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Nu & morgen
Sjors Sportief en Sjors Creatief
weer van start in Heusden
Alle kinderen uit het basisonderwijs in de gemeente Heusden ontvangen volgende week weer het
Sjors Sportief/Creatief boekje. In dit boekje staan sportieve en creatieve workshops waaraan leerlingen
kunnen deelnemen om (vaak gratis) kennis te maken met één of meerdere activiteiten. Een leuke manier
voor kinderen om zich te oriënteren op het gebied van sport en cultuur in onze gemeente! Vorig school
jaar schreven zich maar liefst 1300(!) kinderen in, wat een succes!
Voldoende keus voor sportievelingen en crea-bea’s
Kinderen uit de gemeente kunnen kennismaken
met meer dan 80 activiteiten zoals atletiek, badminton, dansen, lasergamen, paardrijden, turnen,
scouting en tennis. Ook aan de creatievelingen
is gedacht, denk hierbij aan muziek maken, tekenen en schilderen, taartjes maken en knutselen.
Kortom keus genoeg! Op deze manier maken
kinderen op een laagdrempelige manier kennis
met een culturele of sportactiviteit. Ze worden
niet meteen lid van een vereniging of stichting.
Kinderen mogen zich voor zoveel activiteiten
inschrijven als zij zelf willen. Inschrijven kan het
hele schooljaar door.

Straatgraffiti voor meer
veiligheid
In Elshout, Haarsteeg en Vlijmen hebben we afbeeldingen aange
bracht op het wegdek. Met de afbeelding willen we automobilisten
attent maken op de aanwezigheid van kinderen in het verkeer.
Dit keer brengen we enkel graffiti aan in de vorm van afbeeldingen.
Uit metingen van vorig jaar is gebleken dat deze meer effect hebben dan alleen een tekstbericht. Vorig jaar richtte de actie zich
meer op wegen met snel rijdend verkeer in het buitengebied, zoals
de Vendreef. Dit jaar is de focus gelegd op plekken waar een snelheidswisseling van de weggebruiker wordt verwacht, zoals bij het
inrijden van een bebouwde kom of een 30 km-zone.

Gemeentelijk sport- en cultuurbeleid
Kinderen verbinden aan sport en cultuur is een
van de speerpunten van het gemeentelijk sporten cultuurbeleid. Sjors Sportief & Sjors Creatief
is een instrument dat de gemeente Heusden hiervoor inzet. Deze formule heeft zich inmiddels in
meer dan 100 gemeenten bewezen. Het geeft ieder
kind de kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport en cultuur en stimuleert kinderen
om structureel aan de activiteiten deel te nemen.

Deze afbeeldingen blijven ongeveer twee maanden zichtbaar.
Onder invloed van weersomstandigheden verdwijnen de
afbeeldingen. De graffitiverf is niet schadelijk voor het milieu.
Andere maatregelen
In Nieuwkuijk en Haarsteeg realiseren wij nieuwe voetgangers
oversteekplaatsen bij twee scholen. We ondersteunen Veilig
Verkeer Nederland bij het uitvoeren van verschillende verkeers
veiligheidsacties en in het najaar starten we met het opstellen
van een nieuw verkeers- en vervoersplan voor de komende jaren. <

Meer informatie
Voor meer informatie neem alvast een kijkje op de
website www.sjorssportief.nl. Of stuur een e-mail
naar info@sjorssportief.nl <

Duurzaam hemelwater
verwerken
subsidie voor inwoners en ondernemers
Wist je dat je subsidie kunt krijgen als je op een duurzame en
klimaat-adaptieve manier met water omgaat? Bijvoorbeeld
door het aanleggen van een groen dak of het afkoppelen van
het perceel van de riolering. De eisen om te voldoen aan de
subsidie zijn versoepeld, er is namelijk minder ruimte aan
berging nodig om het hemelwater op te vangen en te
verwerken.

Keukenbazen Battle
2019 van start

Meer informatie over de subsidie en de eisen vind je
op www.heusden.nl/stimuleringsbijdrage. Hier kun je
meteen een aanvraag indienen. <

Blijft de titel in Heusden?
De Keukenbazen Battle, de leukste en spannendste kookwedstrijd
voor kinderen van 10 tot 12 jaar uit Noordoost Brabant, is gestart.
Teams van 2 of 3 kinderen kunnen zich met hun lekkere en gezonde
gerecht aanmelden via www.keukenbazen.nl.
De opdracht voor de teams luidt: ‘Maak een hoofdgerecht met lekkere
en gezonde producten uit je eigen buurt’. Deelnemers gaan in teams
van twee of drie kinderen de strijd aan; per gemeente gaat één team
door naar de finale op zaterdag 5 oktober bij het Koning Willem I
College in ‘s-Hertogenbosch.
In 2018 won team ‘De Knoflookjes!!!’ uit Heusden deze kookwedstrijd en burgemeester Willemijn van Hees werd daardoor
SmaakBurgemeester van Nederland. Meer informatie over de kookwedstrijd vind je op www.keukenbazen.nl <

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.
Rij- en reisdocumenten dienen
persoonlijk te worden opgehaald,
dit kan zonder afspraak tijdens
onze openingstijden.
Je kunt telefonisch of op
www.heusden.nl een afspraak maken.

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

Informatie van de gemeente Heusden > 28 augustus 2019

Wasbare luiers gebruiken?

Een groene gemeente

Lees snel wat de voordelen zijn!

Maaien van de bermen en watergangen

Vergeet de katoenen doeken en veiligheidsspelden. Tegenwoordig zijn wasbare luiers comfortabel en
kleurrijk. Ze zijn zacht voor je baby, makkelijk in gebruik en goedkoper. Bovendien is het beter voor het
milieu omdat je een hoop afval voorkomt en grondstoffen bespaart.

Heusden is een gemeente met veel groen in en rondom de elf
kernen. De groene omgeving is een onderdeel van het karakter
van Heusden en draagt bij aan de biodiversiteit en leefbaarheid
in de gemeente.
Het onderhoud van groen wordt door de gemeente of een aannemer uitgevoerd. De komende periode gaat Aannemersbedrijf
Van Wijlen B.V. aan de slag met het maaien van de bermen in het
buitengebied van de gemeente. In deze ronde wordt de gehele
berm gemaaid en geruimd. Dit wordt gedaan om de bodem te
verschalen waardoor er een grotere diversiteit aan beplanting
in de berm ontstaat. Dit geeft dan weer een positief resultaat
aan de biodiversiteit van de bermen. Daarnaast worden de
watergangen gemaaid en het maaisel afgevoerd waardoor de
watergangen beter water kunnen afvoeren. De werkzaamheden
voeren we uit in september en oktober. <

Wasbare luiers zijn beter voor het milieu dan
wegwerpluiers. Ook als je de productie en het
wassen van de luiers meetelt zorg je voor minder
vervuiling. Met wegwerpluiers veroorzaakt 1 kind
gemiddeld 22 kilo luierafval per maand. Ook papa

en mama boffen want moderne wasbare luiers zijn
makkelijk in gebruik en een stuk goedkoper. Het
scheelt per kindje € 500. Kijk voor meer informatie
op www.milieucentraal.nl <

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften
houdt op dinsdagmiddag 3 september 2019 een
hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting worden
drie bezwaarschriften behandeld, die gericht
zijn tegen:
14:00 uur: WMO (niet openbaar)
14:30 uur: Omgevingsvergunning voor het vestigen van een B&B aan de Grotestraat te Drunen

15:00 uur: Afwijzen tegemoetkoming planschade
Antoni Staringlaan Vlijmen
De hoorzittingen vinden plaats in het gemeente
huis in Vlijmen. Een zaak kan achter gesloten
deuren worden behandeld als de commissie dit
nodig vindt.
Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en
dat publicatie van die aanpassing niet meer
mogelijk is. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Drunen, Wilhelminastraat 15A,
aanleggen in- en uitrit (600209,
14-08-2019)
• Drunen, Grotestraat 145, plaatsen
nieuwe handelsreclame, aanbrengen
luchttoevoerkast en afzuigkanaal op
het platte dak (600377, 16-08-2019)
• Drunen, Hoge Schijf 21A, plaatsen
tijdelijke woonunits (600283,
15-08-2019)
Procedure
Wij geven 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
• Elshout, Mariëndonkstraat 14,
bouwen woning (595161, 15-08-2019)

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 belang
hebbende kan bezwaar maken.
VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN 'DE
HOEVEN ACHTER NR. 46, HAARSTEEG'
Het college van Heusden heeft op 20
augustus 2019 het wijzigingsplan
'De Hoeven achter nr. 46, Haarsteeg'
(NL.IMRO.0797.WPDeHoevenachter
46-VG01) vastgesteld.
Het plangebied ligt in Haarsteeg en
wordt globaal begrensd door een zijweg van De Hoeven in het oosten, de
woonpercelen De Hoeven 46 en 46A in
het zuiden en het perceel De Hoeven 44
in het noorden. Doel van het wijzigingsbesluit is de bouw van een woning
mogelijk te maken.
Het vastgestelde wijzigingsplan met
bijbehorende stukken ligt met ingang

Kappen
• Drunen, Bosscheweg t.h.v. huisnummer 69, kappen beuk (598949,
15-08-2019)
• Drunen, Bosscheweg t.h.v. huisnummer 80A en 82, kappen lindenboom
(598951, 16-08-2019)
• Drunen, Bosscheweg tussen huisnummer 65A en 67, kappen beuk (598946,
16-08-2019)

Ligging plangebied

www.heusden.nl

van 29 augustus 2019 gedurende
6 weken 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 het college kenbaar hebben
gemaakt kunnen binnen zes weken na
de dag waarop dit wijzigingsplan 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 het college kenbaar
te maken, kunnen beroep indienen.
Het vastgestelde wijzigingsplan treedt
in werking na het verstrijken van de
beroepstermijn.

Besluiten
VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster Burger
zaken 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: Wójcik, M.
Geboortedatum: 4 januari 1979
Adres: De Lek 1, Drunen
Datum besluit: 14 augustus 2019
Zaaknummer: 590919

Geslachtsnaam: Szczygło,L.
Geboortedatum: 3 november 1993
Adres: Gijsbertus Voetiusstraat 1,
Oudheusden
Datum besluit: 14 augustus 2019
Zaaknummer: 591589

42 in Vlijmen aan te leggen. Het bord
E6 en een onderbord met kenteken
wordt hier geplaatst. Het besluit is op
28 augustus 2019 bekendgemaakt in de
Staatscourant.

Geslachtsnaam: Hartmann, G.
Geboortedatum: 8 juli 1988
Adres: Beethovenlaan 76, Drunen
Datum besluit: 14 augustus 2019
Zaaknummer: 591641

Informatie bekendmakingen

Geslachtsnaam: Wróbel, B.
Geboortedatum: 19 april 1995
Adres: Onsenoortsestraat 14,
Nieuwkuijk
Datum besluit: 14 augustus 2019
Zaaknummer: 591486
Geslachtsnaam: Enchev, K
Geboortedatum: 2 mei 1994
Adres: Heistraat 10, Vlijmen
Datum besluit: 14 augustus 2019
Zaaknummer: 588473
Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je binnen zes weken, na de dag
van deze publicatie, een bezwaarschrift indienen. Vermeld hierbij het
zaaknummer. Voor vragen kun je contact opnemen met het cluster
Burgerzaken van de gemeente
Heusden.

Verkeer

Het college van Heusden heeft op
21 augustus 2019 besloten om een
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Brederostraat

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. <

