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Nu & morgen
Niet wegkijken maar aanpakken

Dikke voldoende voor Bijeen

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 van 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.

De mensen van Bijeen doen hun uiterste best om onze inwoners
zo goed mogelijk te helpen bij hun behoefte aan zorg of onder
steuning. Uit de onderzoeken naar de ervaringen van cliënten
binnen Wmo en Jeugdhulp blijkt dat ze daarin goed slagen.
In beide onderzoeken scoort Bijeen een hele dikke voldoende.
Als iemand met een zorg- of ondersteuningsvraag aanklopt bij
Bijeen wordt altijd eerst in kaart gebracht wat er precies aan
de hand is. Daarbij wordt gekeken wat mensen zelf kunnen
doen en wat anderen in hun omgeving eventueel voor hen
kunnen betekenen. Daarbij wordt ook bekeken of via bestaande
voorzieningen hulp geboden kan worden, zoals de klussendienst
van Zorgsaam Heusden of dagbesteding van Met Elkaar.

Growshop en hennepkwekerij gesloten
Door de politie en de gemeente is er op dinsdag
15 oktober een growshop aan de Kasteeldreef in
Drunen opgerold. In de growshop werd een grote
hoeveelheid materialen gevonden waarmee hennepkwekerijen kunnen worden opgezet. De politie
heeft alles in beslag genomen. Ook de administratie is voor onderzoek meegenomen.
Omdat het niet de eerste keer is dat in het pand
ondermijnende activiteiten werden aangetroffen,
is het bedrijfspand per direct door de gemeente gesloten. Eerder werd bij een pand in Haarsteeg, dat
voor een deel eigendom is van dezelfde eigenaar,
al een hennepkwekerij ontdekt. In de kelder van
de woning werden ongeveer 350 planten en 1.300
grote stekken gevonden. Bij nader onderzoek werden in de tuin nog eens tien grote moederplanten
gevonden. De politie heeft de kwekerij geruimd.
De gemeente gaat de woning op basis van artikel
13b van de Opiumwet sluiten.
Integrale bedrijfscontrole
De gemeenten Heusden, Waalwijk en Loon op
Zand, de politie en Enexis voerden dinsdag 15 oktober ook integrale controles uit bij verschillende

Is er professionele hulp nodig, dan gaat een consulent van Bijeen
samen met de cliënt verder in gesprek om zo de meest passende
oplossing te vinden. Op basis daarvan wordt een persoonlijk
plan opgesteld, waarin staat wat die persoon en eventueel zijn
gezin nodig heeft. Ook beschrijft het plan hoe die ondersteuning
georganiseerd wordt. Wie doet wat en welke professionele
ondersteuning is eventueel nodig.

autobedrijven. Voertuigcriminaliteit en logistiek zijn een van de pijlers onder ondermijnende
criminaliteit. De politie nam een niet van echt te
onderscheiden verboden alarmpistool in beslag.
In Drunen en Sprang-Cappelle werden goederen
aangetroffen voor de hennepteelt. Ook werden
er verlopen handelaarskentekenplaten in beslag
genomen. In totaal werden zo’n twintig autobedrijven gecontroleerd onder andere door tips van
inwoners.
Help jij mee?
Het aanpakken van criminaliteit kunnen wij niet
alleen. Jouw hulp is onmisbaar! Meld verdachte
situaties bij de politie via 112 of via Meld Misdaad
Anoniem op telefoonnummer 0800-7000. Je
kunt ook een melding doen bij de gemeente via
www.nietwegkijken.nl, wij behandelen de informatie strikt vertrouwelijk! <

De onderzoeken laten zien dat Bijeen op al die terreinen goed
scoort. Zo geeft 83 procent van de bevraagde Wmo-cliënten aan
tevreden te zijn met de geboden ondersteuning. Bij Jeugdhulp geeft
97 procent aan dat ze goed geholpen zijn bij vragen en problemen.
Ook over het contact met Bijeen zijn de ondervraagden meer dan
tevreden. Bij Jeugdhulp vonden alle respondenten dat er voldoende
tijd genomen werd, ze als cliënt serieus genomen werden en ze
duidelijke informatie kregen. Bij Wmo ligt dat percentage iets lager.
Cliëntondersteuning
Wat Bijeen nog beter kan en gaat doen, is meer bekendheid
geven aan de cliëntondersteuner. Ook dit jaar blijkt dat
slechts een derde van de ondervraagden weet van het bestaan
van die cliëntondersteuner. En dat is erg jammer. Want die
cliëntondersteuner kan een belangrijke rol vervullen bij het
oplossen van problemen en het regelen van hulp. Zo kan de cliënt
altijd een cliëntondersteuner vragen om aan te schuiven bij een
keukentafelgesprek dat hij of zij heeft met een consulent van
Bijeen. De inzet van een cliëntondersteuner is kosteloos.
Meer informatie
Wil je meer weten over cliëntondersteuning? Raadpleeg de website
www.bijeenheusden.nl of bel met Bijeen: (073) 78 201 78. E-mailen
kan ook: info@bijeenheusden.nl.
Op de website van Bijeen vind je ook de volledige
cliëntervaringsonderzoeken 2018.

Je kunt ook
WhatsAppen met
de gemeente
Heusden via
telefoonnummer
(06) 532 357 05

www.bijeenheusden.nl

Bewonersenquête
Vul hem in!
De gemeente Heusden houdt een onderzoek onder haar inwoners.
Hiermee horen we graag hoe jij het wonen en leven in Heusden ervaart.
In de enquête komen allerlei onderwerpen aan bod. Bijvoorbeeld: is het
prettig wonen in jouw buurt? Of zijn er overlast-situaties? Wat vind je
van de voorzieningen en welke gebruik je? De bewonersenquête 2019
is daarmee dé manier om anoniem aan te geven wat jij van jouw wijk of
dorp vindt. We vragen ruim 6200 huishoudens om hun mening. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt voor het maken van plannen en beleid voor de verschillende dorpen en wijken, daardoor kunnen
we beter inspelen op wensen van de bevolking.
Ontvang jij de bewonersenquête? Vul hem in! Je levert daarmee een
belangrijke bijdrage! <

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
Bezoekadres
Julianastraat 34, Vlijmen
Telefoon
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: (073) 513 17 89
WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: (06) 532 357 05

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
Let op! In de middag, van 12.00
tot 17.00 uur, werken wij alleen
op afspraak. Je kunt telefonisch of op
www.heusden.nl een afspraak maken.
Rij- en reisdocumenten dienen
persoonlijk worden opgehaald,
dit kan zonder afspraak tijdens
onze openingstijden.

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
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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Eerste uitleverdag ’Natuur in de wijk’.
Bewoners van de Clauslaan en Willem Alexanderlaan in Vlijmen ontvingen zaterdagochtend 19 oktober
de bestelde planten voor bijen en vlinders. De kleurrijke bloemen van de vlinderstruiken, het katten
kruid en de zonnehoed geven het hele jaar voedsel aan vlinders en andere insecten.
Het uitdelen van de planten was de eerste actie
binnen het project ‘Natuur in de Wijk’, dat de
Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden
samen met de gemeente het komende jaar gaat
uitrollen. Planten en dieren komen steeds vaker in
de verdrukking doordat steden blijven uitbreiden,
maar de tuin in de stad kan ook veel natuurlijke
kansen bieden. Met kleine investeringen kan de
stad ruimte bieden aan allerlei soorten vlinders
zoals het ‘boomblauwtje’ en vogels als mussen en
gierzwaluws. Deze natuur in de woonwijken levert
daarmee een bijdrage aan het ecosysteem in onze
gemeente en zorgt voor een fijne groene leefomgeving.

komen ook nestkasten voor een klein bedrag beschikbaar. Daarnaast geven zij allerlei informatie
over dieren die graag vertoeven in onze tuinen
zoals de egel, eekhoorn en vleermuis. <

Herpt in actie
Veel Herptse kinderen staken samen met jeugdburgemeester
Lisa de handen uit de mouwen!
Samen plantten zij maar liefst 2100 bloembollen bij de Achterweg
in Herpt. De voorjaarsbloemen trekken insecten aan en de larven
hiervan eten de eikenprocessierups. Ook zwaaiden hamers door
de lucht en werden er nestkastjes in elkaar getimmerd voor koolmezen, die de rupsen als delicatesse zien. Met de actie hopen de
Herptse kinderen volgend jaar minder last te hebben van de eikenprocessierups, die dit jaar voor veel jeuk zorgde. Wethouder Mart
van der Poel was er ook bij, omdat de gemeente deze duurzame
actie van de inwoners van harte ondersteunt. <

De Natuur- en Milieuvereniging gemeente
Heusden gaat in 2020 verder met het project
in Venne-Oost. Naast het uitdelen van planten

BIJEEN, het hoe, wie, wat en waar.
themabijeenkomst 29 oktober 2019
Als vrijwilliger maar ook als inwoner van de gemeente Heusden is het fijn om te weten waar
je terecht kunt met vragen op het gebied van
zorg, jeugd en (vrijwilligers) werk. Tijdens deze
bijeenkomst geven medewerkers van BIJEEN
graag uitleg over wat zij doen, met wie zij samen-

werken en hoe je ze kunt bereiken. De bijeenkomst is op dinsdag 29 oktober vanaf 19.30 uur
in het gemeentehuis in Drunen, Raadhuisplein
16. Aanmelden kan tot maandag 28 oktober op
www.vrijwilligershuisheusden.nl <

Raadsvergadering
Op dinsdag 29 oktober vindt in het gemeentehuis in Vlijmen een openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden plaats. De raad
besluit over de volgende onderwerpen:
• Plan tegen Eenzaamheid
• Naar een Economische Agenda Heusden 2020-2023
• Exploitatieplan Geerpark 6e herziening
• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant
• Voorbereidingskrediet nieuwbouw 2 basisscholen Oudheusden
Voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken verwijzen we je
naar www.heusden.nl. onder de kop ‘raad en college’ / ‘vergaderingen’.
De vergadering start om 19.30 uur. Je bent van harte welkom! <

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Drunen, Lipsstraat ongenummerd
(kadastraal K3048 en K3044),
bouwen bedrijfsgebouw (606499,
11-10-2019)
• Drunen, Eendekooi 24, bouwen aanbouw (606495, 11-10-2019)
• Haarsteeg, Vergereindseweg 2, plaatsen dakkapel (606141, 09-10-2019)
• Vlijmen, Julianastraat 10, bouwen
woning (606375, 10-10-2019)
• Vlijmen, Deken van Baarstraat 63,
plaatsen nokverhogende dakkapel
(606502, 13-10-2019)
Kappen
• Drunen, Overlaatweg (kadastraal
L2135), kappen iep (606106,
09-10-2019)
• Elshout, Veilingstraat (kadastraal
K2206), kappen populieren (606396,
11-10-2019)
• Heusden, Demer 1, kappen kastanjeboom (606095, 09-10-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Elshout, Van Altenastraat 2, aanleggen in- en uitrit met parkeergelegenheid (606348, 10-10-2019)
Procedure
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.
Bouwen
• Drunen, Julianastraat 30, verbouwen
woning en plaatsen dakkapel
(592354, 09-10-2019)

www.heusden.nl

• Drunen, Willem Alexanderstraat
(kadastraal H2457), bouwen woning
(599057, 10-10-2019)
• Herpt, Achterweg 31, vergroten bijgebouw (593233, 15-10-2019)
• Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE208,
bouwen woning (598190, 10-10-2019)
• Vlijmen, Oliemaat 6, bouwen luifel,
veranderen en intern uitbreiden
supermarkt (595556, 11-10-2019)

VG01) heeft vastgesteld. Het plangebied ligt in Heesbeen en wordt globaal
gevormd door de woonpercelen
Voorstraat 2 tot en met 12A en het
bedrijfspand Nieuwe Maasdijk 12/14.

Afwijken van de bestemming
• Haarsteeg, Heusdenseweg 5, bouwen
bijgebouw (590957, 15-10-2019)
• Herpt, Achterweg 31, vergroten bijgebouw (593233, 15-10-2019)
• Vlijmen, Oliemaat 6, bouwen luifel,
veranderen en intern uitbreiden
supermarkt (595556, 11-10-2019)

Evenementen

Kappen
• Vlijmen, Mommersteeg (kadastraal
N5298), kappen eik (594941,
10-10-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Drunen, Willem Alexanderstraat
(kadastraal H2457), aanleggen in- en
uitrit (599057, 10-10-2019)
Vergunningsvrij
• Drunen, Julianastraat 30, plaatsen
zonnepanelen (592354, 09-10-2019)
Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je daartegen binnen zes weken
na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Alleen een belanghebbende kan bezwaar maken.
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
BEDRIJVENTERREIN HEESBEEN
HERZIENING 2019
Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 17 september 2019 het bestemmingsplan
Bedrijventerrein Heesbeen Herziening
2019 (NL.IMRO.0797.BPheesbherz-

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING
Deze vergunning maakt het brandveilig
gebruiken van bebouwing op het perceel Steegerf 2 in Drunen mogelijk. De
ontwerp omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken ligt met ingang
van 24 oktober 2019 gedurende zes
weken ter inzage. Een digitale versie
van de ontwerp omgevingsvergunning
is opvraagbaar via info@heusden.nl.
Graag bij een schriftelijke reactie het
zaaknummer 585463 vermelden.

Ligging plangebied
Het vastgestelde bestemmingsplan
met bijbehorende stukken ligt van
24 oktober 2019 tot 6 december 2019
ter inzage. Een digitale versie is raadpleegbaar via www.heusden.nl. en
via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar
hebben gemaakt kunnen binnen zes
weken na de dag waarop dit bestemmingsplan ter inzage is gelegd beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest tijdig een zienswijze bij de
gemeenteraad kenbaar te maken,
kunnen beroep indienen. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in
werking na het verstrijken van de beroepstermijn.

TENTFEEST MUIKZAT
De burgemeester van Heusden heeft
op 14 oktober 2019 vergunning verleend aan Stichting Muikzat voor het
tentfeest Muikzat aan de Kapelstraat
34 in Elshout op 16 november 2019 van
19.00 uur tot 17 november 2019 02.00
uur. De vergunning is verzonden op 14
oktober 2019 en bij de gemeente bekend onder nummer 00602637.

Verkeer

Het college van Heusden heeft op 15
oktober 2019 besloten om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats in
het parkeervak tegenover
Valeriusstraat 34 in Drunen aan te
leggen. Het bord E6 met het kentekenonderbord wordt hier geplaatst. Het
besluit is op 23 oktober 2019 bekendgemaakt in de Staatscourant.

Besluiten
GEBIEDSAANWIJZING OP BASIS VAN
VERORDENING AFVOER VAN HEMELWATER EN GRONDWATER
Het college van Heusden heeft op 8
oktober 2019 besloten om het voornemen te hebben tot een gebiedsaanwijzing voor het gehele grondgebied van
de gemeente, zoals bedoeld in artikel 3
van de Verordening afvoer van hemel-

water en grondwater gemeente
Heusden 2019.
Dit voornemen ligt vanaf 24 oktober
2019 voor een periode van 6 weken ter
inzage. Je kunt een zienswijze indienen. Deze Verordening en bijbehorende
Beleidsregel is van kracht voor het
gehele grondgebied van de gemeente
Heusden. Wil je meer informatie vermeld dan het zaaknummer 607019.

Informatie bekendmakingen

Bovenstaande bekendmakingen
zijn digitaal gepubliceerd. Meer
informatie over de bekendmakingen
met procedures vind je op
officielebekendmakingen.nl.
In de procedures vind je terug of
en hoe je bezwaar of beroep kunt
aantekenen. Je kunt de bekend
makingen ook ontvangen per mail of
via de ‘Over uw buurt’ app. Je kunt dan
zien welke besluiten betrekking hebben op jouw buurt. De app is gratis te
downloaden via de App Store, Google
Playstore of de Microsoft Store. Op
overuwbuurt.overheid.nl kun jij je
aanmelden voor e-mail-service. <

