
75 jaar vrijheid in Heusden!
In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. De provincie Noord-Brabant werd een halfjaar 
eerder bevrijd en daarom staan we in 2019 al stil bij deze bijzondere 
mijlpaal. 

We leven in Heusden 75 jaar in vrijheid en willen dit samen met in-
woners en bezoekers herdenken en vieren. Daarom werken een groot 
aantal lokale initiatiefnemers aan een programma om de verhalen van 
onze gemeente te laten herbeleven en door te vertellen aan de vol-
gende generaties.

Het definitieve programma, dat de focus zal hebben op het weekend 
van 1, 2 en 3 november, wordt later in de maand mei bekend gemaakt. 
Op maandag 4 november herdenkt Heusden volgens traditie de slacht-
offers van de Stadhuisramp. 

Brabant Remembers
Ook de provincie Noord-Brabant zet breed in op 75 jaar vrijheid. In het 
project ‘Brabant Remembers’ zet de provincie, samen met stichting 
Crossroads Brabant ’40 – ’45, het Brabantse WOII-erfgoed op de kaart. 
Met vijfenzeventig bijzondere, inspirerende en persoonlijke verhalen 
wordt verteld over de mobilisatie, het verzet, de collaboratie en de 
bevrijding van Brabant. In Heusden vind je ook één van de 75 verha-
len. Met de titel ‘Het jongetje naast het graf’ vertelt Hans van Alphen 
zijn persoonlijke verhaal over de betekenis van de stadhuisramp in 
Heusden vesting. 

Meer informatie
Wil je meer weten over 75 jaar vrijheid in Heusden kijk dan op  
www.heusden.nl/75jaarvrij. Hier maken we binnenkort ook het 
programma bekend. Wil je meer weten over het bijzondere project 
Brabant Remembers en de persoonlijke verhalen? Kijk dan snel op 
www.brabantremembers.com <

Sjors Sportief & Creatief  
ook in 2019/2020
Meld je activiteit aan!

Sjors is een regelrechte ‘hit’ onder de basisschool-
jeugd. Meer dan 1300 basisschoolkinderen maakten 
met Sjors afgelopen jaar kennis met sportieve en 
culturele activiteiten binnen onze gemeente.  
Door dit daverende succes gaan we ook komend 
schooljaar graag verder met Sjors Sportief & 
Creatief. 

Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen aan 
het begin van het nieuwe schooljaar het Sjorsboekje 
waarin aanbieders hun activiteit promoten. 

Schoonmaakactie aan de 
oevers Heusdense Maas
3 t/m 8 juni 2019

De zomer komt er weer aan. En wat is er fijner om met mooi 
weer heerlijk langs de Maas te wandelen. Helaas blijft er jaarlijks 
na de hoogwaterperiode (maart/april) op de oevers van de Maas 
veel zwerfvuil achter. Samen willen wij ervoor zorgen dat de 
oevers weer schoon worden. Daarom organiseren wij in de week 
van 3 t/m 8 juni de actie Schone Maas. Help jij ook mee?
 
Zwerfafval langs de Maas 
Het zwerfafval is niet alleen lelijk om te zien maar het is ook 
slecht voor het milieu, de flora en fauna en het veroorzaakt de 
plastic soep in zeeën en oceanen. Het is een wereldwijd pro-
bleem dat wij op lokaal niveau willen aanpakken. 

Project Schone Maas 
In het Project Schone Maas werken provincie Noord-Brabant, 
Rijkswaterstaat Zuid- Nederland, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, Stichting Brabants Landschap, IVN Brabant 
en de Maasgemeenten samen door het organiseren van opruim-
acties. 

Help mee! Vele handen maken licht werk!
In 2018 ruimden meer dan 600 vrijwilligers de Maasoevers op, 
wat 700 zakken vuil opleverde! Help jij ook mee deze resultaten 
in 2019 te overtreffen? Heb jij in de week van 3 t/m 8 juni nog 
een gaatje in je agenda? Meld je dan snel aan! Wij zorgen voor 
materialen zoals handschoenen, knijpers en vuilniszakken.

Je kunt je individueel of als groep aanmelden via  
www.heusden.nl/schonemaas <

Kinderen kunnen zich vervolgens via de website 
inschrijven voor een aantal introductielessen. 
 
Meld je activiteit aan!
Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleren kinderen 
deel te nemen aan bijvoorbeeld een sport, mu-
ziek, tekenen of dansen. Wil je een activiteit voor 
deze doelgroep aanbieden? Meld deze dan aan op 
www.sportstimulering.nl. Ben je geen vereniging 
maar wil je toch graag meedoen? Dit kan, neem dan 
contact op met info@sjorssportief.nl. <

23 mei stem jij ook? 
Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. De stempassen zijn bezorgd.

Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen 
moet je je kunnen legitimeren bij het stemlokaal 
met een identiteitsdocument en een persoonlijke 
stempas. Zonder deze documenten kun je niet 
deelnemen aan de stemming. Het identiteitsdocu-
ment mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit houdt 
in dat op het document achter de tekst ‘geldig tot’ 
de datum 23 mei 2014, of een latere datum moet 
staan. Meer informatie vind je op www.heusden.nl 

Stempas niet ontvangen of kwijt?
Vraag dan een nieuwe aan via www.heusden.nl, 
hiervoor heb je een DigiD nodig of persoonlijk aan 

de balie. Vergeet dan niet een legitimatiebewijs 
mee te nemen. Je kunt een nieuwe stempas aan-
vragen tot 22 mei 12.00 uur.

Wil de komende verkiezingen stemmen in een 
andere gemeente in Nederland? Of kun je zelf 
niet naar het stembureau en wil je iemand an-
ders voor je laten stemmen? Kijk dan snel op 
www.heusden.nl voor meer informatie. <

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 -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
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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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
•  Drunen, Hoge Schijf 26, bouwen 

paardenstal (589083, 26-04-2019)
•  Drunen, Nijlring 56, bouwen overkap-

ping (589091, 28-04-2019)
•  Oudheusden, Jan Steenstraat 10, 

plaatsen dakkapel voorzijde woning 
(589246, 29-04-2019)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Hoge Schijf 26, bouwen 

paardenstal (589083, 26-04-2019)
•  Vlijmen, Ekelaarlaan 15, aanpassen 

dak bijgebouw (588926, 25-04-2019)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Vlijmen, Heistraat 19, vergroten wo-

ning en garage (578747, 29-04-2019)
•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 9, 

bouwen opslagloods (582793,  
26-04-2019)

•  Oudheusden, De Oosters 2, verande-
ren kozijn voorgevel (583002,  
26-04-2019)

•  Vlijmen, Lisdodde (kadastraal 
N6084), bouwen 7 woningen met 
bergingen (582866, 25-04-2019)

•  Vlijmen, Pimpernelblauwtje en 
Atalanta (kadastraal N6084), bouwen 
15 woningen met bergingen (582900, 
25-04-2019)

•  Vlijmen, Achterstraat 24A, bouwen 
schuur (578305, 25-04-2019)

•  Drunen, Vennestraat 89 en 91, uitbrei-
den garage en bouwen overkapping 
(583524, 26-04-2019)

•  Nieuwkuijk, Wilgenstraat 12, plaat-
sen dakopbouw (583000, 26-04-2019)

•  Vlijmen, Snoekbaars, kavel GEE217, 
bouwen woning (583311, 26-04-2019)

•  Vlijmen, Ruisvoorn, kavel GEE229, 
bouwen woning (582404, 26-04-2019)

Afwijken van de bestemming 
•  Nieuwkuijk, Wilgenstraat 12, plaat-

sen dakopbouw (583000, 26-04-2019)
•  Vlijmen, Pimpernelblauwtje en 

Atalanta (kadastraal N6084), bouwen 
15 woningen met bergingen (582900, 
25-04-2019)

•  Drunen, Vennestraat 89 en 91, uitbrei-
den garage en bouwen overkapping 
(583524, 26-04-2019)

•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 5, reali-
seren theetuin (586465, 30-04-2019)

Kappen
•  Vlijmen, Van Greunsvenpark, kappen 

36 bomen (586673, 30-04-2019)

Slopen
•  Heusden, Nieuwe Maasdijk 1, gedeel-

telijk slopen bedrijfspand (574054, 
26-04-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Thomas Edisonweg, aanleg-

gen in- en uitrit (582805, 24-04-2019)
•  Vlijmen, Otter 8, aanleggen in- en 

uitrit (586644, 25-04-2019)
•  Vlijmen, Snoekbaars, kavel GEE217, 

aanleggen in- en uitrit (585671,  
26-04-2019)

Procedures
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving 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 verstreken. Deze 
publicatie wordt gedaan op basis van 
de reguliere voorbereidingsprocedure
van de Wet algemene bepalingen om-
gevingsrecht (Wabo).

Exploitatievergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 30 april 2019 een exploitatievergun-
ning verleend aan MTJF van Bokhoven, 
handelend onder de naam Fiika, aan de 
Lambertusstraat 5 in Hedikhuizen. De 
vergunning is verzonden op 30 april 
2019 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 00587765.

Verkeer
Het college van burgemeester en wet-
houders maakt bekend dat het op 26 
april 2019 heeft besloten tot het aan-
leggen van een gereserveerde gehandi-
captenparkeerplaats ter hoogte van de 
Johann Straussstraat 29 in Drunen en 
de Afrikalaan 27 in Drunen. Het bord E6 
met het kenteken-onderbord wordt in 
beide situaties geplaatst. De besluiten 
zijn op 8 mei 2019 bekendgemaakt in 
de Staatscourant.

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 e-mail-service. <

Bekendmakingen >

Gierzwaluwen weer terug 
op het nest
De eerste gierzwaluwen zijn na een tocht van 7.000 km uit 
Afrika weer teruggekeerd in Nederland om te broeden. Bij de 
Voorste Venne in Drunen worden ze verrast met nieuwe nest-
kasten. Hierdoor kunnen ze ook dit jaar weer broeden op hun 
vertrouwde locatie op Heusdense grond. 

Met aanbevelingen van de vereniging Gierzwaluw-
bescherming Nederland en bijdragen van Brabants 
Landschap, Provincie Noord-Brabant en de Postcode Loterij, 
is het mogelijk gemaakt dat er tijdens de renovatie van de 
Voorste Venne maar liefst 220 nestkasten geplaatst zijn. <

Openbare  
raadsvergadering 
 
Op dinsdag 14 mei 2019 vindt in het gemeen-
tehuis in Vlijmen een openbare vergadering 
van de raad van de gemeente Heusden plaats. 
De vergadering start om 19.30 uur. Je bent van 
harte welkom! 

De raad besluit over de volgende onderwerpen:
• Welstandsnota Heusden
•  Ontwerp programmabegroting 2020 en 

meerjaren begroting 2021-2023 Stadsgewest 
’s-Hertogenbosch

•  Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant

•  Herijking deelbegroting jeugd 2019  
Hart van Brabant

•  Benoeming fractieondersteuner

Voor het spreekrecht, de agenda en de 
raadstukken verwijzen wij je naar de web-
site www.heusden.nl. onder ‘raad en college’ / 
‘vergaderingen’. <

Inwonerspanel Heusden
Geef jouw mening over  
eenzaamheid! 

Mensen die zich eenzaam voelen ervaren een 
gemis aan een hechte emotionele band met 
anderen of ze hebben minder sociale relaties 
dan ze wensen. Eenzaamheid is een persoon-
lijke ervaring. De een heeft meer betekenisvolle 
relaties nodig dan de ander. Eenzaamheid is 
vaak een verborgen probleem. Het is niet aan 
mensen te zien of zij zich eenzaam voelen en er 
wordt weinig over gepraat. Eenzaamheid is niet 
hetzelfde als alleen zijn. Het valt wel regelmatig 
samen.

De gemeente Heusden onderzoekt eenzaam-
heid onder inwoners en stelt een plan van aan-
pak op om eenzaamheid tegen te gaan. Geef ook 
uw mening via www.heusden.nl/eenzaamheid <

De informatie die je deelt gebruiken wij als  
input voor dit plan van aanpak.

Een groene gemeente
Maaien van de bermen

Heusden is een gemeente met veel groen in en rondom de elf kernen. De groene omgeving is een onderdeel 
van het karakter van Heusden en draagt bij aan de biodiversiteit en leefbaarheid in de gemeente. 

Het onderhoud van groen wordt door de gemeente 
of een aannemer uitgevoerd. De komende periode 
gaat Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. aan de slag 
met het maaien van de bermen en verkeershoeken 
in het buitengebied van de gemeente. In deze ronde 
wordt de eerste meter van de berm geklepeld. Dit 
betekent dat het gras wordt kortgeslagen. Het gras 
blijft liggen zonder dat het overlast veroorzaakt. In 
het najaar maaien we de berm volledig en dan rui-
men we dit ook op. De verwachting is dat de werk-
zaamheden in deze voorjaarsronde ongeveer drie 
weken in beslag nemen. <

Aangepaste openingstijden
Op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei zijn we gesloten  
in verband met Hemelvaartsdag. We zijn die dag ook  
telefonisch niet bereikbaar. 

Veel gemeentelijke producten kun je voortaan digitaal 
aanvragen. Kijk hiervoor op onze website www.heusden.nl. 
Tussen 12.00 en 17.00 uur werkt de gemeentebalie in Vlijmen 
alléén op afspraak. Een afspraak plan je makkelijk in via onze 
website <

www.heusden.nl
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