
   

Commissarispenning voor 
Roel Augusteijn
Op woensdag 21 november heeft Roel 
Augusteijn afscheid genomen van Heusden. 
Een jaar lang was hij waarnemend burgemees-
ter. Ter gelegenheid van het afscheid van Roel 
Augusteijn was er in de Voorste Venne een 
mini-symposium over de veiligheid in Brabant. 
Uit handen van commissaris van de Koning 
Wim van de Donk ontving Roel Augusteijn de 
Commissarispenning

Hij kreeg de penning op grond van zijn grote 
inzet en verdiensten als waarnemend burge-
meester, ook in gemeenten die op weg waren 
naar een herindeling. De Commissarispenning 
is een persoonlijk blijk van waardering van de 
commissaris van de Koning. <

7 talenten + 7 meesters 
Cultuur op Koers
Het Pieck startte begin dit jaar een project om talenten de ruimte 
te geven om te groeien. Zeven talenten, tussen de 10 en 21 jaar, zijn 
uitgedaagd om op een creatieve manier met de geschiedenis van 
Heusden aan het werk te gaan. Ieder talent werd daarbij begeleid 
door een ‘meester’ uit het vakgebied. Met dit project zijn zeven 
eeuwen van Heusden op een creatieve manier tot uiting gekomen.

In het cultuurcafé, van de Voorste Venne presenteren de zeven talen-
ten hun eindwerken en staan we kort stil bij een jaar Cultuur op Koers. 

Eindpresentaties
De theatervoorstelling van Nikki van de Wiel en Maarten van de 
Broek opent het programma. Zangeres Sofia Nadzharjan brengt 
het zelf geschreven lied ‘Going to the water’ ten gehore. Samen 
met haar meester Joosje Jochems verkende ze het thema. Erin 
Pelders heeft een gevelsteen gemaakt en legde het proces vast op 
film. Ze werd begeleid door keramist/kunstenaar Joris Link. Van de 
andere talenten zijn de eindwerken te zien in de expositie. Melvin 
Erkemeij maakte onder begeleiding striptekenaar Bas Heymans 
een strip. Lara Kuipers heeft samen met kunstenaar Wiesje Peels 
bijzondere verhalen en legendes uit de gemeente op moderne wijze 
in verschillende portretten gefotografeerd. Fleur Schipper maakte 
onder begeleiding van haar meester en kunstenaar/schilder Sabina 
Timmermans een schilderij van kasteel d’Oultremont. 

Win kaarten!
Je bent op vrijdag 30 november 2018 van harte welkom in het 
cultuurcafé van de Voorste Venne aan het Anton Pieckplein 71 in 
Drunen. Je kunt vanaf 19.00 uur binnenlopen, de toegang is gratis. 
Graag aanmelden per mail op info@heusden.nl. Onder de aanmel-
dingen worden 4 kaartjes voor de klassieke dansvoorstelling van 'de 
Notenkraker' verloot. Kom jij ook genieten van de eindwerken van 
de zeven talenten? <

Aangepaste 
openingstijden
Vanwege Sinterklaasavond 
zijn de gemeentebalie in 
Vlijmen en Bijeen in Drunen, 
op woensdag 5 december, 
vanaf 16.00 uur gesloten.
Wij zijn vanaf dat tijdstip 
ook telefonisch niet meer 
bereikbaar. Zwembad Die 
Heygrave is vanaf 17.30 uur 
gesloten. 

Veel gemeentelijke produc-
ten kun je voortaan ook 
digitaal aanvragen. Kijk 
hiervoor op onze website 
www.heusden.nl. Wij wen-
sen je een fijne pakjesavond!

Begroting: 
samen doen in 2019
Wil je weten waaraan de gemeente in 2019 geld gaat 
uitgeven? Bekijk dan nu al de nieuwe begroting op: 
heusden.begroting-2019.nl. De komende weken lees 
je over de plannen voor 2019. Deze week: wethouder  
Zorg & Jeugd, Peter van Steen (Gemeentebelangen)

Gezonde en gelukkige mensen
“Samen met onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijke- 
en vrijwilligersorganisaties zoals bijvoorbeeld stichting Leergeld, 
Vluchtelingenwerk, Voedselbank en Vincentiusvereniging zet-
ten we ons in om mensen zoveel mogelijk gelukkig en gezond 
te houden en te krijgen. We investeren in dienstverlening door 
extra medewerkers aan te nemen. Hierdoor kunnen keukentafel-
gesprekken sneller ingepland worden. We willen zo snel mogelijk 
met mensen in gesprek als er ondersteuning nodig is, om te voor-
komen dat er (grotere) problemen ontstaan. Bij de jeugdzorg 
zien we de kosten stijgen en dat is een probleem, maar dat mag 
niet ten koste gaan van de kwaliteit. De kwaliteit van de jeugd-
zorg moet altijd goed zijn. Ik denk aan kinderen met trauma’s 
vanwege kindermisbruik, kinderen die leven in armoede of last 
hebben van een (v)echtscheiding, enzovoort. We hebben met het 
onderwijs in Heusden een goede partner die op veel onderwer-
pen haar rol pakt in het voorkomen van problemen.

We willen de samenwerking met het onderwijs nog beter vorm-
geven en hiervoor een extra medewerker aannemen die verbin-
dingen legt.

We hebben veel aandacht voor armoede en streven naar preven-
tieve maatregelen en vroegtijdige signalering van problemen om 
te voorkomen dat mensen niet kunnen deelnemen aan de maat-
schappij of in de schulden komen.

We hebben ook aandacht voor eenzaamheid. Veel mensen zit-
ten op social media, maar is dat wel echt contact? We willen 
voorkomen dat mensen in een isolement terecht komen, bij-
voorbeeld nadat iemand zijn of haar partner verliest. Hoe mooi 
zou het zijn als vanuit de maatschappij eenzame mensen uit 
hun isolement worden gehaald door bijvoorbeeld vrijwilligers 
die mensen uitnodigen voor activiteiten. Wij ondersteunen dit 
van harte. Het is telkens de balans zoeken tussen zelfredzaam-
heid bevorderen en de kwaliteit van ondersteuning en zorg bie-
den die nodig is.” <

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 - 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
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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
Bouwen
•  Heusden, Pelsestraat 13, vervangen 

gevelafdekking en hemelwateraf-
voeren (571461, 14-11-2018)

•  Nieuwkuijk, Hoogpoort (kadastraal 
N5832), bouwen magazijn en kanto-
ren (571489, 14-11-2018)

•  Hedikhuizen, Oude Schoolstraat 6, 
vervangen dak (571871, 19-11-2018)

•  Vlijmen, Bever (kadastraal N5179), 
bouwen woning (571874, 19-11-2018)

•  Elshout, Monseigneur 
Muskensstraat, kavel GOR014, 
bouwen woning (571894, 19-11-2018)

•  Drunen, Rooseveltstraat 42, plaat-
sen dakopbouw op garage (572053, 
20-11-2018)

•  Elshout, Heusdenseweg (kadastraal 
K2824), plaatsen erfafscheiding 
(572134, 20-11-2018)

Monumenten
•  Heusden, Pelsestraat 13, vervangen 

gevelafdekking en hemelwateraf-
voeren (571461, 14-11-2018)

•  Hedikhuizen, Oude Schoolstraat 6, 
vervangen dak (571871, 19-11-2018)

Slopen
•  Hedikhuizen, Oude Schoolstraat 6, 

vervangen dak (571871, 19-11-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Elshout, Scheidingstraat 1, verzoek 

kamerverhuur t.b.v. arbeidsmigran-
ten (maximaal 13 personen) 
(571884, 19-11-2018)

•  Vlijmen, Burgemeester van 
Houtplein 25, vestigen detailhandel 
en horeca (572065, 16-11-2018)

•  Elshout, Kapelstraat 42, plaatsen 
tijdelijke mantelzorgwoning 
(572010, 20-11-2018)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Hoogpoort (kadastraal 

N5832), aanleggen in- of uitrit 
(571489, 14-11-2018)

•  Elshout, Monseigneur 
Muskensstraat (kavel GOR014), 
aanleggen in- en uitrit (571894, 
19-11-2018)

Reclame plaatsen
•  Nieuwkuijk, Hoogpoort (kadastraal 

N5832), bouwen magazijn en kanto-
ren en aanleg in- of uitrit (571489, 
14-11-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 

123, herbouwen schuur loods 
(567791, 16-11-2018)

•  Vlijmen, Oliemaat 4, uitbreiden 
verbouwen supermarkt (Jumbo) 
(569560, 19-11-2018)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 25, 
bouwen schuur (567317, 16-11-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 25, 

bouwen schuur (567317, 16-11-2018)

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 
omgevingsrecht (Wabo).

Verkeer
Het college van burgemeester en 
wethouders van Heusden maakt 
bekend dat het op 21 november 2018 
heeft besloten tot het aanleggen van 
de gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats op het parkeerterrein aan 
de Wolput 46 t/m 56D in Vlijmen. Het 
bord E6 wordt hier geplaatst alsmede 
het onderbord met kenteken. Het 
besluit is op 28 november 2018 be-
kendgemaakt 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 e-mail-
service. <

Bekendmakingen >

IngramMicro, MijnStijl 
en Dingemans winnen 
Participatieprijs
IngramMicro, MijnStijl en Dingemans Elementenbouw 
b.v. zijn de winnaars van de eerste Participatieprijzen van 
Baanbrekers, de publieke onderneming voor sociale zaken en 
sociale werkgelegenheid van de gemeenten Heusden, Loon 
op Zand en Waalwijk. MijnStijl is van origine een Heusdens 
bedrijf. Baanbrekers reikt deze prijzen uit om personen, be-
drijven en organisaties en projecten in het zonnetje te zet-
ten, die nèt dat stapje extra zetten om ervoor te zorgen dat 
werken en meedoen voor iedereen mogelijk wordt. <

Strooien in de gemeente
De winter komt er weer aan! Onze gladheidbestrijders springen dan weer voor dag en dauw  
uit hun bed om de doorgaande wegen veilig te houden. 

Met strooiwagens wordt gladheid op hoofd-
wegen, doorgaande wegen, fietspaden en 
busroutes bestreden. Om dit zo vlot mogelijk 
te kunnen doen worden uitneembare palen 
op de strooiroutes verwijderd. Deze paaltjes 
worden nà het strooiseizoen weer terug ge-
plaatst. Voor het bepalen van de gladheid 
maakt de gemeente gebruik van de meetpunten 
van Rijkswaterstaat, de voorspellingen van 
Meteoconsult en de weginspecties door de ge-
meente zelf.

Wat doet de gemeente?
Als het zeker is dat het glad wordt, start er een 
strooiactie. Dit is minder milieubelastend dan 
preventief strooien. Het zout kan beter zijn 
werk doen als er veel verkeer overheen rijdt. 

Zout strooien op wegen waar nauwelijks verkeer 
komt, heeft geen effect. Woonstraten, locaties 
rondom scholen, dokterspraktijken, bejaarden-
centra e.d. worden in principe niet gestrooid. 
Alleen bij extreem gevaarlijke omstandigheden.

Wat kunt u zelf doen ?
Probeer na sneeuwval de sneeuw weg te 
vegen, dus voordat deze is vast gelopen. 
Buurtbewoners kunnen dan veilig gebruik  
maken van het trottoir. Ook kun je zelf met  
zout strooien tegen gladheid. Zout kun je kopen 
bij tuincentra, doe-het-zelf winkels en bezine-
pompen. Strooi niet meer dan een handje zout 
per m2 en strooi niet te veel onder bomen, dat is 
slecht voor de wortels. <

Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op 
de hoogte! <

www.heusden.nl
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