
Buurtpreventie werkt
Afgelopen week liep onze buitengewoon opsporingsambtenaar Richard (BOA) mee met leden  
van Buurtpreventie Drunen. Gewapend met portofoon, zaklamp en een geel hesje met  
daarop de tekst 'buurtpreventie' gingen ze wijk in. 

Buurtpreventie is in onze gemeente in 
verschillende kernen actief. Dit is een groep 
enthousiaste vrijwilligers die samen de buurt 
veiliger probeert te maken. Dit doen de 
vrijwilligers door samen regelmatig te patrouil
leren in de wijk. Buurtpreventie kijkt, in het kader 
van voorkomen van misdrijven, naar situaties die 
andere mensen misschien niet opvallen. Ze kijkt 
bijvoorbeeld of er spullen bij de woning staan waar 
inbrekers makkelijk op kunnen klimmen om snel 
binnen te komen.  

Buurtpreventie heeft ook regelmatig contact met 
politie. Ze krijgt bijvoorbeeld informatie over loca
ties waar mogelijk inbraken plaats kunnen vinden. 
Hierdoor kunnen ze gericht en preventief patrouil
leren om de kans op een inbraak te verkleinen. 

Help jij mee? 
Buurtpreventie kan vrijwilligers goed gebruiken.  
Wil jij ook samen met bewoners jouw kern 
veilig houden? Meld je dan aan! Kijk op 
www.nietwegkijken.nl voor meer informatie. <

Stemmentellers gezocht!
Voor de verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap op 20 maart 
2019 zijn wij op zoek naar stemmentellers. Het tellen van de stemmen 
begint om 21.00 uur. 

Ben je minimaal 18 jaar, kiesgerechtigd, nauwkeurig, en lijkt het je leuk 
om een steentje bij te dragen aan het verkiezingsproces? Meld je dan 
aan via verkiezingen@heusden.nl.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Burgerzaken  
(073) 51 31 789.<

(06) 532 357 05

U kunt ook  
Whats Appen met de  
gemeente Heusden 
via telefoonnummer

(06) 532 357 05

Melden via ‘Misdaad 
Anoniem’ loont!
Woensdagochtend 23 januari trof de politie aan de Brederostraat 
in Vlijmen een hennepkwekerij aan van 188 planten. De politie 
heeft de kwekerij laten ruimen. De burgemeester is voornemens 
het betreffende pand drie maanden te sluiten. De politie kwam 
de kwekerij op het spoor door een melding via het meldpunt ‘Meld 
Misdaad Anoniem’. Uit onderzoek bleek  dat het hier inderdaad een 
hennepkwekerij betrof. In de woning werd illegaal stroom afgetapt. 
Het gerommel met een stroomkast zorgt voor een brandgevaarlijke 
situatie. Dat is door Enexis meteen opgelost.

Het aanpakken van criminaliteit, zoals het houden van een 
hennepkwekerij, kunnen wij niet alleen. Jouw hulp is onmisbaar! 
Dit blijkt wel weer uit deze sluiting. Meld verdachte situaties bij  
de politie op telefoonnummer 09008844 of via het meldpunt  
‘Meld Misdaad Anoniem’ op telefoonnummer 08007000. 

Geen sneeuw op het dak?
Blijft een dak, bij jou in de buurt, onbesneeuwd tijdens hevige 
sneeuwval?  Dan kan het zijn dat hier een hennepplantage zit. 
Door oververhitting en kortsluiting kan brand ontstaan. Dit is 
levensgevaarlijk. Kortom, meld misdaad anoniem. <

Iets gevonden of verloren?
Op onze website en facebookpagina kun je eenvoudig zien of er in onze 
gemeente iets gevonden is, wat je misschien wel kwijt bent.  
Als je via specifieke kenmerken aan kunt tonen dat je de eigenaar bent 
van het voorwerp, dan nemen wij contact met je op. Ook als je iets 
gevonden hebt kun je dat aangeven. Deze maand zijn er verschillende 
fietsen en sleutels gevonden. 

Kijk voor meer informatie op www.heusden.nl via ‘gevonden en  
verloren voorwerpen’ of op facebook ‘gemHeusden’. <

(v.l.n.r.) Wil van Woerkom (coördinator buurtpreventie),  
Richard Bartels (BOA) en John de Hart (vrijwilliger Buurtpreventie).  
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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
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 17.00 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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Heusdens nieuws in je mailbox?
Blijf jij graag op de hoogte van gemeentelijk nieuws?  
Schrijf je dan snel in voor onze digitale nieuwsbrief.  
Meld je aan op www.heusden.nl onder ‘mijn loket’.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Nieuwkuijk, Abdijlaan 8, plaatsen 

tijdelijke tipi (578034, 16012019)
•  Nieuwkuijk, Kloosterstraat 2, verbou

wen en vergroten woning (578084, 
16012019)

•  Vlijmen, Voordijk 19, verbouwen  
woning en plaatsen dakkapel 
(578193, 17012019)

•  Vlijmen, Rembrandtstraat 38, plaat
sen nokverhogende dakkapel, 
(578279, 18012019)

•  Vlijmen, Achterstraat 24a, bouwen 
schuur (578305, 20012019)

•  Vlijmen, Europalaan 9, Plaatsen  
kozijnen zijgevel (578460, 21012019)

•  Drunen, Grotestraat 153, verbouwen 
en vergroten woning (578542,  
22012019)

Kappen
•  Drunen, De Ruyterstraat 22, kappen 

boom (578393, 21012019)

Monumenten
•  Nieuwkuijk, Abdijlaan 8, plaatsen 

tijdelijke tipi (578034, 16012019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Pastoriestraat 23, aanleggen 

in en uitrit (578489, 21012019)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.

Bouwen
•  Hedikhuizen, Oude Schoolstraat 6, 

vervangen dak (571871, 18012019)
•  Drunen, Grotestraat 149 (Rabobank), 

verbouwen pand naar commerciële 
ruimten met 17 appartementen 
(564886, 18012019)

•  Vlijmen, Bever, kavel GEE0017, bou
wen woning (571874, 17012019)

Monumenten
•  Hedikhuizen, Oude Schoolstraat 6, 

vervangen dak (571871, 18012019)
•  Heusden, Wittebroodstraat 10, plaat

sen leuning/hekwerk bij voordeur 

Procedures
De gemeente Heusden geeft een kennis
geving 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 ver
streken. Deze publicatie wordt gedaan 
op basis van de reguliere voorbereidings
procedure van de Wet algemene bepalin
gen omgevingsrecht (Wabo).

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
De personen hieronder genoemd wo
nen niet meer op het adres waar zij 
volgens de basisregistratie personen 
(BRP) staan ingeschreven. Dit blijkt uit 
onderzoek van het cluster Burgerzaken 
van de gemeente Heusden. Het college 
heeft besloten de persoonslijsten van 
deze personen niet meer bij te houden. 
Daardoor staan zij officieel niet meer 
op dat adres ingeschreven.

Uitschrijving kan tot gevolg hebben 
dat men geen documenten (reisdocu
menten, rijbewijs) meer kan aanvragen. 
Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kinder
bijslag of andere vorm van een uitke
ring of financiële ondersteuning, kun
nen worden stopgezet. Daarnaast kan 
het gevolgen hebben voor de opbouw 
van AOW. Het is belangrijk om altijd op 
het juiste adres ingeschreven te staan.

Geslachtsnaam: Paweł, C.
Geboortedatum: 5 november 1984
Adres: De Akker 4, Vlijmen
Datum besluit: 23 januari 2019
Zaaknummer: 570632

Geslachtsnaam: Mirea, N.S.
Geboortedatum: 17 juli 1989
Adres: De Akker 4, Vlijmen 
Datum besluit: 23 januari 
Zaaknummer: 2019578727

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 heb
ben 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 emailservice. <

Bekendmakingen >

Strooien in de gemeente
Afgelopen week is er weer veel sneeuw gevallen. Veel inwoners vragen zich dan af waarom  
er in ‘hun’ straat niet geveegd en gestrooid wordt. 

Bij veel sneeuwval, zoals afgelopen week, is het 
voor onze gladheidbestrijders al moeilijk om alleen 
de hoofdwegen, fietspaden en busroutes begaan
baar te houden. Dit betekent dat de gemeente 
niet in iedere woonstraat of elk voetpad kan vegen 
en strooien. Samen kunnen we ervoor zorgen dat 
voetpaden in onze gemeente, voor iedereen, be
gaanbaar blijft. 

Wat kun je zelf doen ?
Probeer na sneeuwval de sneeuw weg te vegen, 
dus voordat deze is vast gelopen. Hierdoor kunnen 
buurtbewoners veilig gebruik maken van het trot
toir. Ook kun je zelf met zout strooien tegen glad
heid. Zout kun je kopen bij tuincentra, doehetzelf 
winkels en bezinepompen. Strooi niet meer dan 
een handje zout per m2 en strooi niet te veel onder 
bomen, dat is slecht voor de wortels.

Wat doet de gemeente?
Als het zeker is dat het glad wordt, start er een 
strooiactie. 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, bejaardencentra e.d. worden 
in principe niet gestrooid. Alleen bij extreem ge
vaarlijke omstandigheden. Voor het bepalen van 
de gladheid maakt de gemeente gebruik van de 
meetpunten van Rijkswaterstaat, de voorspellin
gen van Meteoconsult en de weginspecties door 
de gemeente zelf. <

KindPakket 2019
Is je inkomen uit werk niet zo hoog? Vraag het het 
KindPakket aan!

Op voetbal, muziekles, zwemles of meegaan met het school-
reisje. Allemaal dingen die heel gewoon lijken. Voor ouders  
kan het financieel lastig zijn om kinderen aan deze activiteiten 
mee te laten doen. Het KindPakket kan in die situaties een  
uitkomst zijn. 

Wat is het KindPakket?
Het KindPakket is er voor kin
deren in de leeftijd van 4 t/m 
17 jaar uit gezinnen die het 
niet zo breed hebben. Hiermee 
kunnen kinderen sporten, 
sportkleding aanschaffen, 
zwemles krijgen of een mu
ziekinstrument leren bespe
len. Ook kosten voor school 
zoals b.v. ouderbijdrage en 
schoolkamp kunnen vergoed 
worden. Voor brugklassers is 
een schoolpakket beschikbaar.

Wanneer kom ik in aanmerking?
Hieronder staan de inkomensgrenzen in netto bedragen per 
maand; zeg maar: het bedrag dat je maandelijks op je bank
rekening krijgt. Verdien je minder dan het bedrag dat op jou  
van toepassing is? Dan kun je een KindPakket aanvragen. 

Het inkomen voor ouders tussen 21 jaar en  
pensioengerechtigde leeftijd

Maximaal

Een alleenstaande ouder € 1169,12

Samenwonende ouders, beiden jonger dan de  
pensioengerechtigde leeftijd

€ 1670,18 

Op www.heusden.n/kindpakket vind je alle normen.

Hoe vraag ik het aan?
Je kunt via de website www.heusden.nl/kindpakket digitaal een 
aanvraag indienen. Je kunt een aanvraagformulier ook ophalen 
bij het gemeentehuis in Vlijmen en bij de Bijeenteams in Drunen, 
Vlijmen en Oudheusden (wijkwinkels).

Meer weten over het KindPakket?
Wil je weten wat het KindPakket precies inhoudt en wat de  
mogelijkheden zijn? Bel dan met Stichting Leergeld Heusden, 
telefoon (06) 479 902 63 op maandag of woensdag tussen  
9.00 en 12.00 uur.  <

Woensdagavond 23 januari deden maar liefst 64 enthousiaste aqua
sporters mee aan de ‘Aquachallenge’ in zwembad Die Heygrave. Tijdens 
deze sportieve avond werden er verschillende vormen van aquafitness 
gegeven door de instructeurs van Die Heygrave. 

Stichting 'Alles voor mekaar' stond deze avond daarom centraal. Zij 
zetten zich in voor hetzelfde doel. Die Heygrave heeft wekelijks oog 
voor senioren. Op donderdag kunnen ze deelnemen aan Aquavitaal.  
Na het zwemmen sluit de groep af met een gezellig kopje koffie. 

Wil jij meer weten over stichting AllesvoorMekaar? Kijk dan snel  
op www.allesvoormekaar.nu <

Aquachallenge 2.0

www.zwembaddieheygrave.nl

www.heusden.nl
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