Informatie van de gemeente Heusden > 20 februari 2019

Nu & morgen
Opening Paviljoen en openbare ruimte!
‘t Plein in Vlijmen
Na jaren van plannen maken en bouwen heeft Vlijmen een mooi centrum. Zeker een moment om bij
stil te staan. Daarom organiseert de Ondernemersvereniging Hartje Vlijmen op vrijdagavond 22 februari
vanaf 19.00 uur een feestelijke opening.

Wie nomineer jij?
Dromen. Doen. Heusden. –awards 2018
Ken jij een sporter die een mooie sportprestaties heeft geleverd?
Een vrijwilliger die zich belangeloos inzet voor anderen? De innovatieve ondernemer die maatschappelijk verantwoord onderneemt?
Kortom iemand die in jouw ogen dé Doener van 2018 moet worden
in de categorie sporter, vrijwilliger of ondernemer? Of wil je een
Droom nomineren, omdat dit initiatief volgens jou binnen Heusden
écht het verschil maakt? Nomineer deze persoon, stichting, vereniging of organisatie meteen via onze website www.heusden.nl.
Je kunt tot en met 1 maart 2019 je nominaties doorgeven.

Het Paviljoen is, evenals de eerder in gebruik
genomen oostwand met winkels en appartementen ontwikkeld en gerealiseerd door Heijmans
uit Rosmalen. Met de ingebruikname van het
Paviljoen wordt een periode van bouwwerkzaamheden afgesloten.
Tijdens de koopavond van vrijdag 22 februari kun
je bij diverse winkels profiteren van feestelijke
aanbiedingen. Ook is er een lichtspektakel met

muzikale ondersteuning door het koor Tres Jolie.
Tijdens deze lichtshow zal het lichtkunstwerk in
de kroon van het paviljoen branden. Zo wordt een
tipje van de sluier opgelicht. Omdat er nog iets
aangepast moet worden in het kunstwerk gaat
het licht van de kroon daarna uit. Het gehele
kunstwerk wordt in een later stadium opgeleverd.
Iedereen is van harte welkom om bij deze opening
aanwezig te zijn. <

Stemmen
De kandidaten voor Heusdenaar van 2018 zijn al bekend. Zij zijn
het afgelopen jaar genomineerd als Doener van de maand en
maken daarom kans op de titel Heusdenaar van 2018. Je kunt van
6 maart tot 25 maart je stem uitbrengen op de Doeners, de Droom
en Heusdenaar van 2018 via www.heusden.nl.
En de winnaars zijn…
We organiseren dit jaar geen traditionele Dromen. Doen. Heusden.
–dag waar normaliter de awards uitgereikt werden. Dit jaar willen
we aansluiten bij passende evenementen die plaats vinden in de
gemeente. Binnenkort is bekend bij welke evenementen de awards
uitgereikt worden. <

Verstopte pomp
door vezeldoekjes.

Schoon water,
vanzelfsprekend toch…
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.
Maar dit kunnen we niet alleen! Samen met jou kunnen we ons (drink)
water schoon en gezond houden. Help ook mee!
Toilet- en babydoekjes NIET IN HET RIOOL
Het riool is bedoeld voor onze ontlasting en wc-papier. En dus niet
voor tampons, maandverband, frituurvet, kattengrit, vochtige
doekjes of luiers. Wist u dat vochtige doekjes forse problemen aan
het afvalwatersysteem opleveren. Ondanks dat fabrikanten aangeven
dat doekjes biologisch afbreekbaar zijn, breken deze te langzaam af
waardoor verstoppingen worden veroorzaakt. Gemalen slaan namelijk
dicht en in de eerste zeef van de waterzuiveringsinstallatie treden
verstoppingen op, wat extra onderhoudsgeld kost. Spoel daarom
alleen droog toiletpapier door de wc! Alle vochtige doekjes, ook als
ze voor ontlasting zijn gebruikt, horen bij het restafval. <

Doet je fietsverlichting het nog?
Niet alleen jij, ook je fietsverlichting moet
een lange adem hebben. De batterijtjes raken
langzaam leeg. Het duurt nog even voordat het
licht is in de ochtend en avond. Doen de lichten
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van jouw fiets het nog? Met goede verlichting
neemt de kans op een aanrijding in het donker
met 17% af! Kleine moeite, groot belang. <

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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Heel. Heusden. Duurzaam.

Aangepaste openingstijden

Ontwikkelingen zoals de klimaatverandering raken ook onze leefomgeving. Alleen als wij zuinig zijn
op onze leefomgeving kan iedereen er, ook na ons, plezier van hebben. Ook deze week is er weer veel
duurzaamheidsnieuws over initiatieven die ons inspireren om bewuster te leven. Samen maken we
Heel. Heusden. Duurzaam.

Carnaval
Op maandag 5 maart en dinsdag 6 maart is de gemeentebalie en
zwembad Die Heygrave in Vlijmen en Bijeen en de milieustraat
in Drunen gesloten vanwege Carnaval.
Maandag 25 maart
Op maandag 25 maart is de gemeentebalie in Vlijmen vanwege
een bijeenkomst de hele dag gesloten. Op dinsdag 26 maart
staan wij vanaf 09.00 uur weer voor je klaar!
Veel gemeentelijke producten kunt u 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. <

Van gas los
Studenten van het d’Oultremontcollege/
Technasium onderzoeken hoe we het gemeentehuis in Vlijmen aardgasvrij kunnen maken. Thom en
Roos van 3 VWO delen hun eerste ideeën: "Daken
beter isoleren, driedubbel glas, andere kozijnen,
fietskrukken en vaker een Warmetruiendag!” Het
gouden idee geven ze nog niet prijs! Ze doen immers mee aan de Technasium Top Award.
Scholieren maken zich sterk voor het klimaat
Duizenden scholieren scandeerden donderdag de
leus 'CO2, weg ermee!' tijdens een protest tegen de
klimaatplannen van de regering. Ook scholieren
uit onze gemeente reisden af naar het Malieveld in
Den Haag. Wij waren benieuwd naar hun ervaringen en waarom zij meededen aan dit protest. Onze
duurzaamheidsreporter Lydia ging op onderzoek
uit! Bekijk de volledige video op www.heusden.nl.
Laadpalen voor elektrische auto’s
Heusden telt nu 17 openbare laadpalen waar je
een elektrische auto kunt opladen. Dat mogen er
meer worden! Daarom vroegen we donderdag bij
Nuon-Heijmans extra laadpalen aan voor 5 parkeerplaatsen: Steenweg Heusden, Ei van Drunen,
Burgemeester Houtplein in Vlijmen, Hugo de
Grootstraat in Drunen en Tinie de Munnikstraat in
Drunen. Over een maand verwachten we te horen
of ze hier ook komen. Wil jij ook een openbare
laadpaal aanvragen voor in de buurt van je huis of
werk in Heusden? Dat kan via www.heusden.nl. De
nieuwste laadpaal vind je aan Hulten in Drunen.

Energiek Heusden
Dinsdag heeft het college de samenwerkingsovereenkomst met de lokale energiecoöperatie
Energiek Heusden verlengd t/m 31 december 2022.
“Energiek Heusden heeft inmiddels veel kennis en
kunde opgebouwd om ons te adviseren en ondersteunen bij het terugdringen van het energieverbruik en het opwekken van duurzame energie. Dat
blijkt ook in de praktijk uit succesvolle acties zoals
Heel Heusden Bespaart en de thema-avond ‘Voor
een duurzame toekomst’ die meer dan 250 bezoekers trok. Ik kijk uit naar het verder uitbouwen van
deze mooie samenwerking”, licht wethouder Mart
van der Poel toe.
Subsidie voor verduurzamen sport- en maatschappelijke organisaties
Heb jij een sport- of maatschappelijke organisatie
met een eigen accommodatie? En wil jij deze verduurzamen? Weet je dan al dat er subsidie is voor
jouw initiatief? Het college heeft op 12 februari
deze subsidieregeling vastgesteld voor 1 jaar. De
subsidie is onder andere bedoeld voor maatregelen die ervoor zorgen dat er duurzame energie
wordt opgewekt, of gas of elektriciteit wordt bespaard. Bijvoorbeeld door led-verlichting, isolatie,
zonnecollectoren en warmtepompen. Kijk voor
meer informatie op www.heusden.nl.
Heb jij ook goede ideeën of wil je meedenken om
jouw buurt en leefomgeving te verduurzamen?
Laat het ons weten via info@heusden.nl. <

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?
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’.

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Vlijmen, Burgemeester van der
Venstraat 1, bouwen snackbar
(580650, 08-02-2019)
• Haarsteeg, Meester Prinsenstraat 38,
verbouwen buurthuis De Steeg
(580463, 07-02-2019)
• Drunen, Magnoliastraat 45, plaatsen
dakkapel aan voorzijde woning
(581028, 13-02-2019)

• Nieuwkuijk, Hoogpoort (kadastraal
N5832), bouwen magazijn en kantoren (571489, 07-02-2019)
• Vlijmen, Margrietlaan 13, plaatsen
nok-verhogende dakkapel (575551,
13-2-2019)
• Vlijmen, Oranjelaan 17, plaatsen
dakopbouw (574972, 07-02-2019)
• Vlijmen, Margrietlaan 15, plaatsen
nok-verhogende dakkapel (575552,
13-2-2019)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzenddatum.

In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Nieuwkuijk, Hoogpoort (kadastraal
N5832), aanleggen in- en uitrit
(571489, 07-02-2019)
• Elshout, Naulandseweg tegenover
huisnummer 48, aanleggen van een
in- en uitrit t.b.v. toegang voor perceel K2841 (574827, 07-02-2019)
• Drunen, Laan van Nieuw-Zeeland 49,
verbreden in- en uitrit, (575563, 11-022019)
• Elshout, Monseigneur Muskensstraat
kavel GOR014, aanleggen in- en uitrit,
(571894, 08-02-2019)

Bouwen
• Elshout, Kapelstraat 14, plaatsen
zonnepanelen op dak van schuur
(575718, 07-02-2019)
• Elshout, Monseigneur
Muskensstraat, kavel GOR014, bouwen woning, (571894, 08-02-2019)
• Vlijmen, Vliedbergweg 16A, herbouwen loods (573607, 08-02-2019)

Afwijken van de bestemming
• Nieuwkuijk, Hoogpoort (kadastraal
N5832), bouw magazijn en kantoren
en aanleggen in- en uitrit (571489,
07-02-2019)
• Vlijmen, Margrietlaan 13, plaatsen
nok-verhogende dakkapel (575551,
13-02-2019)
• Vlijmen, Oranjelaan 17, plaatsen

Kappen
• Vlijmen, Meliestraat 19, kappen
2 acacia’s, (580659, 07-02-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Drunen, Hugo de Grootstraat 35,
realiseren 3 parkeerplaatsen (581101,
12-02-2019)

www.heusden.nl

dakopbouw (574972, 07-02-2019)
• Vlijmen, Margrietlaan 15, plaatsen
nok-verhogende dakkapel (575552,
13-2-2019)
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).

Besluiten
VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE
BESTEMMING
De personen hieronder genoemd wonen niet meer op het adres waar zij
volgens de basisregistratie personen
(BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit
onderzoek van het cluster Burgerzaken. Het college heeft besloten de
persoonslijsten van deze personen niet
meer bij te houden. Daardoor staan zij
officieel niet meer op dat adres ingeschreven.
Uitschrijving kan tot gevolg hebben
dat men geen documenten (reisdocu-

menten, rijbewijs) meer kan aanvragen.
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderbijslag of andere vorm van een uitkering of financiële ondersteuning, kunnen worden stopgezet. Daarnaast kan
het gevolgen hebben voor de opbouw
van AOW. Het is belangrijk om altijd op
het juiste adres ingeschreven te staan.

parkeerplaats ter hoogte van de Jan
Tooropstraat 24-26 Vlijmen. Het bord
E6 met het onderbord met kenteken
wordt hier geplaatst. Het besluit is op
20 februari 2019 bekendgemaakt in de
Staatscourant.

Geslachtsnaam: Zielińska, J.M.

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 bekendmakingen 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. <

Geslachtsnaam: Haj Othman, J.
Geboortedatum: 30 maart 1984
Adres: Thorbeckeplein 5, Vlijmen
Zaaknummer: 12 februari 2019
Zaaknummer: 572805

Evenementenvergunning
ZEEPKISTENRACE ELSHOUT
De burgemeester van Heusden heeft
op 13 februari 2019 vergunning verleend aan Stichting Zeepkistenrace
Elshout voor de Zeepkistenrace
Elshout aan de Dekkerseweg in Elshout
op 29 juni 2019 van 20.00 uur tot 30
juni 2019 2.00 uur en op 30 juni 2019
van 12.00 uur tot 23.00 uur. De vergunning is verzonden op 13 februari 2019
en bij de gemeente bekend onder nummer 00577629.

Verkeer

Het college van burgemeester en wethouders van Heusden heeft op 13 februari 2019 besloten tot het aanleggen
van de gereserveerde gehandicapten-

Informatie bekendmakingen

