
   

Doenertjes met een droom!
Gezocht: twee jeugdburgemeesters
Wij zoeken Heusdense kinderen die niet op 
hun mondje zijn gevallen en het leuk vinden 
om met, of namens, de burgemeester de ge
meente te vertegenwoordigen bij evenemen
ten, 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 jeugd
burgemeesters die wij zoeken voor 2019!

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 vóór 8 decem
ber 2018 naar gemeente Heusden, Postbus 
41, 5250 AA Vlijmen. Mailen mag ook naar 
jeugdburgemeester@heusden.nl.

Alle kinderen die solliciteren mogen op  
woensdag 12 december 2018 op het gemeente
huis in Vlijmen hun sollicitatie toelichten. <

Gemeentepolis 2019
De Gemeentepolis is voor inwoners van de gemeente Heusden met 
een laag inkomen. Om in aanmerking te komen, mag het (gezamenlijk) 
inkomen niet hoger zijn dan 120% van het voor jouw geldende sociaal 
minimum. Heb je een HeusdenPas, dan mag je ook gebruik maken van 
de gemeentepolis. De regeling is met name interessant voor mensen 
met hoge ziektekosten zoals chronisch zieken en gehandicapten.

De Gemeentepolis wordt aangeboden door de zorgverzekeraars CZ 
en VGZ en bestaat uit een basisverzekering in combinatie met een 
aanvullende verzekering. Zo kun je een pakket kiezen dat past bij 
jouw situatie. Heb je hoge zorgkosten, dan kan het meest uitge
breide verzekeringspakket interessant voor je zijn. Als gemeente 
dragen we aan deze polis € 35 per maand bij. Die korting is al verre
kend in het premiebedrag. In dat geval heb je dus een brede dekking 
voor relatief minder geld. 

Hoe kies je een pakket? 
De zorgverzekeraars CZ en VGZ  accepteren je voor elk pakket, ook 
bij een mindere gezondheid. Voor een aanvullende verzekering is wel 
van belang dat je geen schuld hebt bij de zorgverzekeraar. Kijk op 
www.gezondverzekerd.nl  wat de verschillen zijn tussen je huidige 
verzekering en de pakketten in de Gemeentepolis. Je kunt dan ook zien 
welk pakket, in jouw situatie, het beste past en wat de kosten zijn.  

Aanmelden vóór 1 januari 2019
Wil je de gemeentepolis aanvragen? Doe dit dan vóór 1 januari 2019 
via www.gezondverzekerd.nl. Meer informatie over de precieze 
inkomensbedragen vind je op www.baanbrekers.org. <

Begroting; 
samen doen in 2019
Wil je weten waaraan de gemeente in 2019 geld gaat  
uitgeven? Bekijk dan nu al de nieuwe begroting op:  
https://heusden.begroting-2019.nl/.  De komende weken  
lees je hier over de plannen voor 2019. Deze week: wethouder  
Werk & Economie, Thom Blankers (VVD).

Werk aan de winkels 
“Om onze winkelgebieden ook in de toekomst levendig te hou-
den is er werk aan de winkel. Gelukkig zien we in onze gemeente 
nog niet zoveel leegstand, maar als we niks doen dan hebben we 
over een jaar of vijf problemen. Dat willen we graag voor zijn. 
Samen met winkeliers, vastgoedeigenaren en andere betrok-
kenen slaan we daarvoor de handen ineen. Als eerste willen we 
samen duidelijk krijgen waar de kansen en bedreigingen liggen 
voor alle winkelgebieden in onze kernen. Om deze vervolgens 
om te zetten in concrete acties die we samen moeten oppakken. 
Ook mogelijkheden voor culturele-, zorg- andere maatschappe-
lijke functies in de winkelgebieden worden daarbij bekeken.”

Banen voor iedereen
“Onze ondernemers staan te springen om goede mensen”. 
Samen met ondernemers, Baanbrekers en onderwijs maken  
we er daarom werk van om zoveel mogelijk mensen aan een 
baan te helpen, zoals door:

• het Maatjesproject: werkzoekenden worden aan maatschap-
pelijk succesvolle Heusdenaren gekoppeld die als een soort 
coaches mensen een duwtje in de rug geven richting arbeids-
markt. 

• de succesvolle Huis, Opleiding en Baan-aanpak (HOB) voor 
statushouders doen we ook in 2019. Werk is een goede manier 
om versneld te integreren, daarnaast kunnen onze bedrijven 
goede mensen goed gebruiken.

• het platform Techniek Langstraat bouwen we verder uit. Van 
praten over de uitdagingen op de arbeidsmarkt gaan we naar 
doen. Het komend jaar gaan we samen met het bedrijfsleven 
aan jong en oud laten zien hoe leuk werken in de techniek is. 
Laat je verleiden door de techniek!

Een tip: sta je voor de keuze welke studie je (zoon/dochter) wil 
gaan volgen? Ik zou zeggen: kies voor vakmanschap/een tech-
nische opleiding. We hebben hier prachtige high tech bedrijven 
dus voor een goede baan hoef je onze mooie regio niet eens te 
verlaten.”

(06) 532 357 05

U kunt ook Whats
Appen met de  
gemeente Heusden 
via telefoonnummer

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
Email: 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
Email: 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
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Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 14, plaatsen 

terrasoverkapping (570801,  
07112018)

•  Elshout, Monseigneur 
Muskensstraat, kavel GOR006, 
bouw woning (570839, 08112018)

•  Oudheusden, Steenweg (t.h.v. 
huisnr. 6), bouwen woonhuis,  
berging en overkapping (570976, 
08112018)

•  Nieuwkuijk, Middelweg 36, verbou
wen pand kinderdagverblijf 
(571032, 09112018)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 86, 
vergroten woning (571245,13112018)

•  Herpt, Burgemeester Buijsstraat 33, 
bouwen bijgebouw (hobbyschuur) 
(571344, 13112018)

Monumenten
•  Heusden, Botermarkt 9, vervangen 

dakbeschot (571295, 13112018)

Afwijken van de bestemming
•  Oudheusden, Steenweg (t.h.v. 

huisnr. 6), bouwen woonhuis  
berging en overkapping (570976, 
08112018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, Monseigneur 

Muskensstraat, kavel GOR006, 
aanleggen in of uitrit (570839, 
08112018)

Brandveilig gebruik en gebruiks-
melding
•  Elshout, Hertog Janstraat 16, brand

veilig gebruik basisschool (570783, 
07112018)

•  Haarsteeg, Mari van Eschstraat 2, 
brandveilig gebruik basisschool 
(570781, 07112018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.

Bouwen
•  Heusden, Putterstraat 92, renove

ren pand en vergroten terras 
(552469, 12112018)

Afwijken van de bestemming 
•  Heusden, Putterstraat 92, renove

ren pand en vergroten terras 
(552469, 12112018)

•  Vlijmen, Molenstraat 11, wijzigen 
bestemming i.v.m. huisvesten van 
10 personen (556867, 12112018)

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).

NOTA VAN UITGANGSPUNTEN VOOR 
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
BEDRIJVENTERREIN HEESBEEN
De gemeente Heusden werkt aan de 
herziening van een deel van het 
bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein 

Heesbeen’. Als onderdeel van dat 
proces heeft het college ingestemd 
met een ‘Nota van uitgangspunten’ 
voor het ontwerpbestemmingsplan. 

In 2016 stelde de raad het bestem
mingsplan ‘Bedrijventerrein 
Heesbeen’ vast. Een deel van het 
bestemmingsplan is vernietigd door 
de Raad van State. Het betreft speci
fiek de woningen op de adressen 
Voorstraat 2 t/m 12A. Hiervoor moet 
de raad een nieuw bestemmingsplan 
vaststellen. Naast het herstel van de 
vernietigde delen wordt een ten 
onrechte vervallen gebruiksmogelijk
heid van één van de bedrijfspanden 
hersteld (Nieuwe Maasdijk 12).

In plaats van direct een bestem
mingsplan te maken, is er eerst een 
‘Nota van uitgangspunten’ gemaakt. 
Het college gebruikt deze nota als 
basis voor het opstellen van een 
ontwerpbestemmingsplan.

De ‘Nota van uitgangspunten’ ligt 
met ingang van 22 november 2018 
gedurende vier weken ter inzage in 
het gemeentehuis in Vlijmen en op 
onze website www.heusden.nl. Je 
kunt een reactie op de nota indienen. 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Marco Molijn van het 
cluster Ruimtelijke Ordening. 

Evenementenvergunningen

WIJZIGING VERGUNNING BRADERIE 
PLEIN VLIJMEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 14 november 2018 besloten de 
meerjarige evenementenvergunning 
te wijzigen van de braderie op het 
Plein en Akkerstraat in Vlijmen. De 
wijziging betreft het toevoegen van 
een extra datum, te weten 7 juli 2019. 

Het besluit is verzonden op 14 novem
ber 2018 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 00568930.

Besluiten

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIF-
TEN DUINWEG IN DRUNEN
Het college van Heusden maakt 
bekend dat zij maatwerkvoorschrif
ten heeft opgelegd aan 
Aspergebedrijf Verhoeven voor een 
aspergekwekerij aan de Duinweg in 
Drunen, kadastraal bekend gemeente 
Drunen, sectie D, nummer 3608. De 
maatwerkvoorschriften hebben 
betrekking op het voorkomen van 
geurhinder van de biomassakachel.
Het besluit is verzonden op 15 novem
ber 2018. Belanghebbenden kunnen 
bezwaar indienen.

Melding Activiteitenbesluit
Het college van Heusden heeft onder
staande melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:
•  Van der Staak Van Bokhoven, de 

gesloopte schuur wordt geheel 
vervangen door een nieuwe veld
schuur met als functie werktuigen
berging voor agrarisch gebruik aan 
de Groenstraat 16 in Herpt. De 
melding betreft een verandering.

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.

Verkeer
Het college van burgemeester en 
wethouders van Heusden maakt 
bekend dat het college op 13 novem
ber 2018 heeft besloten tot het aan
leggen van de gereserveerde gehandi

captenparkeerplaats ter hoogte van 
de Van Buerenstraat 3 in Oudheusden. 
Het bord E6 wordt hier geplaatst 
alsmede het onderbord met kenteken. 

Op 14 november 2018 heeft het col
lege besloten tot het aanleggen van 
de gereserveerde gehandicaptenpar
keerplaats ter hoogte van Hugo de 
Grootstraat 72 in Drunen. Het bord 
E6 wordt hier geplaatst alsmede het 
onderbord met kenteken.

De besluiten zijn op 21 november 
2018 bekendgemaakt in de 
Staatscourant.

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 email
service. <

Bekendmakingen >

Regel het digitaal!
Uw gegevens in de basisregistratie personen (BRP) worden 
niet zomaar verstrekt aan anderen. Er zijn instanties die 
bepaalde gegevens automatisch krijgen voor het uitvoeren 
van hun wettelijke taken zoals de Belastingdienst en Sociale 
Verzekeringsbank. Soms vragen ook andere instanties of per-
sonen de gemeente om gegevens uit de basisregistratie. Als 
je niet wilt dat de gemeente Heusden jouw persoonsgegevens 
zonder je toestemming aan deze instellingen of personen ver-
strekt, dan kun je een verzoek tot geheimhouding indienen.

Aanvraag
Als je ingeschreven staat bij de gemeente Heusden kun 
je een verzoek tot geheimhouding van je persoonsgege
vens indienen. Dit kun je voortaan digitaal aanvragen op 
www.heusden.nl. Hiervoor heb je wel DigiD nodig!

Geldigheid
De geheimhouding blijft altijd gelden, ook als je verhuist 
naar een andere gemeente. Je kunt alleen zelf de geheimhou
ding intrekken. Na verwerking van de geheimhouding in de 
Basisregistratie Personen ontvang je van ons een bevestiging.

Recht op inzage
Wil je weten aan wie het afgelopen jaar gegevens zijn ver
strekt, dan kun je dit schriftelijk opvragen bij het cluster 
Burgerzaken. Bij dit verzoek moet je een kopie van je legiti
matiebewijs voegen. Binnen vier weken krijg je het overzicht 
thuis gestuurd. Aan een verzoek van geheimhouding of recht 
op inzage zijn geen kosten verbonden. Het is belangrijk dat 
je gegevens in de Basisregistratie Personen juist en actueel 
zijn. Twijfel je daaraan? Neem dan contact op met het clus
ter Burgerzaken van gemeente Heusden. <

Zoek jij een sportieve combinatie van zwemmen 
en fitnessoefeningen om je conditie en kracht 
te verbeteren? Dan is AquaVitaal+ de perfecte 
combinatie. Meld je aan voor een gratis proefles 
via de website of bel 07364 947 44. Wil je meer 
informatie over de lestijden en de tarieven? Kijk 
dan op www.zwembaddieheygrave.nl <

Aquavitaal+

www.zwembaddieheygrave.nl

Openbare informatie vergaderingen
Op dinsdag 27 november, woensdag 28 november en donderdag 29 november vergaderen de raads-
leden van Heusden in het gemeentehuis in Vlijmen. De vergaderingen zijn openbaar en starten alle 
dagen om 19.30 uur. Je bent van harte welkom!

De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn 
beschikbaar via www.heusden.nl onder ‘raad en 
college’ / ‘vergaderingen’. Voor het spreekrecht 
verwijzen wij je naar de agenda’s op de website.

Vergadering 27 november: Bestuur
Op de agenda staan onder meer: Tweede be
stuursrapportage 2018; Legesverordening 2019 
en overige tarieven en verordeningen; Integraal 
Veiligheidsplan gemeente Heusden 20192022.

Vergadering 28 november:  
Ruimte & Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: Grondprijzen 
2019; Uitgangspunten grondexploitaties;  

Concretisering grondbeleid 2018; Meerjaren
onderhoud gemeentelijke gebouwen; 
Bestemmings plan Heusden Buitengebied  
4de herziening.

Vergadering 29 november: Samenleving
Op de agenda staan onder meer: Locatiekeuze 
vervangende nieuwbouw 2 basisscholen 
Oudheusden; Voorbereidingskredieten kleed
gebouw SC Elshout en renovatie atletiekbaan 
DAK; Herijking deelbegroting Jeugd 2018 van de 
regio Hart van Brabant. < 

www.heusden.nl
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