
Toch meedoen dankzij het KindPakket 
Net als ieder ander kind

Gezocht: MogelijkMakers 
Onze Heusdense manier van werken betekent vooral: de burger 
staat centraal. In alles wat we doen! Een stevige belofte, maar 
we maken het waar. Herken je jezelf hierin? Dan voel je je vast 
thuis binnen de Heusdense manier van werken. Wij zijn op zoek 
naar een:

•  Oproepkracht catering
•  Opzichter civiel- en cultuurtechnische onderhoudswerken
•  Medewerker bouwkunde 

Meer informatie over deze vacatures vind je op 
www.werkenbijheusden.nl. Wil je als eerste op de hoogte  
zijn van de vacatures bij de gemeente Heusden? Registreer  
je dan voor de MatchMail via onze website. <

Weekmarkt Vlijmen
Vanaf 11 januari vindt de weekmarkt in Vlijmen weer plaats op het 
Plein. De weekmarkt is er weer op elke donderdag van 08.00 uur tot 
12.00 uur. Parkeren is dan op de westelijke helft van het Plein, aan 
de kant van de Action, niet toegestaan van 04.00 uur tot 13.00 uur. 
Dit wordt met borden aangegeven. De oostelijke helft en het par-
keerterrein aan de Monseigneur van Kesselstraat blijft beschikbaar 
om te parkeren. <

Alex is 7 en voetbalt wekelijks bij de voetbal-
club. Zijn vader Jan is wegens ziekte in de bij-
stand terecht gekomen. Daarom was er thuis 
geen geld voor extra’s zoals sporten, muziekles 
of uitjes. Dankzij het KindPakket kan Alex nu 
sporten, net als ieder ander kind.

Voor meer kinderen 
Door het KindPakket kunnen kinderen (4 t/m 
17 jaar) uit gezinnen met weinig geld, toch mee-
doen aan sport-, culturele- of schoolactiviteiten. 
Voor volwassenen is er de HeusdenPas, voor 
kinderen het KindPakket. Daarin vallen diverse 
regelingen samen; het Jeugdsportfonds, het 
Jeugdcultuurfonds en Leergeld Heusden.

Inkomen
Het KindPakket is er voor gezinnen met kinde-
ren met een inkomen tot 120% van het sociaal 
minimum. Ook kinderen uit gezinnen met een 

hoger inkomen, die in een schuldhulpverlenings-
traject terecht zijn gekomen, kunnen mee-
doen. Kijk voor een inkomensvoorbeeld op 
www.heusden.nl.

Waar meld je je aan?
Voor een KindPakket kun je een aanvraag-
formulier ophalen bij het gemeentehuis in 
Vlijmen en bij de Bijeenteams in Drunen, 
Vlijmen en Oudheusden (wijkwinkels). Je kunt 
het formulier ook via onze website vinden op 
www.heusden.nl/kindpakket. 

Wil je meer weten over wat het KindPakket 
precies inhoudt en wat de mogelijkheden zijn, 
bel dan met Stichting Leergeld Heusden op 
telefoonnummer (06) 479 902 63. <

*de namen in dit artikel zijn gefingeerd

Wij wensen u een 
prachtig 2018!

Hulp gehad bij opvoeden  
of opgroeien?
Vul dan de vragenlijst in!
Het Nederlands jeugdinstituut gaat in een aantal gemeenten 4 jaar 
lang onderzoeken of de wijzigingen in de jeugdhulp van afgelopen 
jaren leiden tot versterking van eigen kracht van ouders en jeugd. 
Oftewel heeft de hulp die je gehad hebt vanuit Bijeen geholpen?

Vragenlijst
Dus heb je in 2016 of 2017 hulp gehad bij opvoeden of opgroeien  
of heb je deze hulp nu, vul dan de vragenlijst in. Er zijn twee versies. 
Eén voor jongeren en één voor hun ouders. Invullen kan via de  
www.heusden.nl of www.bijeenheusden.nl of haal de papieren  
vragenlijst op bij Bijeen in Drunen. <

www.heusden.nl

Nu & morgen

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 - 17.00 uur,  
telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur,  
telefoon: (06) 532 357 05

Openingstijden gemeentehuis 
Vlijmen 
Maandag van 09.00 - 17.00 uur. 
Dinsdag van 09.00 - 19.30 uur. 
Woensdag van 09.00 - 17.00 uur. 
Donderdag van 09.00 - 19.30 uur. 
Vrijdag van 09.00 - 17.00 uur. 

Wilt u er zeker van zijn dat u  
niet hoeft te wachten? U kunt  
telefonisch of op www.heusden.nl 
een afspraak maken.

Rij- en reisdocumenten dienen  
persoonlijk te worden opgehaald, 
dit kan zonder afspraak.

Volg ons op

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.
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Laat je stem horen!
Meld je nu aan bij het Inwonerspanel Heusden. Ga naar 
www.inwonerspanelheusden.nl en vul je gegevens in.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
De gemeente Heusden geeft een 
kennisgeving van de ontvangen 
aanvragen.

Bouwen
•  Haarsteeg, Ambrosiushof achter 

huisnummers 18 t/m 42, plaatsen 
erfafscheiding (535771, 19-12-2017)

•  Vlijmen, Leliegras 1, wijzigen dakhel-
ling (535851, 20-12-2017)

•  Vlijmen, Mortelweg, kavel GEE189, 
bouw woning (536071, 21-12-2017)

•  Vlijmen, Oranje zegge, kavel 
GRA006, bouw woning (536128, 
21-12-2017)

•  Elshout , D'Oultremontweg 14, 
bouwen tijdelijke overkapping 
(536129, 21-12-2017)

Kappen
•  Oudheusden, Spieringstraat, kap-

pen 2 knotwilgen en 3 populieren 
(535918, 20-12-2017)

•  Oudheusden, hoek Herptseweg/
Rembrandtlaan, kappen 3 essen, 
(535918, 20-12-2017)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Mortelweg, kavel GEE189, 

aanleggen in- of uitrit (536071, 
21-12-2017)

•  Vlijmen, Oranje zegge, kavel 
GRA006, aanleggen in- of uitrit 
(536128, 21-12-2017)

Brandveilig gebruik en gebruiks-
melding
•  Drunen, Grotestraat 267, brand-

veilig gebruiken van tijdelijke feest-
tent (535940, 19-12-2017)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Oudheusden, Jagershof 1, plaatsen 

dakkapellen op zijgevels pand 
(533427, 18-12-2017)

•  Haarsteeg, De Hoeven 33A , bouwen 
bedrijfswoning met kantoorruimte 
(528892, 19-12-2017)

•  Drunen, Honderdbunderweg 5, 
vergroten en vernieuwen van een 
agrarische opslaghal (528158,  
19-12-2017)

•  Vlijmen, Chopinlaan 5, vergroten 
woning (530118, 19-12-2017)

•  Vlijmen, Vlijmense Dijk 22, verbou-
wen woning (532175, 20-12-2017)

•  Drunen, Grotestraat 70, wijzigen 
gebruiksfunctie pand (531620,  
21-12-2017)

Kappen
•  Drunen, Van Goghstraat 30, kappen 

kastanjeboom (534343, 18-12-2017)
•  Oudheusden, Herptseweg ter hoog-

te van huisnummer 7V, kappen 2 
bomen (534785, 18-12-2017)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, De Hoeven 33A , aanleg-

gen in- en uitrit (528892, 19-12-2017)

Brandveilig gebruik en gebruiks-
melding
•  Drunen, Grotestraat 70, melding 

brandveilig gebruik pand (531613, 
21-12-2017)

Procedures
De stukken zijn voor iedereen in te 
zien in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Voor de vergunningen met de onder-
delen slopen, kappen en het uitvoe-
ren 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 voorbereidings-
procedure van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
GASLEIDING OUDHEUSDEN
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat het heeft ingestemd met 
het ontwerpbestemmingsplan 
Gasleiding Oudheusden  

(NL.IMRO.0797.GasOudheusd-ON01).

Het plangebied ligt in en bij 
Oudheusden. Het wordt gevormd door 
het traject van de bestaande hoge-
druk gasleiding, het nieuwe traject 
van de gasleiding en de bijbehorende 
belemmeringenstroken. In de afbeel-
ding is de bestaande leiding rood 
gekleurd, de nieuwe oranje en geel.

Het bestemmingsplan wordt waar-
schijnlijk vastgesteld in het tweede 
kwartaal van 2018.

Het college heeft tevens beoordeeld 
of het bestemmingsplan voorafge-
gaan moet worden door een milieu-
effectrapportage. Dat is niet het 
geval. De milieu-effecten zijn vol-
doende in beeld.

Procedures
Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 4 januari 2018 gedurende zes 
weken ter inzage. Een digitale versie 
is raadpleegbaar via onze website 
www.heusden.nl en de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
U kunt een zienswijze indienen. Wilt 
u meer informatie, dan kunt u con-
tact opnemen met Marco Molijn via 
telefoonnummer (073) 513 17 89. Wilt 
u hierbij het zaaknummer 532923 
vermelden?

Evenementenvergunningen

CARNAVAL
De burgemeester van Heusden heeft:
•  op 19 december 2017 een meerjarige 

vergunning verleend voor de carna-
valsoptocht in Elshout op 11 febru-
ari 2018, 3 maart 2019 en 24 februari 
2020. De vergunning is verzonden 
op 19 december 2017 en bij de ge-
meente bekend onder nummer 
00531651.

•  op 27 december 2017 een meerjarige 
vergunning verleend voor de carna-
valsoptocht en popverbranding in 
Herpt op 12 en 13 februari 2018, 4 en 
5 maart 2019 en 24 en 25 februari 
2020. De vergunning is verzonden 
op 27 december 2017 en bij de ge-
meente bekend onder nummer 
00531774.

Verkeer

PLEIN VLIJMEN
Het college van Heusden heeft, in 
verband met de weekmarkt, besloten 
om een geslotenverklaring en par-
keerverbod op marktdagen in te 
stellen op een deel van het Plein in 
Vlijmen. 

ANTON PIECKPLEIN DRUNEN
Het college van Heusden heeft, in 
verband met een standplaatsvergun-
ning, besloten een parkeerverbod in 
te stellen voor twee parkeervakken 
op het Anton Pieckplein in Drunen, 
gedurende de in de standplaatsver-
gunning opgenomen tijden.
 
Deze regels worden gepubliceerd  
in de digitale Staatscourant op 
www.officielebekendmakingen.nl
Tegen deze besluiten kunt u bezwaar 
maken van 22 december 2017 tot en 
met 2 februari 2018.

GERESERVEERDE GEHANDICAPTEN-
PARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft op 21 december 
2017 besloten tot het aanleggen van 

de gereserveerde gehandicapten-
parkeerplaats

•  ter hoogte van de Irenestraat 23  
in Oudheusden. 

•  ter hoogte van de Wijkwinkel aan 
de Johannes Vermeerstraat in 
Vlijmen.

Het bord E6 wordt hier geplaatst 
alsmede het onderbord met kente-
ken. Het besluit is op 3 januari 2018 
bekendgemaakt in de Staatscourant.

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met het cluster Veiligheid 
en Handhaving. Graag bij uw schrifte-
lijke reactie het zaaknummer 529413 
vermelden.

Informatie bekendmakingen
Bovenstaande bekendmakingen  
zijn digitaal gepubliceerd.  
Meer informatie over de bekend-
makingen met procedures vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.  
In de procedures vindt u terug of en 
hoe u bezwaar of beroep kunt aante-
kenen. 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 www.overuwbuurt.overheid.nl 
kunt u zich aanmelden voor e-mail-
service. <

Ligging plangebied

Bekendmakingen >

Kerstboominzameling 2018
Natuurlijk gaan we ook dit jaar op diverse locaties in de gemeente kerstbomen inzamelen.  
De vergoeding per ingeleverde boom is € 0,50.

Wanneer? Donderdag 4 januari 2018 vanaf 13.00 uur.
Hoe? Alleen kerstbomen met of zonder kluit, zonder emmer, mand enz. en zonder versieringen.
Waar? Op onderstaande locaties staan we klaar om de kerstbomen in ontvangst te nemen. <

Kern Inzamelplaats Tijdstip

Vlijmen

Vijfhoevenlaan t.h.v. Beethovenlaan (grasveld) 13.00 – 14.30 uur

Basisschool De Wilgen, Van Limburg Stirumlaan 14.45 –16.15 uur

Vlaemsche Hoeve/Schout Lieshoutstraat (grasveld op hoek) 14.45 – 16.15 uur

Jan Steenstraat grasveld t.h.v. Caleidoscoop 13.00 – 14.30 uur

Haarsteeg Mari van Eschstraat nabij basisschool Lambertus 13.00 – 14.30 uur

Nieuwkuijk Nieuwkuijksestraat nabij basisschool ’t Kompas 14.45 – 16.15 uur

Drunen

Plataanplein 13.00 – 14.30 uur

Donauring, parkeerplaats bij de Moezel 14.45 – 16.15 uur

Grasveld Maleisiëlaan / Birmalaan 13.00 – 14.30 uur

Oranjeveld 14.45 – 16.15 uur

Hoek Vennestraat – Churchillstraat 13.00 – 14.30 uur

Elshout Theodorus Rijkenstraat (asfaltplateau) 13.00 – 14.30 uur

Heusden Burchtplein 13.00 – 14.30 uur

Oudheusden De Schakel, Irenestraat 14.45 – 16.15 uur

Herpt Dorpshuis, Torenstraat 13.00 – 14.30 uur

Hedikhuizen Lambertusstraat, nabij de kerk 15.00 – 15.30 uur

Afvalkalender 2018 
beschikbaar
Via de app van de Afvalstoffendienst is de afvalkalender van 
2018 beschikbaar. Met deze app op je smartphone of tablet 
kun je de afvalkalender downloaden en printen. Ook kun je 
zien waar de dichtstbijzijnde glasbak, textielcontainer en 
hondenpoepcontainer staat. 
Met de handige navigatiefunctie 
weet je deze probleemloos te 
vinden. Wij adviseren je daarom 
de app van de Afvalstoffen-
dienst te downloaden via de 
App Store, Google play store of 
Windows store. Ook kun je via 
www.heusden.nl je afval kalender 
downloaden en printen. 

Bellen om te bestellen 
Heb je geen mogelijkheid de 
kalen der via smartphone of com-
puter te ontvangen, dan kun je 
met de Afvalstoffendienst con-
tact opnemen via (073) 615 65 75. 
Zij sturen je de afvalkalender dan 
toe. <

www.heusden.nl
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