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Nu & morgen
De vrijwilliger van 2018 is…

Praat mee over veiligheid!

Op zondagmiddag 7 april maakte burgemeester Willemijn van Hees, tijdens het Piekcfestival
in de Voorste Venne in Drunen, de eerste winnaar is bekend!
De winnaar van de award voor Doener 2018
(Vrijwilliger) is José van Beurden geworden. Zij mag
met recht de titel van Vrijwilliger 2018 dragen.
José is bij verschillende verenigingen actief vrijwilligster en/of zelfs voorzitter zoals bij de KBO
Haarsteeg, Ontmoet Haarsteegse Vrouwen, de
Lambertuskerk, buurtvereniging en Cello. Daarnaast
kookt ze een paar keer in de week voor een grote
groep deelnemers van de stichting Ontmoeten.
Vrienden en bekenden omschrijven dat ze altijd
klaar staat voor iedereen. Ze is dus echt een doener
die een keer zelf in het zonnetje gezet mag worden.
Overige winnaars
De overige winnaars maken we bekend tijdens
vier publieksevenementen in onze gemeente. 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:

16 april: Inwonersavond
Wij werken hard aan een veiligere leefomgeving voor onze inwoners. Hier hebben wij jouw hulp hard bij nodig! Kom daarom
naar de inwonersavond op 16 april 2019 in het gemeentehuis in
Vlijmen. Je kunt vanaf 19.00 uur binnenlopen. De avond duurt
tot 21.30 uur.
We hebben het veel liever over alle mooie dingen in onze
gemeente, maar kunnen niet wegkijken voor criminaliteit.
Hierbij gaat het niet alleen om de misdrijven zelf, maar ook
om de gevaarlijke situaties die ontstaan voor onze inwoners.
Denk bijvoorbeeld aan het grote risico dat een hennepkwekerij
betekent voor omwonenden.
Tijdens deze inwonersavond nemen wij je mee in de wereld van
ondermijning en criminaliteit. Hoe herken je bijvoorbeeld een
hennepkwekerij? Of waar moet je letten om mogelijk een drugs
lab te herkennen in jouw buurt. Deze avond horen wij graag
jouw vragen of tips over onze aanpak, zodat wij dit verder
kunnen verbeteren.

Op www.heusden.nl/DDH2018 lees je waarom zij
genomineerd zijn als vrijwilliger van het jaar. <

Award

Datum uitreiking

Evenement

Heusdenaar van het jaar

24 of 25 mei 2019

Ongehoord

Doener - Ondernemer

25 mei 2019

Dag van de Techniek

De Droom

22 of 23 juni 2019

Bourgondisch Heusden

Doener - Sporter

22 of 23 juni 2019

Bourgondisch Heusden

De gemeente Heusden, de politie, Baanbrekers en Woonveste
werken samen in het Heusden Interventieteam (HIT). Dit team
treedt op tegen de schending van de veiligheid en leefbaarheid,
pakt fraude en overlast aan en wordt ingezet bij situaties
waarbij een reguliere aanpak niet leidt tot een gewenste
(structurele) oplossing. Het team richt zich onder andere op
de huisvesting van arbeidsmigranten, woonoverlast, risicovolle
branches en bedrijfsverzamelgebouwen.
Meer informatie over het programma vind je op
www.nietwegkijken.nl <
Aanmelden voor deze avond is niet nodig!

Wat vind jij van de visie op zonnevelden?
Steeds meer mensen investeren in zonne-energie. Vaak op eigen dak. Dat is alleen niet altijd en overal
mogelijk en er is meer nodig om ‘Heel Heusden duurzaam’ (energieneutraal) te krijgen. Bijvoorbeeld met
zonnevelden. Dit zijn gebieden waar zonnepanelen op de grond staan.

Bestrijding eikenprocessierups
De blaadjes komen weer aan de bomen. Dat is dan ook het moment dat
aannemer Brouwers Groenaannemers voor de gemeente Heusden in
actie gaat komen.
De blaadjes zijn namelijk voedsel voor de eikenprocessierups.
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze legt haar
eitjes vooral in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren ze.
Vanaf half april tot begin mei komen de eitjes uit. Dan beginnen de
jonge rupsjes te eten van de jonge en verse eikenblaadjes.
Biologische bestrijding
De aannemer start in week 16 met het preventief bestrijden van de
eikenprocessierups. In twee verschillende rondes benevelen ze, met
speciale apparatuur, de eikenbomen met een biologisch bacteriënpreparaat. Dit preparaat is volstrekt veilig voor mens en dier. Het wordt
ook veel gebruikt bij het bestrijden van rupsen op groente en fruit.
Een rups die van het blad eet wordt geïnfecteerd met de bacterie. Het
beestje stopt daardoor met eten en gaat binnen twee tot vijf dagen
dood.
De werkzaamheden vinden ook in de avond en nacht plaats omdat de
verkeers- en weersomstandigheden dan het gunstigst zijn voor de bestrijding. Doordat we dit jaar twee keer preventief bestrijden, verwachten we dat er minder eikenprocessierupsen tot volwassenheid komen.
Dit kunnen we echter niet garanderen.
Wil je meer informatie over eikenprocessierupsen? Kijk dan op
www.heusden.nl/eikenprocessierups. Heb je ergens eikenprocessie
rupsen gezien meldt dit aan de gemeente via de Buitenbeterapp,
per mail op info@heusden.nl of telefonisch via (073) 513 17 89. <

Samen met partners als Energiek Heusden, ZLTO,
de Duinboeren, Natuur- en Milieuvereniging
Heusden en anderen zijn uitgangspunten verzameld voor een visie op de ontwikkeling van zonnevelden in Heusden. Deze uitgangspunten zijn
vertaald in een ontwerpvisie.
Je kunt nog reageren
Inwoners gaven tijdens de drukbezochte informatieavond op 27 maart en tijdens de inzagetermijn
waardevolle feedback op het ontwerp van de visie
zonnevelden. Over het algemeen zijn de reacties
positief kritisch. We constateren dat de ontwerpvisie een goede basis vormt, maar een aantal punten vraagt nog om verdere uitwerking, verduidelijking en aanscherping. Ook jouw reactie kan daarbij
helpen. Daarom verlengen we de inspraaktermijn
tot en met woensdag 24 april 2019. Je kunt de conceptvisie zonnevelden inzien in het gemeentehuis
in Vlijmen en (reageren) via www.heusden.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

Vervolg
De reacties van inwoners nemen we mee in de uiteindelijke visie die naar verwachting op 2 juli 2019
voor besluitvorming aan de gemeenteraad wordt
voorgelegd. Nadat de visie is vastgesteld geeft
het een afwegingskader met eisen voor de manier
waarop zonnevelden in Heusden kunnen worden
gerealiseerd. Ook kunnen dan initiatieven voor
zonnevelden beoordeeld worden. <

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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Aangepaste openingstijden
Pasen
Op maandag 22 april zijn de gemeentebalie en zwembad Die
Heygrave in Vlijmen en Bijeen en de milieustraat in Drunen
gesloten vanwege tweede Paasdag.
Veel gemeentelijke producten kun je voortaan 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. <

Ontvangst Heusdense
gedecoreerden
Inwoners van Heusden die ooit een
koninklijke onderscheiding hebben
gekregen zijn uitgenodigd voor een
bijeenkomst op vrijdag 26 april 2019
in cultureel centrum De Voorste
Venne in Drunen.

In vesting Heusden, op een idyllisch hofje,
staat daarvoor een sokkel van 120 x 120 x 30 cm.

Vanaf 19.00 uur is de zaal open;
het officiële programma begint
om 20.00 uur.

In de Jacob van Eyckpassage mag je een jaar lang je
kunstwerk exposeren. Hiervoor ontvang je een vergoeding.

U bent van harte welkom! <

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

Jouw kunstwerk
in onze vesting?

Bent u koninklijk onderscheiden,
maar heeft u nog geen uitnodiging
ontvangen? Meldt u dan voor 17 april
aanstaande aan op www.heusden.nl/
gedecoreerden2019 of via het telefoonnummer (073) 51 31 789.

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

U kunt ook
WhatsAppen met de
gemeente Heusden
via telefoonnummer

www.heusden.nl

(06) 532 357 05

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Heusdens nieuws in je mailbox?

Bekendmakingen >

Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 148,
plaatsen nokverhogende dakkapellen
(585997, 29-03-2019)
Kappen
• Vlijmen, Julianastraat 20a, kappen
3 Italiaanse populieren (585942,
28-03-2019)
• Vlijmen, Meliestraat 43, kappen
esdoorn, (586084, 31-03-2019)
Brandveilig gebruik en gebruiks
melding
• Drunen, Aziëlaan 49, brandveilig
gebruiken basisschool Olof Palme
(586310, 01-04-2019)
VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.
Bouwen
• Vlijmen, Burgemeester van der
Venstraat 1, bouwen (legaliseren)
snackbar (580650, 29-03-2019)
• Haarsteeg, Meester Prinsenstraat 52,
vervangen pannendak door rieten
kap, (579215, 28-03-2019)
• Vlijmen, O.L.V. Schutsstraat 17, vergroten woning (582468, 29-03-2019)
• Drunen, James Wattlaan 7, vergroten
bedrijfspand (575233, 01-04-2019)
Afwijken van de bestemming
• Drunen, Lipsstraat 9, afwijken bestemming in verband met huisvesten
van meer dan 5 personen (567125,
28-03-2019)
• Vlijmen, Burgemeester van der
Venstraat 1, bouwen (legaliseren)
snackbar (580650, 29-03-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Wolput 38, aanleggen van
een in- en uitrit (579883, 28-03-2019)
• Vlijmen, Pasteurlaan 44, verbreden
van een in- en uitrit (580066,
29-03-2019)

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’.

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).
OMGEVINGSVERGUNNING
CHURCHILLSTRAAT 21, DRUNEN
Besluit
Het college van Heusden maakt bekend, dat zij de omgevingsvergunning
heeft verleend voor het up-to-date
houden van het pand t.b.v. brandveiligheid aan de Churchillstraat 21 in
Drunen. Het perceel is kadastraal bekend als: gemeente Drunen, sectie L,
nummer 1115.
Momenteel is het pand ook al in gebruik door de aanvrager voor het gebruiken van het pand voor het verschaffen van dagverblijf aan meer dan
10 personen jonger dan 12 jaar en voor
het gebruiken door meer dan 50 personen. Voor alle wijzigingen in dit pand
m.b.t. de brandveiligheid is er een
vergunning nodig. De omgevingsvergunning bevat daarom de activiteit
“brandveilig gebruik”.
Beroep
Met ingang van de dag waarop het
besluit ter inzage is gelegd kan tegen
de vergunning beroep worden aangetekend door belanghebbenden die een
zienswijze hebben ingediend, of die
niet kan worden verweten dat zij geen
zienswijze hebben ingediend. Het
beroepschrift moet ondertekend zijn
en moet tenminste bevatten: de naam
en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het be-

sluit waartegen het beroep is gericht
en de gronden van het beroep (met
name ook tegen welk onderdeel van
het besluit het beroep zich richt). Het
beroepschrift moet worden ingediend
bij de Rechtbank Oost-Brabant. De
beschikking treedt in werking nadat de
termijn voor het indienen van een
beroepschrift is verstreken.

Vanwege dit evenement zijn de navolgende wegen op 2 juni 2019 van 10.00
uur tot 14.30 uur afgesloten voor het
doorgaande verkeer:
• Polderweg;
• Hooibroeksesteeg;
• Fortweg;
• Gorseweide;
• Kampgraafweg.

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ligt met ingang van 11
april 2019 gedurende 6 weken ter
inzage. De omgevingsvergunning is
raadpleegbaar aan de balie in Vlijmen.
Graag bij een schriftelijke reactie het
zaaknummer 00556863 vermelden.
Wil je meer informatie dan kun je contact opnemen met cluster Omgevings
vergunningen van gemeente Heusden.

GREEN GIBBY DAY
De burgemeester van Heusden heeft
op 2 april 2019 een evenementenvergunning verleend aan Carnavals
vereniging De Pul voor Green Gibby
Day op 31 augustus 2019 van 19.00 uur
tot 1 september 2019 1.30 uur aan de
Nieuwkuijksestraat 77 in Nieuwkuijk.
De vergunning is verzonden op 2 april
2019 en bij de gemeente bekend onder
nummer 00585599.

Drank- en horecavergunning

De burgemeester van Heusden heeft
op 3 april 2019 een drank- en horeca
vergunning verleend aan
Mts. Van Bokhoven Reinhard aan de
Honderdbunderweg 25 in Vlijmen.
De vergunning is verzonden op
3 april 2019 en bij de gemeente
bekend onder nummer 00578296.

Exploitatievergunning

De burgemeester van Heusden heeft
op 3 april 2019 een exploitatievergunning verleend aan Mts. Van Bokhoven
Reinhard aan de Honderdbunderweg
25 in Vlijmen. De vergunning is verzonden op 3 april 2019 en bij de gemeente
bekend onder nummer 00578295.

Evenementen Vergunningen
TRIATLON DE LANGSTRAAT
De burgemeester van Heusden heeft
op 28 maart 2019 vergunning verleend
voor het organiseren van een triatlon
(onderdeel fietsen) in het buitengebied
tussen Waalwijk en Elshout op 2 juni
2019. De vergunning is verzonden op
28 maart 2019 en bij de gemeente
bekend onder nummer 00579194.

Meldingen

Het college van Heusden heeft onderstaande meldingen op grond van het
Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen en geaccepteerd:
• Totaal Energie Concept BV, voor de
aanleg van een bodemenergiesysteem met een bodemzijdig vermogen
van 6 kW aan de Hogeweg 25A in
Drunen.
• Klimaatgarant, voor de aanleg van 10
individuele gesloten bodemenergiesystemen waarvan twee met een
bodemzijdig vermogen van 4 kW en
acht met een bodemzijdig vermogen
van 3 kW aan de Parklaan 2-20 in
Vlijmen.
Het college van Heusden heeft onderstaande meldingen op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen en geaccepteerd:
• Kwekerij De Stigt, voor het plaatsen
van tijdelijke woonunits ten behoeve
van personeelshuisvesting aan de
Naulandseweg 5 in Elshout. De melding betreft een verandering.

• Car Service and Parts Brabant, voor
het starten van een autoschadeherstelbedrijf, onderhoud en verkoop
van auto’s aan de Grotestraat 261 in
Drunen. De melding betreft een oprichting.
De acceptatie van de bovenstaande
meldingen betreft geen besluit in de
zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het indienen van een bezwaar
of beroep is dan ook niet mogelijk.

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. <

