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Nu & morgen
Feest in Geerpark

April: bewustwordingsmaand Rouw en Verlies
In april vindt in de gemeente Heusden de bewustwordingsmaand Rouw en Verlies plaats. Samen met een aantal partners
houdt Bijeen in die maand een aantal activiteiten om aandacht
te geven aan dit thema. Deelname aan de activiteiten is gratis.

BuitenBeter
in Heusden!
Meld makkelijk en snel een
probleem bij de gemeente
Op vrijdag 22 maart 2019 was het groot feest in Geerpark! Samen
met bewoners vierde Team Geerpark dat het groene hart van de
wijk nu gereed is. Een fijne (speel)plek om volop te genieten van de
lente en de natuur. Groep 7 van KBS de Vijfhoeven opende ook het
Blotevoetenpad: zij onthulden de door hen ontworpen borden van het
pad en het insectenhotel. Uiteraard moesten ook de schoenen daarna
uit en een heuse klaproos en vlinder gingen voorop om de voeten te
prikkelen! Het informatiecentrum in het park werd vrijdag ook officieel in gebruik genomen en omgedoopt tot ‘Morgenland’, de winnende naam van bewoner Peter Wagenaar. Vooral de leerlingen van de
Bosbessenschool gaan het centrum gebruiken voor buitenonderwijs.
Het is o.a. ook de thuisbasis van Buurt Bestuurt Geerpark. <

Buitenbeter is een app waarmee je makkelijk en snel een
probleem in de openbare
ruimte, zoals een defecte
lichtmast, meldt bij de gemeente. In vier eenvoudige
stappen maak je meteen
een melding. Constateer je
bijvoorbeeld een probleem
in jouw straat dan maak je
hiervan een foto. Op basis
van GPS wordt de exacte locatie automatisch bepaald.
Vervolgens omschrijf je het
probleem en verzend je jouw
melding.

Reinigen van kolken

Volg jouw melding!
De gemeente ontvangt jouw
melding en zorgt ervoor dat
deze opgelost wordt. In de
app kun je zelf de status van
de melding volgen! Bij een
groen bolletje is de melding
opgelost en kun je een terugkoppeling ontvangen van
de gemeente. <

Let op met parkeren!
Eind maart 2019 starten we weer met het jaarlijks reinigen van kolken
in onze gemeente. Deze werkzaamheden duren ongeveer 8 weken.
De kolken liggen meestal in de rand of voor de rand van de stoep,
en soms ook in parkeerstroken en parkeerplaatsen. Om de kolken
te kunnen reinigen moet de reinigingswagen erbij kunnen. Daarom
vragen wij of je jouw auto zo wil parkeren dat de toegang naar de
kolken vrij is.
De (globale) planning van de werkzaamheden ziet er als volgt uit:
Drunen en Elshout
week 13,14,15 en 16
Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg
week 16,17 en 18
Heusden, Oudheusden, Doeveren en Herpt
week 19
Hedikhuizen en Heesbeen
week 20 <

De BuitenBeter-app
download je via de
appstore, Google
Play store of de
Windows Phone
Marketplace.
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Bij verlies denken we al snel aan het overlijden van een geliefd
persoon. We kunnen dan in een rouwproces komen. Maar ‘verliezen’ kan ook gaan over allerlei andere ingrijpende gebeurtenissen zoals gezondheid, werk, omgeving, relaties en ouder worden. Omdat het aan de buitenkant niet te zien is, wordt verlies
vaak in stilte gedragen. Dikwijls onzichtbaar maar voortdurend
aanwezig.
Activiteiten
Daarom vinden er in de maand april verschillende activiteiten
plaats om aandacht te geven aan dit thema. Je kunt informatiebijeenkomsten bijwonen, er is een mogelijkheid om creatief met
dit thema aan de slag te gaan en de mogelijkheid andere mensen
te ontmoeten die ook te maken hebben met verlies en rouw.
De ervaring leert dat dit kan helpen. We hopen je graag bij deze
activiteiten te ontmoeten. Hieronder vind je het overzicht met
alle activiteiten. De activiteiten zijn gratis toegankelijk.
Overzicht
De volgende activiteiten vinden tijdens de Maand van Rouw
en Verlies plaats.
• Lezing met als Thema 'Stil staan bij verlies' door Rijma de Ruiter
• Film/documentaire
• Jongeren activiteiten
• Leestafel in de Bibliotheken
• Interactieve informatieavond over kind en echtscheiding,
voor ouders
• Creatieve workshops voor je eigen verwerkingsproces
Informatie en aanmelden
Bekijk alle activiteiten op www.bijeenheusden.nl. Wil je meer
weten of wil jij je aanmelden voor een van de activiteiten?
Stuur een mail naar info@bijeenheusden.nl of bel Bijeen:
(073) 78 201 78. <

www.bijeenheusden.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.

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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Beste Verkeersklas
van de regio

Openbare raadsvergadering

Wint de Th. J. Rijkenschool uit
Elshout de titel?
5 basisscholen uit de regio ’s-Hertogenbosch gaan, op woensdag
27 maart, met elkaar de strijd aan om de titel ‘Beste verkeersklas van de regio’ te winnen.

Op dinsdag 2 april 2019 vindt in het gemeentehuis
in Vlijmen een openbare vergadering van de raad
van de gemeente Heusden plaats. De vergadering
start om 19.30 uur. Je bent van harte welkom!

Voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken verwijzen wij je naar de website
www.heusden.nl. onder ‘raad en college’ /
‘vergaderingen’. <

De raad besluit over de volgende onderwerpen:
• Strategisch kader project vervangende nieuwbouw De Dromenvanger/De Leilinde Oudheusden
• Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019 en
Ambitiekaart Energie
• Beleidskader 2020, Actualisatie risicoprofiel
en Beleidsagenda 2020-2023 Veiligheidsregio
Brabant-Noord
• Kavelruil
• Beleidsmatige en financiële kaders Streekarchief
Langstraat Heusden Altena 2020-2023
• Komgrenzen gemeente Heusden 2019
• Krediet renovatie atletiekbaan DAK Drunen
• Verordening maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp gemeente Heusden 2019
• Kadernota 2020 en beleidsvisie 2019-2023 GGD
Hart voor Brabant
• Kaderbrief 2020 Baanbrekers

Veilig Verkeer Nederland organiseert deze finale van de online
verkeersquiz 2019.
Van 15 januari tot en met 15 maart 2019 hebben 25 scholen,
41 klassen en bijna 1000 leerlingen de online voorrondes van
de verkeersquiz gespeeld. De Th. J. Rijkenschool uit Elshout
behaalde de maximale score in de voorronde en staan daarom
in de finale! Zij strijden vandaag, woensdag 27 maart, in Theater
De Lievekamp in Oss tegen vier andere scholen uit de regio.

Opruimers bedankt!

Verkeersquiz
Met de verkeersquiz testen we de kennis van de leerlingen
en motiveren we kinderen de regels goed te kennen en toe te
passen in reële situaties. Verkeersongevallen met lopende en
fietsende kinderen gebeuren namelijk voor ruim 90% binnen de
bebouwde kom en binnen een straal van 1 kilometer van huis. <

Is het je ook opgevallen hoe schoon het is in onze gemeente? Zaterdag werd er door maar liefst 250 vrijwilligers, jong en oud, zwerfafval opgeruimd in het kader
van de Landelijke Opschoondag. Tientallen zakken
vol met afval waren het resultaat. Hartelijk dank aan
iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen. <

Heusdens nieuws in je mailbox?

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Drunen, Grotestraat 140, 140a en
140b (voormalige Intertoys), realiseren woningen, bergingen en commerciële ruimte (584203, 13-03-2019)
• Drunen, Thomas Edisonweg 5 en 9,
uitbreiden en koppelen kantoor
panden (584349, 14-03-2019)
• Elshout, Mayweg (perceelnummer
K481) en Pastoor Beckersstraat
(perceelnummer K2943), aanleg
bruggen, duikers en obstakels
(584165, 13-03-2019)
• Elshout, Naulandseweg 4, vervangen
warmtekrachtcentrale (584382,
15-03-2019)
• Vlijmen, Lisdodde 49, plaatsen
carport (584290, 14-03-2019)
• Haarsteeg, Inlaagdijk 7, bouwen
tuinhuis (584735, 13-03-2019)
• Heusden, Burchtstraat (kadastraal
A2805), bouwen woning (584499,
15-03-2019)
Kappen
• Drunen, Spoorlaan 11, kappen
populier (584202, 13-03-2019)
• Elshout, Heusdenseweg 17A, kappen
boom in voortuin (584838, 19-03-2019)
VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.
BOUWEN
• Vlijmen, Rembrandtstraat 38,
plaatsen nokverhogende dakkapel
(578279, 13-03-2019)

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’.

• Vlijmen, Otter 14, bouwen woonhuis
(572320, 14-03-2019)
• Vlijmen, Voordijk 19, verbouwen
woning en plaatsen dakkapel
(578193, 19-03-2019)
• Vlijmen, Sint Barbarastraat 14, plaatsen dakkapel aan voorzijde woning
(572723, 20-03-2019)
• Vlijmen, Veldbies 17, plaatsen kozijn
in uitbouw woning (582080, 18-032019)
• Drunen, Stationsstraat 45, bouwen
schuur (572160, 14-03-2019)
• Drunen, Torenstraat 19, vervangen
voordeur (572408, 14-03-2019)
Afwijken van de bestemming
• Vlijmen, Rembrandtstraat 38, plaatsen nokverhogende dakkapel
(578279, 13-03-2019)
• Vlijmen, Otter 14, bouw woonhuis
en aanleg in- en uitrit (572320,
14-03-2019)
• Vlijmen, Honderdbunderweg 25,
toestaan van nevenactiviteiten
(kleinschalige horeca, vergader
locatie, educatie/spelactiviteiten)
(574701, 18-03-2019)
Kappen
• Heusden, Herptsestraat 1, kappen es
(581187, 15-03-2019)
• Oudheusden, Westakker 2, kappen
bomen, rooien, stobben en verwijderen onderbegroeiing (578988,
15-03-2019)
• Vlijmen, Meliestraat 19, kappen
2 acacia’s (580659, 18-03-2019)
Monumenten
• Drunen, Torenstraat 19, vervangen
voordeur (572408, 14-03-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Otter 14, aanleggen in- en
uitrit (572320, 14-03-2019)
Ingetrokken
• Heusden, Burchtstraat naast nr. 1,
(her)bouwen tuinmuur en kappen
4 bomen (575543, 14-03-2019)
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).

Verkeer

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het 19
maart 2019 heeft besloten om een
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen ter hoogte van de
Braziliëlaan 5 in Drunen. Daarnaast
heeft het college op 21 maart 2019
besloten om een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen
ter hoogte van het Waegenburghtplein
50 in Drunen.
Bij beide plaatsen wordt het E6-bord
geplaatst met kenteken-onderbord.
Het besluit is op 27 maart 2019 bekendgemaakt in de Staatscourant.

Besluiten
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
Het college van Heusden heeft onderstaande melding op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen en geaccepteerd:
• Maas Tuin- en interieurdecoratie,
voor het restaureren van houten meubels, gipsen beelden en freeswerk in
hout aan de Vliedbergweg 16 in
Vlijmen. De melding betreft een oprichting.
De acceptatie van de melding betreft
geen besluit in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht. Het indienen van
een bezwaar of beroep is dan ook niet
mogelijk.
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: Jankowski, K.D.
Geboortedatum: 31 oktober 1997
Adres: Rembrandtstraat 39, Vlijmen
Datum besluit: 20 maart 2019
Zaaknummer: 577959
Geslachtsnaam: Krawczyk, I.M.
Geboortedatum: 14 april 1994
Adres: Hoofdstraat 9, Herpt

Datum besluit: 20 maart 2019
Zaaknummer: 578069

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. <

