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Nu & morgen
Wie wordt Heusdenaar van het jaar?
Dromen. Doen. Heusden. –awards
Er zijn meer dan 2500 stemmen uitgebracht op de genomineerden voor de Dromen. Doen. Heusden. –
awards. De winnaars maken we de komende maanden bekend tijdens verschillende evenementen die
plaats vinden in de gemeente.

Met Elkaar: een kwestie
van gewoon samenzijn
24 mei | Ongehoord
Op vrijdag 24 mei vindt de eerste
avond van het open-podiumfestival ‘Ongehoord’ plaats. Het thema dit jaar: Ongehoord heeft zin.
Ze hebben een verrassend programma, op geheime plaatsen,
met een boeiende mix van verborgen talenten uit de gemeente
Heusden. Op de eerste avond van
‘Ongehoord’ maakt burgemeester
Willemijn van Hees rond de klok
van 19.00 uur de Heusdenaar
van het jaar bekend. Voor het
open-podiumfestival moet je
kaarten kopen. Kijk voor meer
informatie over de kaartverkoop
op www.ongehoordheusden.nl
25 mei | Dag van de Techniek
Op zaterdag 25 mei vindt de Dag
van de Techniek de Langstraat
plaats, bij Benier aan de Looier 20

in Nieuwkuijk. Tijdens deze
dag kun jij een kijkje achter de
schermen nemen en ontdekken
welke mooie techniekbedrijven
er in de Langstraat actief zijn!
Wethouder Thom Blankers maakt
deze zaterdag om 12.00 uur bekend wie de ‘Doener-award’ wint
van ondernemer van het jaar.
En de genomineerden zijn…
De kandidaten voor Heusdenaar
van 2018 zijn het afgelopen jaar
door het college, genomineerd als
'Doener van de Maand' en maken
daarom automatisch kans op de
titel 'Heusdenaar van 2018'. Op
www.heusden.nl/DDH2018 lees
je wie dit zijn en waarom zij kans
maken op de titel Heusdenaar
van het jaar. Hier vind je ook de
genomineerden voor de categorie
ondernemer van het jaar.

Winnaar 2018:
Thomashuis Nieuwkuijk

Binnenkort weten we wie de titel
van Droom en Doener (sporter) in
de wacht sleept! Deze maken we
bekend tijdens het evenement
Bourgondisch Heusden op 22 juni
2019.

Aangepaste
openingstijden
Op donderdag 30 mei
en vrijdag 31 mei zijn we
gesloten in verband met
Hemelvaartsdag. We zijn
deze dagen ook telefonisch
niet bereikbaar.

Verkiezingen Europees Parlement
Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees
Parlement. Vanaf 7.30 uur tot 21.00 uur zijn de stembureaus geopend.

Veel gemeentelijke producten kun je digitaal aanvragen. Kijk hiervoor op onze
website www.heusden.nl.
Tussen 12.00 en 17.00 uur
werkt de gemeentebalie in
Vlijmen alléén op afspraak.
Een afspraak plan je makkelijk in via onze website <

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. Het is een sluipend proces dat veel gevolgen kan
hebben, psychologisch, fysiek en maatschappelijk. De komende
maanden besteden we op deze plek aandacht aan partijen in de
gemeente Heusden die zich inzetten om eenzaamheid te bestrijden. Deze week Met Elkaar, een initiatief van Bijeen, waarbij het
draait om gewoon samenzijn.
Met Elkaar werd in 2017 opgezet om mensen die zich eenzaam
voelen, een plek te bieden waar ze een praatje met anderen kunnen maken of gewoon lekker een paar uur wat gezelligheid om
zich heen hebben. Of u nou liever een spelletje doet, een kaartje
legt of samen met anderen wilt koken en van een warme maaltijd genieten; het kan allemaal bij Met Elkaar. Een paar uurtjes
of de hele dag. Door u aan te sluiten bij Met Elkaar ontmoet u
nieuwe mensen.
Verbinding
Het gevoel er even uit te zijn, samen iets leuks te ondernemen
en iets te betekenen voor een ander. Het zijn zaken waar ieder
mens bij gebaat is, maar die niet altijd vanzelf gaan. Bij Met
Elkaar zorgen we voor de verbinding; gewoon door samen een
‘bakkie’ koffie te drinken. En vanuit dat contact ontstaan leuke
initiatieven, waardoor nog meer mensen iets van hun gading
vinden bij Met Elkaar.
Met Elkaar is te vinden op verschillende locaties in de gemeente.
U kunt op verschillende dagen aanschuiven in De Stulp in
Drunen, Die Heygrave in Vlijmen, De Mand in Vlijmen Vliedberg,
De Haarstek in Haarsteeg en De Schakel in Oudheusden. Kijk
voor meer informatie op www.bijeenheusden.nl of neem contact
op met Sander Pieters via 06-57315411. U bent altijd van harte
welkom om eens te komen kijken. <

www.bijeenheusden.nl

Kun je zelf niet naar het stembureau? Dan kun je iemand anders voor
je laten stemmen. Je verleent dan een volmacht aan iemand. Degene
die jouw stem uitbrengt (de gemachtigde), kan dit alleen doen op het
moment waarop hij of zij zelf stemt.
Je kunt op 2 manieren een volmacht verlenen! Op de achterzijde van
de stempas kun je onderhands een volmacht verlenen aan een andere
kiesgerechtigde in onze gemeente. Vergeet deze volmacht niet te ondertekenen en een kopie van je legitimatiebewijs mee te geven aan de
gemachtigde.

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

Stemmen met stempas én legitimatiebewijs
Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen moet je je kunnen
legitimeren bij het stemlokaal met een identiteitsdocument en een
persoonlijke stempas. Zonder deze documenten kun je niet deelnemen
aan de stemming. Het identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit houdt in dat op het document achter de tekst ‘geldig tot’
de datum 23 mei 2014, of een latere datum moet staan. Kijk voor meer
informatie over de verkiezingen op www.heusden.nl. <

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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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!
Een nieuw reisdocument moet je persoonlijk aanvragen in het
gemeentehuis in Vlijmen.
Vijf werkdagen na de aanvraag
kun je het document persoonlijk
ophalen. Bij een spoedprocedure
kun je het reisdocument binnen
twee werkdagen ophalen. Hier
voor rekenen we extra kosten.
Wat moet je meenemen bij de
aanvraag?
• Een recente kleurenpasfoto die
voldoet aan de eisen;
• Alle reisdocumenten die in je
bezit zijn. (ook als de geldigheidsduur is verlopen);
• Eventueel schriftelijke toestemming van beide ouders/gezag-

hebbenden inclusief kopie van
een geldig legitimatiebewijs (bij
aanvraag van een reisdocument
voor kinderen)
Ben je jouw reisdocument kwijt?
Dan doe je aan balie van het
gemeentehuis meteen aangifte
van vermissing. 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. Op de site kun je ook
makkelijk een afspraak inplannen
voor het aanvragen van een document aan de balie in Vlijmen. <

Zomervakantie

Zorgen over huiselijk geweld
of seksueel misbruik?

In de zomervakantie (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.
Je kunt een afspraak maken
via www.heusden.nl of via
(073) 513 17 89. <

Huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik
komt meer voor dan we denken. Alleen al in de gemeente
Heusden werd in 2017 89 keer een melding gedaan waarbij
sprake was van een vermoeden van kindermishandeling. Dit
geweld willen we stoppen en voorkomen!
Dat begint met mensen die zien dat er iets aan de hand is en
die het verschil durven maken. Hoe doe je dat? Hoe vormen
we met elkaar een zorgzame samenleving waarin we elkaar
zien, zorgen delen en in actie komen? Zodat we de veiligheid
en ontwikkeling van kinderen echt voorop stellen.

Heusden doet mee met
NIXzonderID
Soms is het moeilijk om de juiste leeftijd van kopers van
drank en sigaretten in te schatten. Daarom doet Heusden
mee met NIXzonderID van 23 mei tot 3 juni.
Tijdens deze actie roepen we jongeren op hun ID vast klaar
te houden bij de aankoop van alcohol en tabak in supermarkten, slijterijen, (sport)kantines, horeca, tankstations
en tabakszaken. Want NIX doe je samen!
Wat kunnen jongeren doen?
Door uit jezelf je ID alvast te laten zien als je drank of
sigaretten koopt, help je verkopers en ben je eerder klaar
bij de kassa of aan de bar. Bovendien scheelt het gedoe en
soms zelfs gênante momenten. <

4 juni | Huiselijk geweld
Op dinsdag 4 juni hebben we een bijeenkomst specifiek over
huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze bijeenkomst
willen we mythes omdraaien en misverstanden wegnemen.
We gaan in gesprek over wat er tegenover kan staan. Wat
je een volgende keer zelf kunt doen. De bijeenkomst is
van 17.00 tot 21.00 uur in de wijkwinkel van Bijeen aan de
Kasteellaan 23 in Oudheusden.
5 juni | seksueel misbruik
Op woensdag 5 juni hebben we een bijeenkomst over seksueel misbruik. Deze avond willen we dit onderwerp bespreekbaar maken en de drempel om hulp te zoeken verlagen. De
avond organiseren we samen met ‘Blauwe Maan’. Deze organisatie biedt hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik. De
bijeenkomst is 19.00 tot 21.30 uur in buurthuis De Mand aan
de Jan Steenstraat 2 in Vlijmen.
Kijk voor meer informatie op www.bijeenheusden.nl.
Aanmelden voor de bijeenkomst op 4 juni kan per mail op
info@innovatienetwerkjeugd.nl. Aanmelden voor de bijeenkomst op 5 juni is niet nodig. <

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Vlijmen, Geerpark kavel GEE085,
bouwen woning (590167, 08-05-2019)
• Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA042,
bouwen woning (590406, 09-05-2019)
• Heusden, Putterstraat 23, vergroten
woning (590411, 10-05-2019)
• Elshout, Norbertijnerstraat 9, vergroten hobbyruimte (590666, 13-05-2019)
Afwijken van de bestemming
• Heusden, Putterstraat 23, vergroten
woning (590411, 10-05-2019)
• Vlijmen, Geerpark kavel GEE085,
bouwen woning en aanleggen in- en
uitrit (590167, 08-05-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA042,
aanleggen in- en uitrit (590406,
09-05-2019)
• Vlijmen, Geerpark kavel GEE085,
aanleggen in- en uitrit (590167,
08-05-2019)
VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.
Bouwen
• Nieuwkuijk, Mandenmaker 26, plaatsen enkele ramen in gevel (587240,
08-05-2019)
• Nieuwkuijk, Kerkstraat 28, vergroten
woning (582733, 09-05-2019)
• Elshout, Naulandseweg 4, vervangen
warmtekrachtcentrale (584382,
10-05-2019)
Afwijken van de bestemming
• Nieuwkuijk, Kerkstraat 28, vergroten
woning (582733, 09-05-2019)

www.heusden.nl

• Drunen, Grotestraat 4, realiseren B&B
in bijgebouw (583452, 09-05-2019)
• Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 50,
wijzigen gebruik woning naar 7 appartementen (579922, 09-05-2019)
• Elshout, Naulandseweg 4, vervangen
warmtekrachtcentrale (584382,
10-05-2019)
• Heusden, Burchtplein 2 en 2A, afwijken bestemming in verband met
huisvesten van meer dan 5 personen
(580017, 13-05-2018)
Monumenten
• Heusden, Vismarkt 16, slopen, aanbouwen en renoveren achtergevel
(576952, 13-05-2019)
Procedures
De gemeente Heusden geeft een kennisgeving van de ontvangen aanvragen.
De stukken zijn voor iedereen in te zien
in het gemeentehuis in Vlijmen. 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).

Welstandsnota Heusden

De gemeenteraad van Heusden heeft
op 14 mei 2019 de Welstandsnota
Heusden vastgesteld.
In de Welstandsnota staat het beleid
voor de ruimtelijke kwaliteit van de
gebouwde omgeving. Met het vaststellen van de nota is deze weer ‘bij de tijd’.
Daarbij is het beleid op punten versoe-

peld door verplichtingen vanuit
Welstand verder terug te brengen
of te vereenvoudigen.
Het beleid treedt in werking één
dag na publicatie van het raadsbesluit. De Welstandsnota Heusden
uit 2012 wordt dan ingetrokken.
Je kunt de Welstandsnota Heusden
raadplegen via de gemeentelijke website of via de landelijke websites
www.officielebekendmakingen.nl
of www.overheid.nl.
Wil je meer informatie? Neem dan
contact op met Willem van de Ven via
telefoonnummer (073) 513 17 89.

Melding

Het college van Heusden heeft onderstaande melding op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen en geaccepteerd:
• Ron de Ruijter Interieurprojecten,
voor interieurbouw-projecten aan de
Vimmerik 6C in Nieuwkuijk. 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.

Evenementenvergunning
KNWU NK MASTERS NIEUWKUIJK
De burgemeester van Heusden heeft
op 10 mei 2019 vergunning verleend
voor de KNWU NK Masters wielrennen
op 14 juli 2019. De start en finish vindt
plaats op wielerbaan de Heuvelen in
Nieuwkuijk.

Het parcours loopt via de Nieuw
kuijkseweg – Vendreef – Wethouder
van Buulweg – Vaartweg – Nieuw
kuijkseweg. Deze wegen zijn op 14 juli
2019 van 06.00 uur tot 20.00 uur afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Een omleidingsroute wordt ingesteld
tussen Vlijmen en Cromvoirt via de
Ruidigersdreef – Deutersestraat – Sint
Lambertusstraat – Cromvoirtseweg.
De vergunning is verzonden op 10 mei
2019 en bij de gemeente bekend onder
nummer 00585793.
TINY LITTLE TUINFEST DRUNEN
De burgemeester van Heusden heeft
op 15 mei 2019 vergunning verleend
voor het muziekevenement Tiny Little
Tuinfest op 22 juni 2019. Het evenement vindt plaats aan de Bosscheweg
41 in Drunen.
De vergunning is verzonden op 15 mei
2019 en bij de gemeente bekend onder
nummer 00590621.

Verkeer

Het college van Heusden heeft
besloten;
• ten behoeve van de organisatie van
het evenement NK Wielrennen
Masters 2019 tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen in de vorm van het
afsluiten van het parcours over de
Wethouder van Buulweg, Vaartweg,
Nieuwkuijkseweg en Vendreef te
Vlijmen.
Deze regels worden gepubliceerd in de
digitale Staatscourant op 13 mei 2019.
Je kunt bezwaar maken van 13 mei 2019
tot en met 23 juni 2019.

Het college van Heusden heeft
besloten:
• een voetgangersoversteekplaats in te
stellen in de Mari van Eschstraat te
Haarsteeg;
• eenrichtingverkeer met uitzondering
van (brom)fietsverkeer in te stellen
op het wegvak Kastanjelaan-West
met oneven huisnummers 171 tot en
met 199 te Drunen.
Deze regels worden gepubliceerd in de
digitale Staatscourant op 16 mei 2019.
Je kunt bezwaar maken van 16 mei 2019
tot en met 26 juni 2019.

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. <

