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Nu & morgen
24 nieuwe woningen in de verkoop
Goede Morgen Geerpark
Op 6 juni zijn er weer 24 nieuwe nul-op-de-meter woningen in de verkoop gegaan in Goede Morgen in
Geerpark!

“Het gaat om aandacht.”
Eenzaamheid is een actueel thema in de huidige maatschappij.
Mensen wonen langer thuis en worden ouder. Naarmate de
mobiliteit afneemt en de sociale omgeving kleiner wordt, dreigt
eenzaamheid. De komende maanden besteden we op deze plek
aandacht aan partijen in de gemeente Heusden die zich inzetten
om eenzaamheid te bestrijden. Deze week De Zonnebloem.
De zonnebloem zet zich al 70 jaar in voor mensen met een
fysieke beperking die daardoor in eenzaamheid dreigen te
raken. De vereniging, die in heel Nederland actief is, telt in
de gemeente Heusden vijf afdelingen: Heusden, HaarsteegNieuwkuijk, Drunen-Elshout, Vlijmen-dorp en Vlijmen-Vliedberg.

In deze laatste fase woon je op een mooie plek dicht
bij het grote wijkpark. Sommige woningen hebben
er zelfs uitzicht op! De waterslinger die door de wijk
kronkelt, kom je hier letterlijk op elke hoek van de
straat tegen. Dat geeft een heerlijk gevoel van ruimte. Er is keuze uit hoek- en tussenwoningen, diverse
twee-onder-één kapwoningen of een royale vrijstaande woning, geheel ontworpen in jaren '30 stijl. Alle
woningen zijn zeer energiezuinig (nul-op-de-meter)
en dus helemaal klaar voor de toekomst. Dankzij de
goede isolatie, bodemwarmtepomp en zonnepanelen heb je lage of zelfs geen energiekosten.

Ben jij geïnteresseerd? Wees er dan snel bij!
Kijk voor meer informatie op
www.goedemorgengeerpark.nl <

Op dit moment tellen de Heusdense afdelingen samen zo’n 400
Heusdense deelnemers. Een groep van in totaal 130 vrijwilligers
zet zich continu in om ervoor te zorgen dat de deelnemers niet
in eenzaamheid vervallen. “De Heusdense afdelingen organiseren daarvoor meer dan honderd activiteiten per jaar”, vertelt
Piet Vromans, secretaris van de afdeling Drunen-Elshout. “Denk
daarbij aan een spellenmiddag, een muziekavond met artiesten
of een dagje uit naar bijvoorbeeld een museum of dierentuin.”
Daarnaast organiseert het regiobestuur jaarlijks een regiovakantie voor zo’n 25 tot 30 Heusdense deelnemers en een ontspanningsmiddag.
Individueel
Minstens zo belangrijk zijn volgens Vromans de activiteiten die
voor de individuele deelnemers worden georganiseerd. “Maar
liefst 3.500 keer per jaar gaat een vrijwilliger op huisbezoek bij
een deelnemer. Gewoon een eenvoudig gesprekje of een kopje
koffie drinken is dan al voldoende.”
“Het hoeft niet spectaculair te zijn. Het gaat om de aandacht”,
vult regionaal penningmeester Frans van Nieuwburg aan.
Volgens hem en zijn collega Jan de Wit slagen de Heusdense
afdelingen er al jaren in om die aandacht te geven. “We zien
mensen helemaal opbloeien tijdens een activiteit.”

Niet wegkijken maar
aanpakken

Ook deelnemen?
Neem dan contact op Jan de Wit, telefoon (073) 511 3727 /
e-mail: wit.jan@planet.nl. Kijk voor meer informatie ook op
www.zonnebloem.nl. <

We hebben het veel liever over alle mooie dingen in onze gemeente,
maar kunnen niet wegkijken voor criminaliteit. In Heusden werken
we hard aan het bestrijden ervan. 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. Het aanpakken van criminaliteit
kunnen wij niet alleen. Jouw hulp is onmisbaar!
Grote hennepkwekerij in woning
Dinsdag 4 juni trof de politie een hennepkwekerij aan met meer dan
duizend planten in een woning aan de Nieuwkuijksestraat. Het ging
om een erg professionele kwekerij op een slaapkamer. Op de zolder van
de woning werd een tweede kwekerij aangelegd op het moment van de
inval. Voor de kwekerij werd gefraudeerd met gas, water en elektra.

www.bijeenheusden.nl

De in de woning aanwezige man is aangehouden. De burgemeester is
van plan de woning voor drie maanden te sluiten.
Controle Heusden Interventie Team
Dinsdag 4 juni voerde het Heusden Interventie Team (HIT) een controle
uit bij zes eetgelegenheden. Bij twee constateerde het HIT tekortkomingen wat betreft de hygiëne. Ook werden er milieutekortkomingen
en –overtredingen aangetroffen. Bij een van de andere gecontroleerde
gelegenheden constateerde Enexis fraude met de energie. De exploitant van deze zaak kon ter plekke een forse naheffing betalen.

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.

Melden helpt!
Wat kun jij doen? Meld verdachte situaties bij de politie of via
Meld Misdaad Anoniem. Meld je aan bij de buurtwhatsapp of
Buurtpreventie. Je kunt ook een melding maken bij de gemeente,
wij behandelen de informatie strikt vertrouwelijk. Meer informatie
vind je op www.nietwegkijken.nl <

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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De laatste twee winnaars

Raadsvergadering voorjaarsnota

Dromen. Doen. Heusden. -awards
Er zijn meer dan 2500 stemmen uitgebracht op de genomineerden voor de Dromen. Doen. Heusden. –
awards. We maken de laatste twee winnaars bekend op 22 juni tijdens het historisch en gastronomisch
evenement Bourgondisch Heusden.
In het weekend van 22 juni vindt dit midzomerfestijn plaats. Je waant jezelf in vroegere tijden en
loopt tussen de middeleeuwse bewoners van de
vestingstad. Het kasteelterrein in de vesting en de
omliggende vestingwallen worden omgebouwd tot
een laat middeleeuws cultureel en culinair festijn.

Op deze dag maakt burgemeester Willemijn van
Hees ook bekend wie de Henk Willems Cultuurprijs
wint! <

Op dinsdag 25 juni vindt in het gemeentehuis in Vlijmen een
openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden
plaats. De vergadering bestaat uit twee gedeelten. Het eerste
deel start om 17.00 uur, het tweede om 19.30 uur. Je bent van
harte welkom!
Agenda
Van 17.00 tot ca. 18.30 uur:
• Spreekrecht over jaarverslag en jaarrekening 2018
• Jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 e.v. Baanbrekers
• Jaarverslag en jaarrekening 2018
• Eerste bestuursrapportage 2019
Vanaf 19.30 uur:
• Spreekrecht over voorjaarsnota 2019
• Voorjaarsnota 2019
• Begroting 2020 en jaarstukken 2018 GGD Hart voor Brabant
• Wijziging gemeenschappelijke regeling RAV,
jaarrekening 2018 en begroting 2020

Burgemeester Willemijn van Hees reikt op zaterdag 22 juni de laatste twee awards uit. Dan weten
we wie de winnaar is van de Droom van 2018 en
welke sporter goud wint in de categorie Doener
van 2018. De genomineerden voor beide categorieën vind je op www.heusden.nl/DDH2018

Kijk voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken op
www.heusden.nl <

Aangepaste
openingstijden

Voorbereid op reis!
Heb jij nog een geldig reisdocument om mee te
reizen?
Ga je binnenkort op reis? Dan heb je een geldig
reisdocument nodig! Wist je dat je de aanvraag
voor een reisdocument thuis vanaf de bank kunt
opstarten? Op www.heusden.nl start je makkelijk
en snel de aanvraagprocedure op, hiervoor heb je
wel een DigiD nodig.

Woensdag 12 juni is de balie de gehele dag
gesloten. We zijn die dag wel telefonisch
bereikbaar. Donderdag 20 juni vervalt de
avondopenstelling. Het is dan niet mogelijk
om documenten op te halen of aan te vragen.
Zomervakantie
Van maandag 8 juli tot en met vrijdag
16 augustus werken wij de hele dag alléén
op afspraak en vervalt de donderdagavondopenstelling. In deze periode zijn
wij op vrijdag vanaf 12.00 uur gesloten en
telefonisch niet bereikbaar.
Maak gemakkelijk en snel een afspraak via
www.heusden.nl of via (073) 513 17 89. <

Op de site kun je ook makkelijk een afspraak inplannen voor het aanvragen van een document
aan de balie in Vlijmen. Het document moet je
persoonlijk ophalen. <

Derde zonneboot race voor
Young Solar
Zaterdag 15 juni is het zo ver! De zonneboten van de Young Solar
Challenge zullen dan hun derde wedstrijd varen in de wateren
van Heusden. Maar liefst 33 zonneboten, waaronder een boot
van de leerlingen het d’Oultremontcollege, worden aan de start
verwacht.
Om 10:30 uur geeft wethouder Thom Blankers het startschot
voor het eerste wedstrijdonderdeel, de Endurance. Dit zal bij
de Rijksvluchthaven zijn, nabij de historische binnenstad van
Heusden. Vanaf de hoge wallen is er een perfect uitzicht op de
race.
De Young Solar Challenge is een jaarlijks terugkerend evenement dat bestaat uit verschillende races tussen middelbare
scholieren met zelfgebouwde zonneboten. Het is een uniek project waar leerlingen tussen de 14 en 17 jaar op een leuke manier
in contact komen met de techniek.<

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Vlijmen, Ruisvoorn, kavel GEE211,
bouwen woning (592361, 31-05-2019)
• Vlijmen, Parelgras 7, bouwen carport
en berging (592358, 31-05-2019)
• Elshout, d’Oultremontweg 24A, bouwen bijgebouw (591761, 23-05-2019)
• Heusden, Putterstraat 80, vergroten
woning (591907, 26-05-2019)
• Drunen, Klinkert 2, plaatsen poort
(592027, 27-05-2019)
• Drunen, Julianastraat 30, verbouwen/
vergroten woning, plaatsen dakkapel
en zonnepanelen (592354,
30-05-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Ruisvoorn, kavel GEE211,
aanleggen van een in- en uitrit
(592361, 31-05-2019)
• Drunen, Klinkert 2, aanleggen van
een in- en uitrit (592027, 27-05-2019)
Procedures
De gemeente Heusden geeft een kennisgeving van de ontvangen aanvragen.
De stukken zijn voor iedereen in te zien
in het gemeentehuis in Vlijmen. Tegen
ingediende aanvragen is geen bezwaar
mogelijk.
VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.

www.heusden.nl

Bouwen
• Vlijmen, Geerpark (kadastraal N6103),
plaatsen speeltoestel 'uitkijktoren'
(587523, 24-05-2019)
• Drunen, Sportlaan 10, verbouwen
clubhuis (587208, 24-05-2019)
• Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 148,
plaatsen nokverhogende dakkapellen
(585997, 23-05-2019)
• Vlijmen, Achterstraat 4, plaatsen
dakkapel aan voorzijde van de woning
(588347, 24-05-2019)
• Elshout, Monseigneur Muskensstraat
31, bouwen bijgebouw (587150,
24-05-2019)
• Elshout, Mayweg (kadastraal K481),
ter hoogte van Pastoor Beckersstraat
(kadastraal K2943), realiseren 2 bruggen, duikers en obstakels (584165,
29-05-2019)
Afwijken van de bestemming
• Vlijmen, Akkerstraat 15, afwijken
bestemming in verband met huisvesten van meer dan 5 personen (579321,
28-05-2019)
• Nieuwkuijk, Kasteellaan 1 (en omgeving), aanleggen tijdelijke bouwweg
en riolering (588144, 29-05-2019)
• Elshout, Mayweg (kadastraal K481),
ter hoogte van Pastoor Beckersstraat
(kadastraal K2943), realiseren 2 bruggen, duikers en obstakels (584165,
29-05-2019)
Vergunningsvrij
• Drunen, Grotestraat 62, verbouw/
onderhoud aan de woning (589699,
27-05-2019)

Ingetrokken
• Herpt, Groene Woud 1, kappen bomen
(586647, 24-05-2019)
• Haarsteeg, Haarsteegsestraat 51A,
plaatsen tijdelijke woonunit ten
behoeve van mantelzorg (590925,
28-05-2019)
• Vlijmen, Achterstraat 42, kappen
redwood en eikenboom (590837,
29-05-2019)
• Elshout, Antoon Lommersstraat 14,
aanleggen in- en uitrit (587125,
29-05-2019)
• Drunen, Laan van Samoa 11, aanleggen in- en uitrit (586948, 29-05-2019)
Procedures
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je daartegen binnen zes weken
na de dag van verzending van het
besluit een bezwaarschrift indienen.
Alleen een belanghebbende kan bezwaar maken.

Verkeer

Het college van Heusden heeft besloten twee voetgangersoversteekplaatsen in te stellen in de Nieuwkuijkse
straat in Nieuwkuijk door het
aanbrengen van borden (model L02) en
het aanbrengen van de bijbehorende
verkeerstekens op het wegdek.
Deze regels zijn gepubliceerd in de
digitale Staatscourant op 6 juni 2019.
Je kunt bezwaar maken tot en met
17 juli 2019.

Exploitatievergunning

De burgemeester van Heusden heeft
op 24 mei 2019 een exploitatievergunning en terrasvergunning verleend voor
het exploiteren van het horecabedrijf
Lunchroom Vijgen & Olijven, aan de
Jonkheer de la Courtstraat 34 in
Vlijmen. De vergunning is bij de gemeente bekend onder nummer
00587617 en 00587613.

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: van der Velden, M.A.
Geboortedatum: 23 mei 1967
Adres: Chrysantenstraat 27
5151 GD Drunen
Datum besluit: 5 juni 2019
Zaaknummer: 571485
Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je daartegen binnen zes weken
na de dag van deze publicatie een bezwaarschrift indienen

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. <

