) 513 17 89. Wil je
hierbij het zaaknummer 574748
vermelden?
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘BEDRIJVENTERREIN HEESBEEN
HERZIENING 2019
Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met het
ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijven
terrein Heesbeen Herziening 2019
(NL.IMRO.0797.BPheesbherz-ON01).
Het plangebied ligt in Heesbeen en
wordt globaal gevormd door de woonpercelen Voorstraat 2 tot en met 12A
en het bedrijfspand Nieuwe Maasdijk

Bouwen
• Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE205,
bouwen van een woning met garage
en overkapping (582918, 09-04-2019)
• Drunen, Alcoalaan (kadastraal
K2865), bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (562515 10-04-2019)
• Vlijmen, Lisdodde 13, bouwen terrasoverkapping aan achterzijde woning
(583937, 15-04-2019)
• Vlijmen, Lisdodde 49, plaatsen
carport (584290, 15-04-2019)
Afwijken van de bestemming
• Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE205,
bouwen van een woning met garage
en overkapping (582918, 09-04-2019)
• Drunen, Alcoalaan (kadastraal
K2865), bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (562515 10-04-2019)

Het ontwerpbestemmingsplan met
bijbehorende stukken ligt met ingang
van 25 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 Marco Molijn via telefoonnummer (073) 513 17 89. Wil je
hierbij het zaaknummer 571567
vermelden?
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING
STEENWEG 6 / HERPTSEWEG
OUDHEUSDEN
Het college heeft ingestemd met het
ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning voor het afwijken van het
bestemmingsplan op het perceel aan
de Steenweg 6 in Oudheusden, kadastraal bekend als gemeente Heusden,
sectie F, nummer 1104.
Het plangebied betreft het achterste
deel van het perceel. De aanvrager wil
het perceel splitsen, een bestaand
gebouw slopen en er een woning bouwen. Het perceel staat nu nog bekend
als Steenweg 6 in Oudheusden, maar
de woning wordt gebouwd aan de
Herptseweg. De geldende bestemming
staat de bouw niet toe. Hiervoor is een
omgevingsvergunning met uitgebreide
procedure conform de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
aangevraagd. Daarmee is het mogelijk
af te wijken van het bestemmingsplan
en het project te realiseren.
De ontwerpomgevingsvergunning ligt
vanaf 25 april 2019 gedurende zes
weken ter inzage. Je kunt een zienswijze indienen. Voor meer informatie
kun je contact opnemen met Marco
Molijn of Theo de Kleijn via het telefoonnummer 073 - 513 17 89.

Muziekoptredens

Ligging plangebied
Het plan maakt een transformatie
mogelijk van de locatie aan de Vendreef
2 in Vlijmen. Ter plaatse was een agrarisch bedrijf aanwezig, waarvan de
bebouwing inmiddels is gesloopt.

Ligging plangebied

www.heusden.nl

12/14, allen in Heesbeen. Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2019.

De burgemeester van Heusden heeft
op 16 april 2019 een evenementen
vergunning verleend aan Stichting
Evenementen Promotie HeusdenVesting voor muziekoptredens op
het Burchtplein in Heusden op 30 mei
2019, 11 augustus 2019, 18 augustus
2019 en 8 september 2019 van 16.00
uur tot 20.00 uur. De vergunning is

verzonden op 16 april 2019 en bij de
gemeente bekend onder nummer
00581659.

Rectificatie publicatie

In de Heusdense Courant van 6 maart
2019 is de volgende aanvraag omgevingsvergunning onderdeel Bouwen
onjuist gepubliceerd: Bij de aanvraag
582416 staat een verkeerde omschrijving aangegeven;
Herpt, Hoefstraat 1A, bouwen woonhuis (582416, 26-02-2019)
Dit moet zijn:
Hedikhuizen, Lambertusstraat 7, verbouwen woning (582416, 26-02-2019)

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. <

