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Nu & morgen
Zonnevelden in Heusden
Informatiebijeenkomst conceptvisie
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. Daarom organiseren we op woensdag 27 maart een informatiebijeenkomst

Samen met partners als Energiek
Heusden, ZLTO, de Duinboeren,
Natuur- en Milieuvereniging
Heusden en anderen zijn tijdens
drie werkateliers uitgangspunten
voor een visie op de ontwikkeling van zonnevelden in Heusden
verzameld. Zonnevelden zijn
gebieden waar zonnepanelen op
de grond staan. Deze uitgangspunten zijn vertaald in een conceptvisie.

Om de conceptvisie verder aan
te kunnen scherpen, willen we
ook graag jouw mening horen.
Daarom organiseren we op
woensdag 27 maart om 19.30 uur
een informatiebijeenkomst in het
gemeentehuis in Vlijmen. Tijdens
deze avond gaan we graag het
gesprek aan om inzichten, open/of aanmerkingen op te halen.
Deze input nemen we mee in
de uiteindelijke visie die op

14 mei 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 en kunnen
initiatieven voor zonnevelden
beoordeeld worden. <

Afsluiting Prins
Hendrikstraat in Drunen

Aangepaste
openingstijden

Eind maart sluiten we de Prins Hendrikstraat in Drunen af voor gemotoriseerd verkeer. Met deze maatregel wordt de verkeersveiligheid en
de doorstroming op de Lipsstraat vergroot. De Prins Hendrikstraat
wordt een verkeersveilige fietsroute, terwijl gemotoriseerd verkeer via
de Tinie de Munnikstraat van en naar de Lipsstraat kan rijden.

Maandag 25 maart 2019 is
de balie van het gemeentehuis in Vlijmen de hele dag
gesloten. Het is niet mogelijk om producten aan te
vragen! <

Vóór en na de afsluiting worden op zowel de Tinie de Munnikstraat als
de Prins Hendrikstraat verkeerstellingen gehouden om zo te kunnen
zien hoe het gemotoriseerde verkeer zich door Braken-oost beweegt.
Het parkeerterrein van sportpark De Schroef blijft via de Cees van
Delfstraat bereikbaar. Alternatieve routes worden met borden aangegeven. <

Veel gemeentelijke producten kun je voortaan
digitaal aanvragen. Kijk
hiervoor op onze website
www.heusden.nl.

Gemeente Heusden
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5250 AA Vlijmen
Telefoon: (073) 513 17 89
Fax: (073) 513 17 99
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E-mail: info@heusden.nl

Stem 20 maart ook tijdens de verkiezingen voor
Provinciale Staten en het Waterschap!

Toekomst van de
bibliotheek!
Denk mee! Doe mee!
Op dinsdag 26 maart ben je vanaf 19.30 uur van harte welkom
bij het Heusdens Buro voor Toerisme in het bezoekerscentrum
in Heusden Vesting om mee te denken en te praten over de
toekomst van de bibliotheek in onze gemeente.
Tijdens deze avond brainstormen we over de toekomst van de
bibliotheek in onze gemeente. Het hoofddoel van de avond is
het verdiepen en concretiseren van Heusdense aandachtspunten voor de bibliotheek in onze gemeente. Ook jouw inbreng
vormt input voor de kadernotitie die onze gemeenteraad in juli
gaat bespreken. Deze kadernotitie vormt de richting waarin de
bibliotheek in de gemeente Heusden zich de komende jaren zal
ontwikkelen.
Meer informatie en aanmelden
Wil je meer achtergrondinformatie, de Heusdense aandachtspunten lezen of aanmelden voor de bijeenkomst? Kijk dan op
www.heusden.nl/bibliotheek. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

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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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!
Medicijnresten? Niet in het riool!
Uit onderzoek blijkt dat overgebleven medicijnen
vaak door het toilet worden gespoeld en dat is
slecht voor het milieu. Vissen en andere organismen
hebben last van deze verontreiniging.
Daarnaast hebben drinkwaterbedrijven in toenemende mate last van medicijnresten in het oppervlaktewater. Er is steeds meer inspanning nodig
om water te zuiveren tot betrouwbaar drinkwater.
Voorkomen is dus niet alleen beter voor het milieu,
maar ook goedkoper.

Bouw jouw droomhuis op een kavel in Drunen!
Op vier kavels in Drunen heb jij de mogelijkheid om jouw
droomhuis te bouwen. Op de hoek Willem Alexanderstraat /
Van Haestrechtstraat ligt een bouwkavel van circa 542 m2
groot en heeft een mooi uitzicht op het naastgelegen
grasveld.

Heb jij medicijnen die over de datum zijn? Leeg oude
flesjes niet in de gootsteen en gooi oude pillen niet
in het toilet, maar breng ze terug naar de apotheek
of lever ze in bij de gemeentewerf. <

Verder liggen er drie bouwkavels op de hoek Prins
Hendrikstraat / Chrysantenstraat. Deze kavels hebben
een oppervlakte variërend tussen de 688 m2 en 976 m2.
Sta jij op een van de kavels binnenkort jouw bouwplannen te bedenken? Kijk voor meer informatie op
www.dekavelwinkel.nl. Inschrijven kan tot en met
5 april 2019.

Militaire oefening
Van 25 maart 2019 tot en met 28 maart 2019 vindt
er een militaire oefening plaats in onze gemeente.
De oefening wordt gehouden in het kader van
training 'Forward Air Controller'. Praktisch gezien
houdt dit in dat de militairen vanaf posities op
de grond in de gemeente gevechtsvliegtuigen/
helikopters naar objecten loodsen die in dit geval
dienst doen als fictieve doelen. Om dit te beoe-

fenen zullen ook vliegbewegingen worden uitgevoerd met een vliegtuig en helikopter boven onze
gemeente.

Bij meerdere inschrijvingen op een kavel vindt er een loting plaats.

Voor meer informatie kun
je contact opnemen met de
kavelwinkel van de gemeente
Heusden via (073) 513 17 89.

Er wordt géén gebruik gemaakt van (oefen)
munitie. Aan de oefening nemen 20 personen,
5 militaire wielvoertuigen, militaire helikopter(s)
en een (militair) vliegtuig deel. <

Heusdens nieuws in je mailbox?

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Vlijmen, Vlijmense Dijk 51, bouwen
schuur met luifel, (583021, 04-03-2019)
• Vlijmen, Lisdodde 13, aanbouwen
terrasoverkapping achterzijde
woning (583937, 12-03-2019)
• Vlijmen, Bosbeemd, kavel GRA062,
bouwen woning (583695, 11-03-2019)
• Vlijmen, Lavendelweg 2, bouwen
carport (583747, 07-03-2019)
• Vlijmen, Snoekbaars, kavel GEE217,
bouwen woning (583311, 06-03-2019)
• Oudheusden, De Oosters 2, veran
deren kozijn voorgevel (583002,
03-03-2019)
• Drunen, Cederstraat 13, renoveren
dak (583034, 05-03-2019)
• Drunen, Grotestraat 156A, bouwen 24
appartementen met kelder (583030,
05-03-2019)
• Drunen, Vennestraat 89, verbouwen
woonhuis (583524, 08-03-2019)
• Drunen, Doctor Schaepmanstraat 13,
vergroten woonhuis (583631,
09-03-2019)
• Haarsteeg, Haarsteegsestraat 67,
plaatsen dakkapel en vergroten
woning (583862, 11-03-2019)
Afwijken van de bestemming
• Drunen, Grotestraat 4, realiseren B&B
in bijgebouw (583452, 07-03-2019)
Uitvoeren werk of werkzaamheden
• Vlijmen, Vendreef (kadastraal P742),
afdekken voormalige stortplaats
met goedgekeurde grond (583025,
05-03-2019)
VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.

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’.

Bouwen
• Drunen, Hoge Schijf 22 en 22a, bouw
bedrijfswoning bedrijfsgebouw en
schuur (574252, 07-03-2019)
• Vlijmen, Goede Morgen Geerpark fase
2, oprichten van 53 grondgebonden
woningen met bergingen/garages,
erfafscheidingen (575385, 08-03-2019)
• Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE206,
bouw woning (579365, 08-03-2019)
• Nieuwkuijk, Kloosterstraat 2, verbouwen woning (578084, 08-03-2019)
Afwijken van de bestemming
• Vlijmen, Goede Morgen Geerpark fase
2, oprichten van 53 grondgebonden
woningen met bergingen/garages,
erfafscheidingen en aanleggen
in- uitritten (575385, 08-03-2019)
• Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE206,
bouwen woning en aanleggen in- en
uitrit (579365, 08-03-2019)
• Haarsteeg, De Omloop 6, vestigen
hondenpension (579353, 12-03-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Goede Morgen Geerpark fase
2, aanleggen in- en uitritten (575385,
08-03-2019)
• Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE206,
aanleggen in- en uitrit (579365,
08-03-2019)
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).

een bezwaar of beroep is dan ook niet
mogelijk.

Evenementenvergunning

Verkeer

BEACH EVENEMENT DE HOGE HEIDE
2019
De burgemeester van Heusden heeft
op 7 maart 2019 een evenementenvergunning verleend aan Sportcentrum De
Hoge Heide voor het Beach Evenement
De Hoge Heide 2019 aan de Hoge Heide
2 in Vlijmen op 15 en 16 juni 2019.
Vanwege dit evenement is de westelijke helft van het parkeerterrein van
13 t/m 17 juni 2019 niet toegankelijk
voor parkeerdoeleinden. De vergunning
is verzonden op 7 maart 2019 en bij de
gemeente bekend onder nummer
00581658.

30 KM/H-ZONE
Het college van Heusden heeft besloten om in de volgende wijken een
30 km/h-zone in te stellen:
• De Gorsen in Elshout
• Victoria in Haarsteeg
• Geerpark in Vlijmen

PASAR MALAM
De burgemeester van Heusden heeft
op 13 maart 2019 een evenementenvergunning verleend aan De Evenemen
tenlijn V.O.F. voor Pasar Malam op het
Raadhuisplein in Drunen op 8 en 9
september 2019. De vergunning is
verzonden op 13 maart 2019 en bij de
gemeente bekend onder nummer
00582996.

Activiteitenbesluit milieu
beheer

Het college van Heusden heeft onderstaande melding op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen en geaccepteerd:
• G.C.A.M van Hulten, voor het oprichten van een loods en berging voor de
opslag van machines, stro en kleine
opslag aan de Honderdbunderweg 15
in Drunen. De melding betreft een
verandering.
De acceptatie van de melding betreft
geen besluit in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht. Het indienen van

Je kunt bezwaar maken tegen dit
besluit van 15 maart 2019 tot en met
25 april 2019.
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college heeft op 14 maart 2019
besloten om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van
de Johannes Vermeerstraat 49 in
Vlijmen aan te leggen. Het bord E6 en
het onderbord met kenteken wordt
hier geplaatst. Het besluit is op 20
maart 2019 bekendgemaakt in de
Staatscourant.

Besluiten
VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster
Burgerzaken blijkt dat de personen
hieronder genoemd niet meer wonen
op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten de
persoonslijsten van deze personen niet
meer bij te houden. Daardoor staan zij
officieel niet meer op dat adres ingeschreven.
Geslachtsnaam: Kluszczyńska, A.
Geboortedatum: 9 april 1984
Adres: Nieuwkuijksestraat 117,
Nieuwkuijk

Datum besluit: 13 maart 2019
Zaaknummer: 573727
Geslachtsnaam: Budnik, J.A.
Geboortedatum: 7 februari 1966
Adres: Nieuwkuijksestraat 117,
Nieuwkuijk
Datum besluit: 13 maart 2019
Zaaknummer: 573725
Geslachtsnaam: Kałuz̀a, M.J.
Geboortedatum: 8 november 1984
Adres: Burgemeester Buijsstraat 2 A,
Herpt
Datum besluit: 13 maart 2019
Zaaknummer: 574495

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. <

