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Nu & morgen
Huldiging Michael van Gerwen
Dinsdag 1 januari 2019 werd Vlijmenaar Michael van Gerwen opnieuw wereldkampioen darts.
Onze ‘groene sloopkogel’, zoals Van Gerwen genoemd wordt, zorgde op donderdag 3 januari 2019
voor een bomvol Plein in Vlijmen.

Voorontwerp bestemmingsplan Steenenburg
De ideeën voor het plan Steenenburg liggen er al langer, maar het
afgelopen jaar zijn deze ideeën concreter geworden. Daarbij zijn er
onderzoeken uitgevoerd naar de haalbaarheid van Steenenburg.
De ideeën en onderzoeksresultaten zijn samengevoegd tot een
bestemmingsplan Steenenburg. In dit bestemmingsplan beschrijven we het plan, maar leggen we vooral vast hoe de gronden van
Steenenburg mogen worden gebruikt en bebouwd.

Het is de derde keer dat Michael van Gerwen de
titel van wereldkampioen mag dragen. De huldiging vond dit keer plaats op het Plein in Vlijmen.
Ongeveer 3500 mensen kwamen Michael toejuichen. Daarnaast was de landelijke en lokale pers
volop aanwezig om verslag te doen van deze feestelijke avond.
Sfeervolle avond
Het was een gezellige huldiging met muziekoptredens van Raymond Hermans en zanger Kafke.
Dj Ludo zorgde voor muzikale ondersteuning.

Voorafgaand aan de huldiging verzorgde dansschool
KIX een spetterend optreden op het opkomstnummer van de bekende darter. Toen ‘Van Gerwen’ eenmaal op het podium stond, werd hij toegesproken
door burgemeester Willemijn van Hees. Zij overhandigde hem, namens het gemeentebestuur, een
cheque voor het goede doel ‘Make a Wish’ waar
Michael van Gerwen ambassadeur van is.
De huldiging verliep vlot. Dankzij de inzet van gemeente, politie en vrijwilligers was het één groot
feest op het Plein. <

De eerste versie van een bestemmingsplan is het zogenoemde voorontwerp bestemmingsplan. Met een inspraakreactie kun je aangeven hoe je tegen deze eerste versie van het plan Steenenburg aankijkt. De ontvangen reacties worden beoordeeld en waar nodig of
wenselijk verwerkt in de tweede versie van het bestemmingsplan:
het ontwerp bestemmingsplan. Ook hierop kun je weer een reactie
geven (een zogenoemde zienswijze). Ook deze reacties worden beoordeeld en waar nodig verwerkt in de derde en tevens definitieve
versie van het bestemmingsplan. Deze definitieve versie wordt aan
de raad voorgelegd om vast te stellen.
Ter inzage
Het voorontwerp bestemmingsplan voor het plan Steenenburg
ligt vanaf donderdag 20 december 2018 voor een periode van 6
weken ter inzage. In verband met de kerstvakantie is dit 2 weken
langer dan de gebruikelijke 4 weken. Je kunt een papieren versie
inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Online is het voorontwerp
bestemmingsplan te vinden via de website van de gemeente of via
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Informatiebijeenkomst
Wil je meer weten over het voorontwerp bestemmingsplan
Steenenburg? Kom dan naar de inloopbijeenkomst in Café D’n Bork
aan de Nieuwkuijksestraat 139 in Nieuwkuijk op dinsdag 15 januari 2019 van 19.00 tot 21.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst kun je
vragen stellen over het bestemmingsplan, maar zeker ook over het
plan in het algemeen. Iedereen is welkom! <

Stimuleringsbijdrage
‘Waterplan Heusden’
voor inwoners en ondernemers
In 2019 kun je een bijdrage ontvangen als je op een duurzame en
klimaat-adaptieve manier met water omgaat. Bijvoorbeeld door het
aanleggen van een groen dak of het afkoppelen van het perceel van de
riolering. Daardoor verwerk je de opvang van het hemelwater op eigen
terrein.

Je kunt ook Whatsappen
met de gemeente Heusden
via telefoonnummer

Het traditionele waterbeheer ging uit van een overheid die bewoners
en bedrijven op het gebied van water ontzorgt. Gelet op klimaatverandering is er eenvoudigweg geen ruimte om de effecten (regen, hitte,
droogte) hiervan in de openbare ruimte op te lossen. Met deze bijdrage
willen we inwoners en bedrijven stimuleren om zelf aan de slag te
gaan.

(06) 532 357 05

Subsidie
De stimuleringsbijdrage bestaat uit 4 subsidies met een gezamenlijk
jaarlijks bedrag van € 60.000. Dat onderverdeeld is in:
• Afkoppelen eigen perceel
• Aanleg van groen dak
• Innovaties en duurzaamheidsinitiatieven
• Afkoppelen bij projecten

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.

Bij het verlenen van de subsidie hanteren we een aantal criteria. Voor
alle subsidies geldt dat deze alleen worden verstrekt zolang er nog
budget beschikbaar is. Met andere woorden ‘op = op’. Bij het toekennen van subsidie geldt het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst
maalt’. Meer informatie over de stimuleringsbijdrage en de toetsingscriteria vind je op www.heusden.nl/stimuleringsbijdrage <

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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Afvalkalender 2019

Voedsel1000

Met de app van de Afvalstoffendienst op je smartphone of tablet zie je eenvoudig de (gewijzigde)
inzameldagen van het PMD- en GFT- afval en oud papier.

Bouw mee aan ons Brabants voedselsysteem!
Ons voedselsysteem gaat over alles en iedereen die verbonden is
met voedsel: van boer tot burger. In Brabant is de voedselsector
een belangrijke economie en creëert het veel werkgelegenheid.
Wereldwijd blinkt de sector uit qua innovatie, kennis en productiviteit.
De huidige manier van voedsel produceren brengt ook een aantal uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met
een veranderend klimaat? Hoe behouden we een schone lucht
en een vruchtbare bodem? En bovenal: hoe zorgen we voor lekker en gezond voedsel dat goed is voor mens, dier én omgeving?
Daarom organiseert de provincie Noord-Brabant op dinsdag
19 februari 2019 een ‘Voedsel1000’. Tijdens de ‘Voedsel1000’
gaan Brabanders met elkaar in gesprek over deze uitdagingen en
proberen we samen tot oplossingen te komen. Deze oplossingen
leggen we vast in het eerste Brabantse Voedselbesluit. Bouw jij
op 19 februari mee aan ons Brabants voedselsysteem?
Meer informatie over ‘Voedsel1000’ en het aanmelden hiervoor
vind je op www.voedsel1000.nl.

Je kunt de kalender van 2019 ook downloaden via
www.afvalstoffendienst.nl of bestellen via de
Afvalstoffendienst via (073) 615 65 75. Zij sturen

de afvalkalender dan toe. Download de app via de
AppStore, Google playstore of Windows store. <

AquaVitaal

Bewegen is goed voor je gezondheid! Daarom hebben we speciaal
voor senioren het AquaVitaal in zwembad Die Heygrave.
In borstdiep, heerlijk verwarmd water (32˚C) doe je oefeningen op
muziek. Je bepaalt zelf het tempo. Het is niet nodig om goed te
kunnen zwemmen. Na afloop drinken we gezellig een gratis kopje
koffie of thee met de groep. De lessen vinden op donderdagochtend
op verschillende tijden plaats.

Heusdens nieuws in je mailbox?

Bel voor een gratis proefles! We zijn
bereikbaar via (073) 649 47 44. Meer
informatie over AquaVitaal vind je op
www.zwembaddieheygrave.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’.

www.zwembaddieheygrave.nl

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Vlijmen, Pastoor van Akenstraat 16,
vergroten woning (574899, 17-12-2018)
• Vlijmen, Oranjelaan 17, plaatsen
dakkapel (574972, 18-12-2018)
• Vlijmen, Heistraat 19, verbouwen
garage (575040, 18-12-2018)
• Vlijmen, Otter, kavel GEE0011, bouwen woning (575220, 19-12-2018)
• Nieuwkuijk, Kerkstraat 40a, wijzigen
reeds eerder verleende vergunning
(575186, 19-12-2018)
• Vlijmen, Molenhoek 7, vergroten
woning (575214, 19-12-2018)
• Drunen, James Wattlaan 7, vergroten
bedrijfspand (575233, 19-12-2018)
• Elshout, Mayweg (kadastraal K2963),
bouwen woning (575390, 20-12-2018)
• Herpt, Burgemeester Buijsstraat 25,
wijzigen gevel woning en plaatsen
dakkapellen (575387, 20-12-2018)
• Vlijmen, Geerpark, Goede Morgen
(Fase 2), bouwen 53 woningen en
erfafscheidingen (575385, 20-12-2018)
• Herpt, Watersteeg 4, bouwen melkstal (575465, 21-12-2018)
• Heusden, Burchtstraat naast nr. 1,
(her)bouwen tuinmuur (575543,
22-12-2018)
• Vlijmen, Margrietlaan 15, plaatsen
dakkapel (575552, 24-12-2018)
• Elshout, Kapelstraat 14, vervangen
dak van tussenschuur en plaatsen
zonnepanelen dak schuur (575718,
27-12-2018)
• Vlijmen, Burgemeester van der
Venstraat 40, verbouw woonhuis,
plaatsen dakkapel, wijzigen voor- en
zijgevel en bouwen garage (575863,
30-12-2018)
• Vlijmen, Sint Catharinastraat 20,
vergroten woning (575868, 30-12-2018)
• Drunen, Bosscheweg 23, verbouwen
woning (575861, 30-12-2018)

www.heusden.nl

• Vlijmen, Margrietlaan 13, plaatsen
nokverhogende dakkapel (575551,
24-12-2018)

Reclame
• Vlijmen, Heistraat 19, plaatsen
reclame (575040, 18-12-2018)

Kappen
• Herpt, Watersteeg 4, kappen populier
(575182, 18-12-2018)
• Heusden, Burchtstraat naast nr. 1,
kappen 4 bomen (575543, 22-12-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.

Monumenten
• Elshout, Kapelstraat 14, vervangen
dak van tussenschuur en plaatsen
zonnepanelen dak schuur (575718,
27-12-2018)
Slopen
• Elshout, Kapelstraat 14, vervangen
dak van tussenschuur en plaatsen
zonnepanelen dak schuur (575718,
27-12-2018)
Afwijken van de bestemming
• Vlijmen, Honderdbunderweg 25,
uitbreiden bedrijf met vergader
locatie (574701, 15-12-2018)
In- en uitrit aanleggen of veranderen
• Elshout, Naulandseweg tegenover
huisnummer 48, aanleggen in- en
uitrit (574827, 17-12-2018)
• Herpt, Watersteeg 4, aanleg in- en
uitrit (575182, 18-12-2018)
• Elshout, Mayweg (kadastraal
K2963), aanleg in- en uitrit (575390,
20-12-2018)
• Vlijmen, Geerpark, Goede Morgen
(Fase 2), aanleggen 50 in- en uitritten
(575385,20-12-2018)
• Drunen, Laan van Nieuw-Zeeland 49,
verbreden in- en uitrit (575563,
25-12-2018)
Uitvoeren werk of werkzaamheden
• Heusden, Burchtstraat naast nr. 1,
(her)bouwen tuinmuur (575543,
22-12-2018)

Bouwen
• Vlijmen, De Gemeint 3, herbouwen
van een bijgebouw ten behoeve van de
opvang van kinderen en jongeren op
een zorgboerderij (545052, 21-12-2018)
• Elshout, Monseigneur
Muskensstraat, kavel GOR006, bouw
woning (570839, 21-12-2018)
• Vlijmen, Otter, kavel GEE005, bouwen woning (569787, 27-12-2018)
• Vlijmen, De Akker 60, verbouwen en
vergroten bedrijfsruimte (565306,
28-12-2018)
• Heusden, Pelsestraat 13, vervangen
gevelbekleding en 3 stuks hemelwaterafvoeren (571461, 28-12-2018)
Afwijken van de bestemming
• Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 14,
voor kamerverhuur ten behoeve van
arbeidsmigranten (meer dan 5 personen) (568153, 18-12-2018)
• Vlijmen, De Gemeint 3, herbouwen
van een bijgebouw ten behoeve van
de opvang van kinderen en jongeren
op een zorgboerderij (545052,
21-12-2018)
• Vlijmen, Otter, kavel GEE005, bouwen woning (569787, 27-12-2018)
• Vlijmen, De Akker 60, verbouwen en
vergroten bedrijfsruimte (565306,
28-12-2018)
• Vlijmen, Burgemeester van Houtplein
25, vestigen detailhandel en
horeca (wijziging gebruik) (572065,
28-12-2018)
• Haarsteeg, Haarsteegsestraat 86,
vergroten woning en gedeeltelijk
gebruiken als galerie (571245,
28-12-2018)

• Drunen, Christiaan Huygensweg 3c,
wijzigen gebruik pand voor training
en voor max 12 personen (572794,
28-12-2018)
Kappen
• Drunen, Grotestraat 274, kappen
beukenboom (572126, 21-12-2018)
Monumenten
• Heusden, Pelsestraat 13, vervangen
gevelbekleding en 3 stuks hemelwaterafvoeren (571461, 28-12-2018)
In- en uitrit aanleggen of veranderen
• Elshout, Monseigneur Muskens
straat, kavel GOR006, aanleggen inen uitrit (570839, 21-12-2018)
• Vlijmen, Otter, kavel GEE005, aanleggen in- en uitrit (573400, 27-12-2018)
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).

Exploitatievergunning
CAFÉ DE KLINKERT
De burgemeester van Heusden heeft
op 27 december 2018 een exploitatievergunning verleend aan Café De
Klinkert aan de Klinkert 1 in Drunen.
De vergunning is verzonden op 27
december 2018 en bij de gemeente
bekend onder nummer 00570141.

Drank- en horecavergunning
CAFÉ DE KLINKERT
De burgemeester van Heusden heeft
op 27 december 2018 een drank- en
horecavergunning verleend aan Café
De Klinkert aan de Klinkert 1 in Drunen.
De vergunning is verzonden op 27
december 2018 en bij de gemeente
bekend onder nummer 00570207.

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. <

