
   

Installatievergadering 
Burgemeester Willemijn van Hees

Honderden kaarsen en fakkels op Duynhaeghe
Zondagavond 9 december van 18.30 tot 20.30 uur organiseren we wederom een ‘lichtjesavond’. 
Lichtjesavond staat in het teken van het herdenken van kinderen en andere overleden dierbaren. 
Begraafplaats Duynhaeghe, Akkerlaan 2 in Drunen is deze avond sfeervol verlicht.

Afgelopen maandag 12 november werd onze 
nieuwe burgemeester Willemijn van Hees in 
haar functie beëdigd door Commissaris van de 
Koning de heer Wim van de Donk. Aansluitend 
was er de gelegenheid om de kersverse  
burgemeester te ontmoeten en haar te felicite-
ren met haar benoeming tijdens een receptie in  
de evenementenhal van cultureel centrum  
De Voorste Venne. <

Om 19.00 uur staan we met het ontsteken van het vuur wereldwijd 
stil bij lichtjesavond. Iedereen die overleden dierbare(n) in een 
ingetogen en warme sfeer wil gedenken (ongeacht de laatste rust-
plaats) is van harte welkom. Je krijgt een kaars zodat je een lichtje 
voor jouw dierbare(n) kunt ontsteken. Ook kun je wenskaarten 
maken en ophangen. Een blazersensemble, koor en troubadour 
luisteren de avond muzikaal op. 

Je bent zondagavond 9 december van harte welkom op begraaf-
plaats Duynhaege. Je kunt parkeren op de gemeentelijke werf aan 
de Duinweg 37 in Drunen. <

Begroting; samen doen in 2019
De gemeenteraad stemde op 8 november in met de begroting 2019.

De begroting 2019 is de eerste begroting in de nieuwe bestuursperi-
ode na de verkiezingen van maart 2018. De eerste begroting waarin 
de ambities uit het ‘coalitieprogramma Heusden. Samen. Doen!’ han-
den en voeten krijgen in de financiële planning van de gemeente. 

Tegelijkertijd is dit nadrukkelijk niet de eerste begroting. Het is 
opnieuw een begroting die laat zien dat Heusden een financieel 
gezonde gemeente is en ieder jaar beschikt over de financiële mid-
delen om de dromen van onze gemeenschap te realiseren. Ook met 
de begroting 2019 lukt dat: we hebben voor het vijfde jaar op rij een 
sluitende begroting. 

U kunt de begroting online bekijken via  
www.heusden.begroting-2019.nl. < 

www.bijeenheusden.nl

Geslaagde re-integratie 
door goede samenwerking
Eerst raak je je bedrijf kwijt en dan wordt er ook nog een ernstige 
ziekte bij je geconstateerd. Sommige mensen hebben wel heel erg 
veel pech. Het overkwam Joost uit Heusden begin 2017. Gelukkig 
ging het met de gezondheid al snel weer iets beter, maar zijn 
medische geschiedenis maakte wel dat Joost moeilijk aan nieuw 
werk kon komen. Bijna geen enkele ondernemer durfde het aan 
om Joost in dienst te nemen, omdat hij daarmee jarenlange  
kosten riskeerde als Joosts ziekte weer de kop op zou steken.

Bij Kivits Drunen, distributiespecialist in koel-verse producten en 
AGF, dachten ze daar anders over. Zij zagen wel wat in de kwalitei-
ten van Joost en wilden bovendien graag hun rol spelen als maat-
schappelijk verantwoord ondernemer. “Ons bedrijf groeit momen-
teel zo snel, dat we altijd wel goede mensen kunnen gebruiken”, 
vertelt financieel directeur Jim Visschers. “Joost had ervaring als 
planner, waardoor re-integratie met zicht op een baan als trans-
portplanner voor de hand lag. Om die reden wilden we graag mee-
werken aan een oplossing, maar wel op een zakelijke manier.”

Om te bekijken wat er mogelijk was, nam Visschers namens de 
directie van Kivits in het voorjaar van 2017 contact op met de 
gemeente Heusden. Samen besloten ze op zoek te gaan naar een 
passende oplossing. “Die vonden we door er een uitzendbureau 
bij te betrekken”, legt Visschers uit. “Daarmee was voor ons het 
risico op vroegtijdige uitval afgedekt. Ook de gemeente heeft 
uiteindelijk voor een stukje bijgedragen in de kosten. Zo was het 
voor iedereen een win-winsituatie.”

Joost ging enthousiast aan de slag bij Kivits, al speelde zijn ziek-
te hem wel parten. In het begin was hij vaak afwezig vanwege 
ziekenhuisbezoeken. Ook zijn productieniveau was nog laag, 
omdat hij snel moe was. Langzaam maar zeker kwam daar ver-
betering in. “Hij heeft zo’n vijftien maanden bij ons gewerkt”, 
zegt Visschers. “In juli kwam hij vertellen dat hij zelf een nieuwe 
baan had gevonden, precies in zijn straatje. Ik heb hem meteen 
gezegd dat hij daar vol voor moest gaan.”

Visschers kijkt tevreden terug op het traject. “Het was een 
mooie samenwerking met een goed resultaat. Doordat Joost 
bij ons aan de slag kon gaan, hebben we bijgedragen aan een 
sneller herstel. Bovendien had hij daardoor beter uitzicht op de 
baan die hij wilde. Dat was waarschijnlijk niet gelukt als Joost 
thuis had zitten wachten tot hij helemaal hersteld was.” Ook 
de gemeente is blij met het resultaat, omdat hiermee mogelijke 
problemen voor het hele gezin voorkomen konden worden. <

Om privacy-redenen is de naam van Joost gefingeerd.
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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 - 20.00 uur
Woensdag van 09.00 - 20.00 uur
Donderdag van 09.00 - 20.00 uur
Vrijdag van 09.00 - 17.00 uur

Let op! Iedere werkdag van 12.00 
tot 17.00 uur werken wij alléén 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
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

Informatie van de gemeente Heusden > 14 november 2018



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

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Emmalaan 23, vergroten 

woning (569863, 30-10-2018)
•  Drunen, Kooiweg 1, vergroten be-

drijfsruimte (569876, 30-10-2018)
•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 9, 

bouwen opslagloods (570250, 
02-11-2018

•  Heusden, Pelsestraat 13, vervangen 
hemelwaterafvoer (569968,  
31-10-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Heusden, Stadshaven 24, bouwen 

glazen serre aan restaurant 
(559122, 31-10-2018)

•  Vlijmen, Irenelaan 3, plaatsen dak-
opbouw (565907, 01-11-2018)

•  Drunen, Obrechtstraat 10, verande-
ren gevelpaneel (569069, 01-11-2018)

•  Elshout, Naulandseweg 52, bouwen 
woning (563392, 02-11-2018)

•  Heusden, Waterpoort 24, wijziging 
op eerder verleende vergunning 
(543973) bouwen van een tuinhuis 
(560898, 02-11-2018)

•  Vlijmen, Ruisvoorn 5, wijzigen van 
een eerder verleende vergunning 
(551487) oprichten woning (568251, 
05-11-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Elshout, Mariëndonkstraat 5,  

verbouwen overkapping (564067, 
06-11-2018)

Kappen
•  Vlijmen, Meliestraat 19, kappen 

beuk (564888, 01-11-2018)
•  Herpt, Achterweg 29, kappen  

zomereik (566366, 02-11-2018)
•  Drunen, Honderdbunderweg 5, 

kappen eik (569196, 05-11-2018)

•  Drunen, Prins Hendrikstraat hoek 
Chrysantenstraat, kappen 14 bomen 
(566484, 06-11-2018)

•  Herpt, Burgemeester Buijsstraat 25, 
kappen sequoia (567844, 06-11-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Wolput 92 en 92A, aanleg-

gen in- of uitrit (565303, 06-11-2018)

Procedures
De gemeente Heusden geeft een 
kennisgeving van de ontvangen 
aanvragen. De stukken zijn voor 
iedereen in te zien in het gemeente-
huis in Vlijmen. Voor de vergunningen 
met de onderdelen slopen, kappen en 
het uitvoeren van werk of werkzaam-
heden, 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 omgevings-
recht (Wabo).

Evenementenvergunningen

VUURWERKDEMONSTRATIE 
VLIJMEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 5 november 2018 vergunning 
verleend voor een vuurwerkdemon-
stratie op het perceel op de hoek 
Nassaulaan - Vendreef in Vlijmen op 
23 december 2018 van 16.00 uur tot 
19.00 uur. 

Vanwege dit evenement zijn de 
Nassaulaan (Nassau Dwarsstraat tot 
Vendreef), Sint Catharinastraat 
(Heistraat tot Vendreef) en Vendreef 
(Sint Catharinastraat tot Wethouder 
van Buulweg) op de voornoemde 
datum en tijdstippen afgesloten voor 
het doorgaande verkeer. 

De vergunning is verzonden op 5 
november 2018 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00565853.

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. <

Bekendmakingen >

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

Wie zoet is krijgt lekkers, 
wie stout is een bon! 
Ieder weekend is het druk met parkeren in de vesting 
Heusden. Toeristen komen de mooie vestingstad bewonde-
ren en parkeren graag dichtbij. Bij evenementen zoals de 
intocht van Sinterklaas neemt deze parkeerdruk alleen maar 
toe en verandert snel naar parkeeroverlast. 

In de vesting mag je alléén parkeren binnen de vakken. Dit 
heeft een reden! De straten in Heusden zijn smal, daardoor 
is het niet mogelijk om overal te parkeren. Bijvoorbeeld op 
de Demer, als auto’s hier buiten de vakken geparkeerd staan, 
is het voor hulpdiensten zoals de brandweer moeilijk om de 
straat in te rijden. 

Tijdens evenementen controleert de gemeente extra op par-
keeroverlast in de vesting. Juist omdat de parkeerdruk toe-
neemt ontstaan er gevaarlijke situaties. Woon je dichtbij? 
Kom dan lekker te voet of op de fiets naar de vesting! 

Parkeerterreinen
Op loopafstand van de vesting Heusden zijn grote parkeer-
terreinen aanwezig. Je mag hier gratis en onbeperkt par-
keren binnen de parkeervakken. De parkeerterreinen zijn 
duidelijk met bebording aangegeven. Ook zijn er drie locaties 
waar je betaald mag parkeren.

Boete
Je loopt kans op een parkeerboete als je je niet aan de par-
keerregels houdt. Er zijn twee soorten parkeerboetes. Een 
boete voor niet betaald parkeren, bijvoorbeeld als je geen 
kaartje hebt gekocht of de parkeertijd is verstreken. Je kunt 
ook een boete krijgen voor fout parkeren, bijvoorbeeld als je 
buiten de vakken geparkeerd staat of onterecht parkeert op 
een invalideparkeerplaats. 

Meer informatie over de parkeren in vesting Heusden vind je 
op www.heusden.nl < 

Hondenpoep op straat, 
wie heeft er géén last van! 
Hondenpoep is ergernis nummer één onder de Nederlandse bevolking. Ook in onze 
gemeente. Er komen regelmatig meldingen binnen van inwoners die hier veel last 
van hebben. Erg vervelend natuurlijk, maar er is een eenvoudige oplossing, neem je 
verantwoordelijkheid als hondeneigenaar en ruim het op! Zo kan iedereen genieten 
van een schonere buurt. 

Wat zijn de regels ?
In de gemeente Heusden gelden een aantal regels bij het uitlaten 
van een hond. Je vindt ze hieronder nog eens op een rij.

Binnen de bebouwde kom:
• geldt overal een opruimplicht, óók op hondenuitrenvelden;
• geldt een aanlijnplicht, behalve op de hondenuitrenvelden; 
• kun je bij het uitlaten van de hond altijd een opruimmiddel  

tonen, geschikt voor het opruimen van hondenpoep;
• zijn kinderspeelplaatsen, speelweides en zandbakken  

verboden terrein voor honden. Ook als ze aangelijnd zijn.

Handhaving
De gemeente houdt toezicht op naleving van de regels. Als je je bij 
het uitlaten van een hond niet aan de regels houdt, kun je hierop 
worden aangesproken door onze opsporingsambtenaren (Boa’s). 
De Boa’s zien toe op naleving van de aanlijn- en opruimplicht, maar 
kunnen je ook vragen een opruimmiddel te tonen. Houd je je niet 
aan de regels dan kun je een boete van € 95,- krijgen (exclusief  
administratiekosten).

Ruim het op !
Gemeente Heusden heeft geen hondenpoepzuiger meer, het is 
dus nog belangrijker dat je als hondeneigenaar de poep van je ei-
gen hond opruimt. Om je te helpen, staan er in de hele gemeente 
speciale hondenpoepcontainers waar je de uitwerpselen in kwijt 
kunt. Buiten de bebouwde kom mag een hond loslopen en hoef je 
de hondenpoep niet op te ruimen. Let er wel op dat jouw hond geen 
overlast veroorzaakt voor anderen. < 

Enorm vervelend als je 
kinderen na het buiten-
spelen thuis komen en 
heel de vloer zit onder de 
hondenpoep. Dit over-
komt een vader van twee 
kinderen regelmatig. 
Voor zijn huis ligt een 
mooi grasveld met twee 
voetbalgoaltjes en een 
speelhuisje. Ideaal voor 
kinderen om lekker te 
spelen. Maar schijnbaar 
ook een ideaal veldje om 
je hond op uit te laten. 

‘’Ik baal er gewoon van 
dat sommige hondenei-
genaren de poep van hun 
hond niet opruimen. Ze 
zien dat hier ook kinderen 
spelen en lopen vrolijk 
verder alsof er niets aan 
de hand is.’’ 

www.heusden.nl
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