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Nu & morgen
Gezocht: Doenertjes met een droom
Wij zoeken Heusdense kinderen die niet op hun mondje zijn gevallen en het leuk vinden om met
of namens de burgemeester de gemeente te vertegenwoordigen bij evenementen, herdenkingen
en bijzondere ontvangsten. Denk bijvoorbeeld aan de opening van de Koningsspelen,
Dodenherdenking, ontvangst van Sinterklaas en de sleuteloverdracht aan de carnavalsprinsen.
Woon jij in de gemeente Heusden, zit je in groep
7 van een basisschool of school voor speciaal
onderwijs? Ben je enthousiast en niet bang om
voor grote groepen mensen te staan én kun je dan
ook nog deze groep mensen toespreken? Dan ben
jij een van de jeugdburgemeesters die wij zoeken
voor 2020!
Solliciteer!
Vraag aan je ouders of je mag solliciteren en
schrijf een brief aan de burgemeester van

Heusden waarin je uitlegt waarom jij nou juist de
burgemeester kan helpen bij haar bij werk. Laat je
ouders de brief ook ondertekenen en stuur deze op
vóór 27 november 2019 naar gemeente Heusden,
Postbus 41, 5250 AA Vlijmen. Mailen mag ook naar
jeugdburgemeester@heusden.nl.

Samen naar een
economische agenda
De gemeente gaat aan de slag met de economische agenda Heusden
voor de periode 2020-2023. Het inkleuren van deze economische
toekomst kunnen we niet alleen. Onze ondernemers weten hoe ze
de zaken aan moeten pakken om als ondernemer succesvol te zijn.

Alle kinderen die solliciteren mogen op woensdag
11 december 2019 op het gemeentehuis in Vlijmen
hun sollicitatie toelichten. <

We nodigen alle ondernemers in onze gemeente uit voor de
bijeenkomst 'Naar een Economische Agenda Heusden 2020-2023'.
Deelnemers kunnen onderwerpen aandragen die we gezamenlijk
– ondernemers én gemeente – kunnen oppakken en waar mogelijk
beïnvloeden.
Er zijn meerdere bijeenkomsten gepland:
• Zzp’ers > maandag 25 november
• Business-to-business (klein tot groot) > woensdag 27 november
• Toerisme en recreatie (inclusief horeca) > maandag 9 december
Voor winkeliers en agrariërs worden nog bijeenkomsten
georganiseerd. Hierover volgt binnenkort meer informatie.
Aanmelden
Ben je ondernemer en wil je met ons in gesprek over de
economische toekomst van onze gemeente? Meld je dan aan
voor één van de bijeenkomsten. Dat kan via het aanmeldformulier op www.heusden.nl/economische_agenda <

Het lichtkunstwerk in het
Paviljoen is definitief ‘aan’...
Het lichtkunstwerk is opgeleverd en zal het paviljoen op het Plein in
Vlijmen vanaf nu kleurrijk oplichten. Het kunstwerk is ontworpen door
de kunstenaar Herman Kuijer en bestaat uit led-lichtbronnen die langs
de gehele bovenzijde van het pand, volgens een speciaal ontworpen
programma, subtiel bewegen. <

Begroting 2020 unaniem aangenomen
Donderdagavond 7 november nam de gemeente
raad unaniem de begroting 2020 aan. In een
levendig debat werden veel moties besproken.
Zo verzocht de gemeenteraad het college een
maximale inspanning te doen om te proberen
de bibliotheek in Drunen onder te brengen bij
De Voorste Venne.

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

Andere onderwerpen die aan de orde kwamen:
afval, hondenpoep, handhaving, jeugdzorg,
verkeersveiligheid en duurzaamheid. De begroting
2020 bevat de voorgenomen doelen en te
realiseren resultaten voor 2020. De hele begroting
kun je lezen op Heusden.begroting-2020.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
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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Zwangerschapszwemmen

Afvalminderen.nl

Ben jij zwanger en wil je fit blijven? Doe mee aan een proefles zwangerschapszwemmen! De oefeningen
worden in heerlijk warm water van 32 graden gegeven. Er is een brede luie trap aanwezig, waardoor je
op een veilige manier in het water kan komen.

In Heusden hebben we in 2017 het omgekeerd inzamelen
ingevoerd. Doordat inwoners hun afval zelf wegbrengen naar
een ondergrondse container, wordt het afval sindsdien veel
beter gescheiden.
Maar we kunnen nog een mooie stap maken: naar minder afval.
Er zijn veel goede en leuke manieren, die vaak ook nog eens geld
besparen. Bijvoorbeeld slimmer eten kopen en koken, zodat
je alles gebruikt. Iets (laten) repareren wordt gelukkig weer
normaler. En gebruikte spullen kopen en verkopen is een trend.
We willen onze inwoners graag helpen zicht te krijgen op al
die manieren. Daarom vragen we je om deel te nemen aan
het 'Nationaal onderzoek afvalvermindering'. Dat kun je
doen door op internet naar afvalminderen.nl (zonder www.)
te gaan en vervolgens de enquête in te vullen. Er worden
geen persoonsgegevens gevraagd, je kunt geheel anoniem
deelnemen. <

Bewegen in het water is tijdens de zwangerschap
goed voor de bloedsomloop, het ontlast spieren en

gewrichten en kan de pijn verminderen. De eerste les is
gratis en is iedere donderdag van 19.00 tot 19.45 uur <

Het ‘Reisloket’ komt eraan!

Week tegen kindermishandeling
Van 18 tot en met 24 november is het week tegen de
kindermishandeling. Wist je dat dit meer voorkomt dan de
meeste mensen denken? In de regio Hart van Brabant hebben
meer dan 3000 kinderen ieder jaar te maken met huiselijk
geweld of kindermishandeling!
Herken jij de signalen? Of wil je tips over hoe je een gesprek over
dit onderwerp moet voeren? Kijk op www.zorgenomeenkind.nl <

Bij het ‘Reisloket’ kun je terecht met vragen over het openbaar
vervoer. De deskundige OV-ambassadeurs nemen alle tijd voor je en
weten welke vragen senioren hebben. Bijvoorbeeld met welke buslijn
je naar familie kan reizen? Of hoe dat nou zit met de OV-chipkaart?
Kom langs voor een persoonlijk reisadvies of het gratis aanvragen van
een persoonlijke OV-chipkaart. De gratis persoonlijke OV-chipkaart
is alleen voor inwoners van 65 jaar of ouder. Je bespaart € 7,50. Het
‘Reisloket’ is te vinden op:
• 1 4 november van 12.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek in Vlijmen
• 2
 2 november van 09.00 tot 13.00 uur in het gemeentehuis in Drunen
Neem voor het aanvragen van de OV-chipkaart je legitimatiebewijs en
een pasfoto mee. <

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Hedikhuizen, Groenstraat 13a,
oprichten wateropslagtanks (609228,
01-11-2019)
• Hedikhuizen, Kerkstraat naast
huisnummer 17, bouwen woning
(608845, 01-11-2019)
• Vlijmen, Nassaulaan 91b en naast
huisnummer 91b, bouwen 2
bijgebouwen (609113, 30-10-2019)
• Vlijmen, Nassaulaan 91b, verplaatsen
bestaande bouw (609134, 30-10-2019)
• Vlijmen, Otter kavel GEE012, bouwen
woning (608996, 04-11-2019)
• Vlijmen, Brasem kavel GEE221,
bouwen woning, erfafscheiding en
plaatsen zonnepanelen (609101,
05-11-2019)
• Vlijmen, Bever kavel GEE016, bouwen
woning (609176, 05-11-2019)
Afwijken van de bestemming
• Vlijmen, Otter kavel GEE012, bouwen
woning en aanleggen in- en uitrit
(608996, 04-11-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Elshout, Mariëndonkstraat 26,
aanleggen in- en uitrit (608695,
31-10-2019)
• Elshout, Mayweg ter hoogte van
huisnummers 17, 19 en 21, realiseren
twee inritten bij bruggen ten behoeve
van kaveltoegang (609182,
06-11-2019)
• Haarsteeg, Tuinbouwweg 94a,
verwijderen één uitrit en aanleggen
twee in- en uitritten (609151,
05-11-2019)
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• Vlijmen, Otter kavel GEE012,
aanleggen in- en uitrit (608996,
04-11-2019)
• Vlijmen, Brasem kavel GEE221,
aanleggen in- en uitrit (609101,
05-11-2019)
• Vlijmen, Bever kavel GEE016,
aanleggen in- en uitrit (609176,
05-11-2019)
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
verzenddatum.
Bouwen
• Elshout, Mayweg kavel 04, bouwen
woning (601536, 06-11-2019)
• Haarsteeg, Tuinbouwweg 94a,
bouwen bedrijfsruimte, ketelhuis,
warmteopslagtank, trafo en
erfverharding (596949, 05-11-2019)
• Vlijmen, Engelermeer naturisten
strand, plaatsen materiaalcontainer
(598665, 31-10-2019)
Afwijken van de bestemming
• Haarsteeg, Tuinbouwweg 94a,
bouwen bedrijfsruimte, ketelhuis,
warmteopslagtank, trafo en
erfverharding (596949, 05-11-2019)
• Vlijmen, Engelermeer naturisten
strand, plaatsen materiaalcontainer
(598665, 31-10-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Drunen, Kastanjelaan 70, aanleggen
in- en uitrit (594920, 04-11-2019)

• Elshout, Mayweg kavel 04, aanleggen
in- en uitrit (605316, 06-11-2019)
Uitvoeren werk of werkzaamheden
• Haarsteeg, Tuinbouwweg 94a,
bouwen bedrijfsruimte, ketelhuis,
warmteopslagtank, trafo en
erfverharding (596949, 05-11-2019)
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.

Verkeer

Het college van Heusden heeft
besloten om in het meest zuidelijk deel
van de Burgemeester van der Venstraat
in Vlijmen, aan de oostzijde over een
lengte van 13 meter, een parkeerverbod
in te stellen. Vanaf het parkeerverbod
tot aan de uitrit van huisnummer 33
wordt een verplichting ingesteld om de
auto met twee wielen op het trottoir te
parkeren.
Je kunt bezwaar maken tegen dit
besluit van 7 november 2019 tot en met
18 december 2019

Besluiten
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
MILIEUBEHEER
Het college van Heusden heeft de
onderstaande melding op grond van
het Activiteitenbesluit milieubeheer
ontvangen en geaccepteerd:
• Tuinplantcentrum van Krugten VOF,
voor uitbreiding kas voor stalling

materiaal aan de Kooiweg 1A in
Drunen. De melding betreft een
uitbreiding.
De zaak is bij de gemeente bekend
onder nummer 583890
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: Klaverstijn, M.F.
Geboortedatum: 25 november 1969
Adres: Barentszstraat 25, Drunen
Datum besluit: 31 oktober 2019
Zaaknummer: 595690
Geslachtsnaam: Overdijk, D. van
Geboortedatum: 2 december 2008
Adres: Barentszstraat 25, Drunen
Datum besluit: 31 oktober 2019
Zaaknummer: 595690
Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je binnen zes weken, na de dag
van deze publicatie, een bezwaar
schrift indienen. Vermeld hierbij het
zaaknummer. Voor vragen kun je

contact opnemen met het cluster
Burgerzaken van de gemeente
Heusden.

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. <

