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Nu & morgen
Wie wordt ondernemer van het jaar?
Dromen. Doen. Heusden. –awards
Er zijn meer dan 2500 stemmen uitgebracht op de genomineerden voor de Dromen. Doen. Heusden. –
awards. De winnaars maken we de komende maanden bekend tijdens verschillende evenementen die
plaatsvinden in de gemeente.

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 23 mei
Liever eerst oriënteren? Loop dan tussen 17.30 en 20.00 uur
binnen bij de informatieavond over Heel Heusden Isoleert op
donderdag 23 mei bij de Rabobank in Vlijmen, Wolput 36. <

Isolatiesubsidie
25 mei | Dag van de Techniek
Op zaterdag 25 mei vindt bij Benier aan de Looier 20
in Nieuwkuijk de dag van de Techniek de Langstraat
plaats. Deze dag kun jij een kijkje achter de schermen nemen en ontdekken welke mooie techniekbedrijven er in de Langstraat actief zijn! Wethouder
Thom Blankers maakt om 12.00 uur bekend welke
ondernemer de 'Doener-award' wint. De genomineerden zijn: Gerard en Irma Keetels, Maurice
Emmers, Jarmo Beekmans en Jos van der Ven. Op
www.heusden.nl/DDH2018 lees je waarom zij genomineerd zijn als ondernemer van het jaar.

Kom beleven!
Tussen 10.00 en 14.00 uur promoten we techniek
in de breedste zin van het woord! Kom beleven, ervaren en zien wat er allemaal in de techniek speelt.
Er zijn leuke activiteiten voor jong en oud. Kom erachter hoe een lasersnijder werkt, laat je verrassen
hoe een zonneboot in elkaar steekt of kijk hoe een
broodmachine wordt gemaakt. Je hoeft niet alleen
te kijken. Er is ook genoeg te doen. Verwissel een
autoband of bouw je eigen vliegtuig. Op de hotspot
zijn ruim 20 bedrijven en onderwijsinstellingen uit
de regio vertegenwoordigd. Kortom: dé technologische beleving voor jong en oud! <

Aangepaste
openingstijden

Zorgen over huiselijk geweld?
Kom 4 juni naar wijkwinkel Oudheusden
Huiselijk geweld en kindermishandeling komen meer voor dan we
denken. Alleen al in de gemeente Heusden werd in 2017 89 keer een
melding gedaan waarbij sprake was van een vermoeden van kinder
mishandeling. Dit geweld willen we stoppen en voorkomen!
Dat begint met mensen die zien dat er iets aan de hand is en die het
verschil durven maken. Hoe doe je dat? Hoe vormen we met elkaar een
zorgzame samenleving waarin we elkaar zien, zorgen delen en in actie
komen? Zodat we de veiligheid en ontwikkeling van kinderen echt
voorop stellen.
Bijeenkomst
Op dinsdag 4 juni willen we dit vraagstuk graag samen verkennen.
Tijdens deze bijeenkomst willen we mythes omdraaien en misverstanden wegnemen. We gaan in gesprek over wat er tegenover kan staan en
wat je een volgende keer zelf kunt doen. Gespreksleider Klaas Burgers
praat met mensen die te maken hebben gehad met geweld en hun
ervaringen met het publiek willen delen.
Voor wie is het?
We gaan graag in gesprek met mensen voor wie het meedenken over
veiligheid misschien helemaal niet zo vanzelfsprekend is, maar die in
hun contacten met ouders, jongeren en kinderen er wel mee in aanraking kunnen komen. Denk aan de tandarts, logopedist, verloskundige,
de sporttrainer, de werkgever, etcetera. Daarnaast zijn jongeren van
harte welkom mee te denken. Deze keer gaat het niet om professionals
die al van alles (kunnen) weten over bijvoorbeeld de meldcode of die
al volop samenwerken met Veilig Thuis. Kijk voor meer informatie op
www.innovatienetwerkjeugd.nl. Aanmelden voor de bijeenkomst kan
per mail op info@innovatienetwerkjeugd.nl <

Op donderdag 30 mei
en vrijdag 31 mei zijn we
gesloten in verband met
Hemelvaartsdag. We zijn
die dag ook telefonisch
niet bereikbaar.

Als gemeente maken wij deze actie mede mogelijk en
we 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 vervangen van bestaand glas.
Waaraan moet de subsidieaanvraag voldoen?
Deze isolatiesubsidie kun je aanvragen door middel
van een aanvraagformulier op www.heusden.nl. Voeg
hierbij een overzicht en een specificatie van de te treffen
isolatiemaatregelen en offerte of kostenraming van de
investeringskosten. Aanvragen worden op volgorde van
binnenkomst in behandeling genomen.
Hoeveel subsidie kan worden toegekend?
Hoe meer maatregelen je treft, hoe meer subsidie je kunt
krijgen. De subsidie voor één maatregel is 15 procent, voor
twee maatregelen 17,5 procent en voor drie maatregelen
20 procent van de werkelijke kosten. De subsidie bedraagt minimaal € 75 en maximaal € 500 per aanvraag. <
Kijk voor meer informatie op www.heusden.nl
#Heel. Heusden. Duurzaam.

Veel gemeentelijke producten kun je digitaal aanvragen. Kijk hiervoor op onze
website www.heusden.nl.
Tussen 12.00 en 17.00 uur
werkt de gemeentebalie in
Vlijmen alléén op afspraak.
Een afspraak plan je makkelijk in via onze website <

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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Straatgraffiti op Heusdense wegen
Tijdens de campagne 'Brabant gaat voor nul verkeersdoden' lieten de provincie Noord-Brabant en de
gemeente Heusden in 2018 op drie locaties straatgraffiti aanbrengen. Het doel van de afbeeldingen
op het wegdek was om weggebruikers te attenderen op hun snelheid.
Effect op het verkeersgedrag
“Bedankt dat je langzamer rijdt”, was in het najaar zichtbaar op de Vendreef in Vlijmen en de
Torenstraat in Drunen. Een afbeelding van spelende kinderen sierde het wegdek van de Prins
Hendrikstraat in Drunen. Uit verkeersmetingen
voor, tijdens en na zichtbaarheid van de graffiti is
gebleken, dat de afbeelding met de spelende kinderen het grootste effect had op weggebruikers die
(te) hard reden.

de vorm van afbeeldingen. Hierbij kiezen we straten
waar vaker verkeersongevallen hebben plaatsgevonden en waar omwonenden het gevoel hebben dat er
(te) hard gereden wordt. Onder invloed van het weer
verdwijnen de afbeeldingen. De graffitiverf is niet
schadelijk voor het milieu. <

Een groene gemeente
Maaien van de bermen

Zelfs toen de afbeelding met spelende kinderen van
het wegdek verdwenen was, reden automobilisten
significant minder hard in de Prins Hendrikstraat
in Drunen. Het is dus zeer aannemelijk dat door het
plaatsen van de afbeelding het juiste verkeersgedrag een gewoonte is geworden.

Heusden is een gemeente met veel groen in en rondom de
elf kernen. De groene omgeving is een onderdeel van het
karakter van Heusden en draagt bij aan de biodiversiteit en
leefbaarheid in de gemeente.
Het onderhoud van groen wordt door de gemeente of
een aannemer uitgevoerd. De komende periode gaat
Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. aan de slag met het maaien
van de bermen en verkeershoeken in het buitengebied van de
gemeente. In deze ronde wordt de eerste meter van de berm
geklepeld. Dit betekent dat het gras wordt kortgeslagen. Het
gras blijft liggen zonder dat het overlast veroorzaakt. In het
najaar maaien we de berm volledig en dan ruimen we dit ook
op. De verwachting is dat de werkzaamheden in deze voorjaarsronde ongeveer drie weken in beslag nemen. <

Nieuwe locaties in 2019
Ook dit jaar gaan we, in samenwerking met de
provincie, weer op drie locaties straatgraffiti aanbrengen. Dit keer brengen we enkel graffiti aan in

BuitenBeter App
Meld een probleem makkelijk en snel bij de
gemeente! Download hem gratis in de iTunes
appstore, Google Play store of Windows Phone
Marketplace.

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Vlijmen, Snoekbaars kavel GEE231,
bouwen woning (589454, 01-05-2019)
• Drunen, Grotestraat 62, renoveren
dak, reinigen en herstellen gevels
(589699, 01-05-2019)
• Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 8,
plaatsen dakopbouw (589641,
02-05-2019)
• Elshout, Pastoor Beckerstraat hoek
Monseigneur Muskensstraat, bouwen
10 energiezuinige geschakelde schuurwoningen (589980, 06-05-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Snoekbaars kavel GEE231,
aanleggen in- en uitrit (589454,
01-05-2019)
VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.
Bouwen
• Herpt, Burgemeester Buijsstraat 25,
veranderen/verbouwen woning inclusief dakkapellen (585448, 03-05-2019)
• Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE203,
bouwen woning (585046, 03-05-2019)
• Drunen, Grotestraat 56, bouwen
berging (585670, 03-05-2019)
• Haarsteeg, Donkhof 47, bouwen
carport (578970, 06-05-2019)
• Nieuwkuijk, Abdijlaan 8, plaatsen
tijdelijke tipi voor maximaal 10 jaar
(578034, 06-05-2019)
• Vlijmen, Van Greunsvenpark, verplaatsen jongeren ontmoetingsplaats
(JOP) (586646, 06-05-2019)
• Haarsteeg, Haarsteegsestraat 67,
uitbreiden woning (583862,
07-05-2019)
Afwijken van de bestemming
• Haarsteeg, Donkhof 47, bouwen
carport (578970, 06-05-2019)
• Nieuwkuijk, Abdijlaan 8, plaatsen
tijdelijke tipi maximaal voor 10 jaar
(578034, 06-05-2019)

www.heusden.nl

Kappen
• Vlijmen, Julianastraat 20A, kappen
3 Italiaanse populieren (585942,
03-05-2019)

•V
 OF Kouwenberg, voor het wijzigingen van de dieraantallen en stalsystemen aan de Heusdenseweg 6 in
Herpt. De melding betreft een verandering.

In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE203,
aanleggen in- en uitrit (585046,
03-05-2019)
Uitvoeren werk of werkzaamheden
• Drunen, James Wattlaan tegenover
huisnummer 9, aanleggen parkeerplaatsen (582813, 02-05-2019)
• Vlijmen, Vendreef (kadastraal P742),
afdekken voormalige stortplaats
met goedgekeurde grond (583025,
07-05-2019)
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).
ONTWERP WIJZIGINGSPLAN 'DE
HOEVEN ACHTER NR. 46, HAARSTEEG'
Het college van Heusden maakt bekend,
dat het heeft ingestemd met het ontwerp wijzigingsplan 'De Hoeven achter
nr. 46, Haarsteeg' (NL.IMRO.0797.
WPDeHoevenachter46-ON01).
Het plangebied ligt in Haarsteeg en
wordt globaal begrensd door een zijweg van De Hoeven in het oosten, de
woonpercelen De Hoeven 46 en 46A in
het zuiden en het perceel De Hoeven 44
in het noorden.
Doel van het wijzigingsbesluit is de
bouw van een woning mogelijk te maken. De woning wordt georiënteerd op

BESLUIT LOZEN BUITEN
INRICHTINGEN
Het college van Heusden heeft onderstaande meldingen op grond van het
Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen en geaccepteerd:

Ligging plangebied
de zijstraat van De Hoeven. Het wijzigingsplan wordt waarschijnlijk vastgesteld in het derde kwartaal van 2019.
Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van
16 mei 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 590449
vermelden?

Meldingen
ACTIVITEITENBESLUIT
Het college van Heusden heeft onderstaande meldingen op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen en geaccepteerd:
• Maatschap Verhoeven-Heijmans, voor
het realiseren van een nieuwe melkstal aan de Watersteeg 4 in Herpt. De
melding betreft een verandering.
• Gemeentewerf en milieustraat gemeente Heusden, voor het plaatsen
van een aardgas afleverpunt aan de
Duinweg 37 in Drunen. De melding
betreft een verandering.

•N
 athan Projects BV, voor de aanleg
van 15 individuele gesloten bodemenergiesystemen, elk met een bodemzijdig vermogen van 3 kW voor het
bouwplan Goedemorgen Fase 2 Blok 2
en 3 in Vlijmen.
•V
 an Grinsven Grondboringen en
Bronbemalingen B.V., voor de aanleg
van een gesloten bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen
van 6 kW voor de locatie aan de
Bosbeemd 11 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.

Evenementen
GILDEFEEST KRINGDAG MAASLAND
De burgemeester van Heusden heeft
op 6 mei 2019 een evenementenvergunning verleend aan Stichting
Gildefeesten Sint Joris Nieuwkuijk voor
het Gildefeest Kringdag Maasland aan
de Nieuwkuijkseweg 3 in Nieuwkuijk
van 28 t/m 30 juni 2019. De vergunning
is verzonden op 6 mei 2019 en bij de
gemeente bekend onder nummer
00586758.
Buslijn 136 zal gedurende de optocht
tussen op 30 juni 2019 tussen 12.00 uur
en 14.00 uur rijden via de Deken van
Baarstraat – Venbroekstraat –
Spoorlaan – Lipsstraat – Grotestraat
en v.v.

CLASSIC RACING HET HOOG
De burgemeester van Heusden heeft
op 7 mei 2019 vergunning verleend voor
het evenement Classic Racing het Hoog
(demonstratieritten met klassieke
motoren) op industrieterrein het Hoog
in Nieuwkuijk op 29 september 2019.
Vanwege dit evenement zijn van
7.00 uur tot 18.30 uur de Manden
maker (vanaf de Klompenmaker), de
Klompenmaker, de Touwslager en de
Kuiper door het plaatsen van dranghekken met daarop een bord met een geslotenverklaring (model C1 RVV 1990).
De vergunning is verzonden op 7 mei
2019 en bij de gemeente bekend onder
nummer 00582008.

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. <

