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Uniformeren van parkeerinformatie (voor HBT, ondernemers en andere
belanghebbenden).
Vervangen van bruine (en inmiddels onleesbare) informatieborden tegen de
gevels van ‘speciale’ panden.

Daarnaast blijft het vrachtwagenverkeer (inclusief het laden en lossen) punt van
aandacht.

Creatief Centrum Heusden
Sinds november 2015 ondersteunen wij het bestuur van het Creatief Centrum
Heusden intensief in hun strijd voor het behoud van hun huidige (mavo-)gebouw,
middels het aandragen van suggesties over de te nemen stappen. We hechten
belang aan het behoud van deze voorziening voor de vesting en hopen van harte
dat jong en oud nog lange tijd van het Creatief Centrum Heusden gebruik kunnen
maken.

Voormalig Jonker Fris-Terrein
Parkeren en bewegwijzering
De werkgroep ‘Parkeren en Bewegwijzering’ is bezig met het concretiseren van de
maatregelen die volgen op het collegebesluit van december. Zo kun je denken aan:
 Maatregelen om de parkeerplaatsen beter zichtbaar te maken (zoals het
plaatsen van bebording) en het aantrekkelijker maken daarvan (toevoegen
van groen en verlichting, plaatsen van vlaggen).
 Realiseren van extra parkeergelegenheid op de Steenweg. Hier wordt zeer
binnenkort al mee gestart.
 Bezoekersstromen beter sturen door onder meer het aanpassen van de
namen (parkeerterrein Bakkersdam wordt bijvoorbeeld ‘Parkeren Centrum
Oost’).

In december 2015 heeft ons bestuur, in samenwerking met de
Ondernemersvereniging Heusden, een zienswijze ingediend op het
ontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerrein Heesbeen” dat tevens het voormalige
Jonker Fris-terrein omvat. In het ontwerpbestemmingsplan is momenteel de oude
bestemming voor de conservenfabriek overgenomen, hetgeen betekent dat daar
bedrijven tot en met de zware milieucategorie 4.2 gevestigd mogen worden. In onze
zienswijze hebben wij de gemeenteraad nadrukkelijk verzocht de eerder ingestoken
lijn van het transformeren van het terrein tot een locatie voor watergebonden
recreatie en wonen door te zetten. Een dergelijke ontwikkeling kan een verrijking
zijn voor de vesting.
Tijdens de raadsinformatieavond op woensdag 9 maart a.s. zullen wij onze
zienswijze mondeling aan de raadscommissie toelichten.

1

Bewonersvereniging
Vesting Heusden
BeLeven in de Vesting
Heusden Vesting Ontvangt, georganiseerd in de zomer 2014, was de aftrap van een
nieuwe manier van samenwerken tussen gemeente, bewoners en ondernemers.
Korte lijnen, meer aan de voorkant meedenken over zaken die de Vesting aangaan
om zo te komen tot gedragen besluiten. Deze gedachte krijgt vorm in structureel
overleg en leidt tot meer inzicht, betrokkenheid en draagvlak.
Onder de titel “BeLeven in de Vesting” zijn we op dit moment bezig om hier verdere
invulling aan te geven. Bijvoorbeeld door met bewoners, ondernemers en gemeente
workshops te organiseren om aan de slag te gaan met actuele vraagstukken. Zoals
het behoud van voorzieningen en winkels, of de zorg voor ouderen. Hierover horen
jullie snel meer.

Evenementen Jeroen Bosch-Jaar Heusden
Het kan u niet ontgaan zijn dat 2016 is uitgeroepen tot het Jeroen Bosch-jaar.
Vanwege de 500ste sterfdag van deze bekende kunstschilder zullen niet alleen in ’sHertogenbosch, maar ook in Heusden diverse activiteiten plaatsvinden, waaronder:
 Evenement “De Vrede van Heusden” (zaterdag 23 april 2016)
 Expositie “Stad in de tijd van Bosch” (23 april tot en met 15 september 2016)
 Evenement “Midzomerfestijn” (18 en 19 juni 2016)
 Evenement “Fanfari Bombari” (21 tot en met 23 oktober 2016)
De organisatoren zijn voor de evenementen “De Vrede van Heusden” en het
“Midzomerfestijn” op zoek naar figuranten. Daarbij is iedereen welkom: jong en oud,
broer en zus, man en vrouw, vrienden, familie, met of zonder ervaring. Als figurant
ben je werkelijk onderdeel van deze evenementen en heb je gegarandeerd een
gezellige
dag.
Het
opgeven
kan
heel
eenvoudig
via:
http://www.vestingstadheusden.nl/deelnemen.
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dat de vesting uitsluitend voor inwoners en ondernemers bereikbaar zal zijn.
Daarnaast zullen wederom enkele straten worden afgesloten voor het (auto)verkeer.
Nadere details volgen later.

Huis Sint Antonius
In januari hebben we gesproken met Stichting Schakelring over de toekomst van
Sint Antonius. Door de veranderingen in de zorg kunnen alleen mensen met een
hogere indicatie nog in zorginstellingen terecht. Terwijl Sint Antonius juist een huis
is dat voornamelijk geschikt is voor de lagere indicaties. Het lukt Schakelring daarom
niet meer om alle kamers en appartementen bewoond te krijgen. Het vergt een forse
investering om Antonius aan te passen voor de hogere indicaties. Een investering
die Schakelring om bedrijfseconomische redenen niet zal doen.
Schakelring is daarom, in overleg met diverse partijen, op zoek naar een andere
invulling voor Sint Antonius. In eerste instantie denkt Schakeling aan het vormen
van een kleinschalige woongemeenschap met de mogelijkheid tot het verkrijgen van
zorg. Wij hebben geadviseerd uit te kijken naar een meer multifunctionele invulling,
al of niet in combinatie met zorgverlening.

Hondenpoepcontainers
Vanwege overlast en vanuit de verplichting die het innen van hondenbelasting met
zich meebrengt heeft de gemeente onlangs hondenpoepcontainers geplaatst. Wij
hebben meegedacht over de locatie van de containers en tot zekere hoogte ook
over de vormgeving ervan. Wij hopen dat de hondenpoepoverlast hiermee afneemt.

Wij hebben de organisatoren gevraagd hoe zij willen omgaan met de grote toeloop
die tijdens de evenementen wordt verwacht. Zij hebben aangegeven dat het
parkeren door bezoekers plaatsvindt op de parkeerterreinen buiten de vesting en
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In december heeft bestuurslid Marie-Louise Joziasse aangegeven haar
bestuurstaken, om persoonlijke redenen, (voorlopig) neer te leggen. MarieLouise was onder meer de drijvende kracht achter de kleurige nieuwsbrief
die huis-aan-huis in de vesting werd bezorgd. Wij danken Marie-Louise voor
de inspanningen die zij de afgelopen jaren heeft geleverd.
Nadat Frank van der Velden in de ALV van november 2015 heeft
aangegeven een bestuursfunctie in overweging te nemen, heeft ook Robin
Brinkman te kennen gegeven deel te willen zijn van het bestuur. Wij hebben
de intentie hen beiden in de volgende ALV als bestuurslid voor te dragen.
Ad de Visser heeft zich teruggetrokken als kandidaat-bestuurslid.
Wij blijven op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wil jij op positiefconstructieve wijze de inwoners van de vesting vertegenwoordigen en in
overleg met andere belanghebbende partijen het woon- en leefklimaat in de
vesting verbeteren? Dan past een bestuursfunctie misschien wel bij jou.
Zend een e-mailbericht naar info@bewonersverenigingheusden.nl en wij
nemen contact met je op om nader kennis te maken. Mochten we na het
gesprek voldoende wederzijdse en toegevoegde waarde zien dan vormt
zich een voorstel richting de leden om de bestuursleden definitief voor te
dragen.

Website Bewonersvereniging Heusden
Op de laatste ALV is te kennen gegeven dat er behoefte is aan een website van
onze bewonersvereniging. Deze behoefte ziet het bestuur ook. De website is nog
niet definitief maar staat al wel online. Suggesties over de invulling van de website
ontvangen we graag. De website van de Bewonersvereniging Vesting Heusden vind
je op het volgende adres: http://www.bewonersverenigingheusden.nl

Aankondiging ALV
Op woensdag 20 april a.s. zal de eerste Algemene Ledenvergadering van 2016
plaatsvinden. U bent van harte welkom in De Open Hof, Breestraat 10. Aanvang
20.00 uur.

Voor vragen, suggesties of andere mededelingen vragen we je contact opnemen
met het bestuur: info@bewonersverenigingheusden.nl

Contributie 2016
De vereniging heeft op dit moment ruim 200 leden. Bij de huidige contributie van €
4,50 zou dit jaarlijks zo'n € 900 aan contributie opleveren. Voldoende om de kosten
(zoals vergaderingen en nieuwsbrieven) te kunnen dekken.
Zowel in 2014 en 2015 moeten we constateren dat dit bedrag niet wordt gehaald
en we dus interen op ons vermogen. Daarom het vriendelijke verzoek om, mocht je
vergeten zijn om de contributie te betalen, dit alsnog te doen. U kunt de contributie
overmaken op rekening NL43 INGB 0004 4042 10 ten name van
Bewonersvereniging Vesting Heusden. Voor onze administratie is het handig als u
uw adresgegevens er even bij zet.
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