
Wij zoeken ‘ZAP-ers’! 
Erger jij je ook aan het zwerfvuil in je buurt? Meld je aan en wordt een 
‘ZAP-er’!

Een ‘ZAP-er’ is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker. ‘ZAP-ers’ zijn inwo-
ners van de gemeente die vrijwillig zwerfafval opruimen, bijvoorbeeld 
als ze een rondje lopen, de hond uitlaten, enzovoort. Je kunt dus ‘ZAP-en’ 
wanneer je wilt. Al het zwerfafval dat je opruimt is mooi meegenomen.

Als je aangemeld bent als ‘ZAP-er’ krijg je van de gemeente een aantal 
materialen in bruikleen zoals een afvalgrijper, afvalzakkenhouder, paar 
handschoenen, fluorescerend hesje en speciale afvalzakken. Daarnaast 
krijg je de contactgegevens van een medewerker van de gemeente. 
Deze zorgt dat de volle zakken bij je worden opgehaald en dat je nieu-
we zakken krijgt als je ze nodig hebt.

Meer informatie vind je op www.heusden.nl/zap. Hier kun jij je ook 
aanmelden! <

Het regent prijzen! 
Op zaterdag 22 juni werden tijdens het historisch en gastronomisch evenement 
Bourgondisch Heusden verschillende prijzen uitgereikt. 

Burgemeester Henk Willems 
Cultuurprijs
Stichting Lidy van Dam Fonds is 
de winnaar van de 'Burgemeester 
Henk Willems Cultuurprijs’. De 
stichting is bij het grote publiek 
vooral bekend van Ongehoord. 
Dit reizende festival biedt al 14 
jaar origineel en buitengewoon 
cultureel aanbod in onze ge-
meente. Het staat vol plaatselijk 
opkomend en gevestigd talent. 
Het omvat meerdere culturele 
disciplines – van zang en dans tot 
muziek, theater en dichtkunst – 
en weet daardoor cultuur breed 
uit te dragen en te stimuleren. 

De jury spreekt haar bijzondere 
waardering uit voor de verbin-
dende kracht van Ongehoord, 
op organisatorisch, artistiek en 
sociaal vlak. 

Dromen. Doen. Heusden. -awards
Burgemeester Willemijn van 
Hees maakte deze middag ook 
de laatste twee winnaars bekend 
van de Dromen. Doen. Heusden. 
-awards. Het team studenten van 
het d’Oultemontcollege kliefde 
vorige week nog met hun zonne-
boot door de Heusdense wateren. 
Deze zaterdag mochten zij de 
award voor Droom van 2018 in 
ontvangst nemen. In 2018 zijn 
zij vol enthousiasme aan de slag 
gegaan met het zelf bouwen van 
een zonneboot. Passie, gedreven-
heid, school en bedrijfsleven kwa-
men samen om te leren en te er-
varen. Afgelopen week deden zij 
met hun boot mee aan de Young 
Solar Challenge in Heusden. 

Sterre van Loon won het goud 
in de categorie Sporter van 

de Doener-awards. Sterre is 
10 jaar oud en geselecteerd 
voor Topturnen Zuid. Dit is het 
Regionale talentencentrum voor 
damesturnen. Ze turnt op het 
hoogste niveau bij de pupillen en 
heeft als doel gesteld om naar de 
Olympische Spelen te gaan. <

Aangepaste  
openingstijden
In de zomervakantie van 8 juli  
tot en met 16 augustus werken 
wij bij de gemeentebalie in 
Vlijmen alléén op afspraak:
•  Maandag tot en met donderdag 

tussen 9.00 uur en 17.00 uur: 
alléén op afspraak.

•  Vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 
uur: alléén op afspraak. Vanaf 
12.00 uur zijn we op vrijdag 
gesloten en telefonisch niet 
bereikbaar.

De donderdagavondopenstelling 
vervalt in deze zomervakantie. 
Op dinsdag kun je tot 20.00 uur 
terecht bij de gemeentebalie in 
Vlijmen.

Je kunt een afspraak maken  
via www.heusden.nl of via  
(073) 513 17 89. <

www.bijeenheusden.nl

ZorgSaam Heusden, thuis 
met vrijwilligers
Eenzaamheid blijft een actueel thema in de huidige maatschap-
pij. Mensen wonen langer thuis en worden ouder. Naarmate de 
mobiliteit afneemt en de sociale omgeving kleiner wordt, dreigt 
eenzaamheid. Het is een sluipend proces dat veel gevolgen kan 
hebben, psychologisch, fysiek en maatschappelijk. Niet voor 
niets heeft dit thema veel aandacht van het college. 

De komende maanden besteden we op deze plek aandacht aan 
partijen in de gemeente Heusden die zich inzetten om eenzaam-
heid te bestrijden. Deze week ZorgSaam Heusden, thuis met 
vrijwilligers. Iedereen wil graag zo lang mogelijk regie houden 
over zijn eigen leven. Wat u zelf kunt, wilt u zo lang mogelijk 
zelf blijven doen. Maar soms lukt dat niet en kan een steuntje in 
de rug erg fijn zijn. Op die momenten kan ZorgSaam Heusden u 
helpen. 

Maatje
ZorgSaam ondersteunt u als het thuis om wat voor reden dan 
ook niet meer gaat. Samen met u zoeken de medewerkers van 
ZorgSaam naar een passende oplossing. Soms met behulp van 
uw naasten, soms met die van een vrijwilliger. De vrijwilligers 
van ZorgSaam kunnen helpen bij het doen van boodschappen, 
vervoer van a naar b, kleine klusjes, administratievragen, belas-
tingvragen, taalondersteuning, netwerkverbetering en tot slot 
zijn er Heusdense Maatjes die u een helpende hand of luisterend 
oor bieden. 

Als mensen om wat voor reden dan ook de verbinding met 
andere missen, kunnen zij een beroep doen op de maatjes van 
ZorgSaam. Tim, een jongeman met een drukke baan, is zo’n  
maatje. Tim werd enige tijd geleden gekoppeld aan Mart, die 
door zijn beperking in een isolement terecht was gekomen.  
De eerste keer dat de twee elkaar zagen was het meteen  
gezellig, onder meer vanwege de interesses die ze delen. 

Interesses en behoeften
ZorgSaam probeert bij het koppelen altijd rekening te houden 
met dezelfde interesses en behoeften. Tim en Mart spreken  
geregeld met elkaar af: samen wandelen, gamen of gezellig  
kletsen. Mart kijkt steeds weer uit naar de komst van Tim.  
Hun contact heeft hem goed gedaan, Mart zit weer een stuk  
beter in zijn vel. Zo goed zelfs, dat hij zelf ook iets voor een  
ander wilde doen. Sinds kort doet hij daarom zelf ook vrijwil-
ligerswerk bij ZorgSaam, op tijden die hem het best uitkomen. 

Ook behoefte aan een maatje of wilt u zelf een maatje  
worden? Neem dan contact op ZorgSaam Heusden,  
telefoon (0416) 373 670 / e-mail info@zorgsaamheusden.nl. <

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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Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Meliestraat 1, verbouwen/

moderniseren woning (593588,  
12-06-2019)

•  Vlijmen, Achterstraat 37B, verbou-
wen pand (593822, 13-06-2019)

•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 43, 
bouwen bijgebouw (594163,  
17-06-2019) 

•  Vlijmen, Geerpark (kadastraal 
N6246), bouw hangbrug (594319, 
18-06-2019) 

•  Vlijmen, Geerpark (kadastraal 
N6246), bouw wandelbrug (594321, 
18-06-2019)

Handelen in strijd met regels ruimte-
lijke ordening
•  Vlijmen, Wolput 28, wijzigen bestem-

ming naar bedrijf en wonen (593883, 
14-06-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Doeveren, Dorpsstraat 3, veranderen 

in- en uitrit (593977, 15-06-2019)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Elshout, Norbertijnerstraat 9, vergro-

ten bijgebouw (583029, 12-06-2019)
•  Drunen, Van Ostadeplein 16, vergro-

ten berging (585481, 12-06-2019)
•  Vlijmen, Vlijmense Dijk 51, bouwen 

schuur met luifel (583021, 13-06-2019)
•  Drunen, Valeriusstraat 83, bouwen 

berging (587293, 14-06-2019)
•  Drunen, Sportlaan 7, bouwen woning 

(564999, 14-06-2019)

•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA042, 
bouwen woonhuis (590406,  
17-06-2019)

Afwijken van de bestemming 
•  Elshout, Norbertijnerstraat 9, vergro-

ten bijgebouw (583029, 12-06-2019)

Kappen
•  Drunen, Prins Hendrikstraat (kadas-

traal L7412), kappen van één zomer-
eik (593099, 14-06-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA042, 

aanleggen van een in- en uitrit 
(590406, 17-06-2019)

Ingetrokken
•  Vlijmen, De Klok 21, plaatsen raam-

kozijn aan voorzijde woning (588452, 
12-06-2019)

•  Herpt, Achterweg 31, vergroten 
schuur en plaatsen dakkapel (591173, 
13-06-2019)

•  Drunen, Doctor Schaepmanstraat 13, 
vergroten woonhuis (583631,  
13-06-2019)

Procedures
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes weken 
na de dag van verzending van het be-
sluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belangheb-
bende kan bezwaar maken.

OMGEVINGSVERGUNNING AZIËLAAN 
49 IN DRUNEN
Het college van Heusden heeft op  
18 juni 2019 ingestemd met de omge-
vingsvergunning voor de activiteit: 
• Brandveilig gebruik

Voor het brandveilig gebruiken van 
bebouwing op het perceel Aziëlaan 49 
in Drunen. Het kenmerk van deze ver-
gunning is 586310.

De omgevingsvergunning ligt met 
bijbehorende stukken met ingang van 
vrijdag 5 juli 2019 gedurende zes weken 
ter inzage. Een digitale versie van de 
omgevingsvergunning is opvraagbaar 
via info@heusden.nl. Je kunt de stuk-
ken tijdens openingstijden inzien in 
het gemeentehuis in Vlijmen. Graag bij 
een schriftelijke reactie het zaaknum-
mer 586310 vermelden.

Verkeer
Het college van Heusden heeft  
besloten:
•  Het oostelijk deel van de Prins 

Hendrikstraat tussen de Lipsstraat 
en de Dillenburgstraat in Drunen 
definitief fysiek af te sluiten voor 
gemotoriseerd verkeer;

•  Het oostelijk deel van de Prins 
Hendrikstraat in Drunen in te richten 
en op te nemen als bromfietspad; 

•  Op de aansluiting bromfietspad Prins 
Hendrikstraat met de Cees van 
Delftstraat een voorrangskruispunt 
in te stellen waarbij het bromfietsver-
keer op de Prins Hendrikstraat voor-
rang heeft.

Deze regels zijn gepubliceerd in de 
digitale Staatscourant op 24 juni 2019. 
Je kunt bezwaar maken tot en met  
4 augustus 2019.

Het college van Heusden heeft beslo-
ten een gereserveerde gehandicapten-
parkeerplaats aan te leggen ter hoogte 
van de Sweelinckstraat 1 - 21 in Drunen. 
Het bord E6 en het onderbord met 
kenteken worden hier geplaatst. Dit 

besluit is gepubliceerd in de digitale 
Staatscourant op 26 juni 2019.

Meldingen
Het college van Heusden heeft onder-
staande melding op grond van het 
‘Besluit lozen buiten inrichtingen’ 
ontvangen en geaccepteerd:
•  Van ‘t Hof Grondboringen B.V., voor 

de aanleg van een gesloten bodem-
energiesysteem met een bodemzijdig 
vermogen van 6 kW voor de locatie 
aan de Bosbeemd 34 in Vlijmen.

En onderstaande melding op grond van 
het ‘Activiteitenbesluit milieubeheer’ 
ontvangen en geaccepteerd:
•  Akkerbouwbedrijf Bruijsters, voor de 

bouw van een nieuwe opslagruimte 
aan de Lambertusstraat 9 in 
Hedikhuizen. De melding betreft een 
verandering. 

De acceptaties van de meldingen  
betreft geen besluit in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht. Het 
indienen van een bezwaar of beroep  
is dan ook niet mogelijk.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de persoon 
hieronder genoemd niet meer woont 
op het adres waar hij of zij volgens de 
basisregistratie personen (BRP) staan 
ingeschreven. Het college heeft beslo-
ten de persoonslijst van deze persoon 
niet meer bij te houden. Daardoor 
staat hij of zij officieel niet meer op  
dat adres ingeschreven.

Geslachtsnaam: Lee, R.W. van der
Geboortedatum: 8 mei 1982
Adres: Ekelaarlaan 9, 5251 AK Vlijmen
Datum besluit: 19 juni 2019
Zaaknummer: 590318

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes weken 
na de dag van deze publicatie een be-
zwaarschrift indienen.

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 >

Wil je een activiteit organiseren?
Je mag activiteiten organiseren op de volgende tijd-
stippen. De eindtijden zijn gekoppeld aan de tijden 
dat de laatste wandelaars zijn gepasseerd.

1.  Drunen (Eindstraat, Grotestraat, Bosscheweg):  
20.00 uur tot 00.00 uur

2.  Nieuwkuijk en Vlijmen-Vliedberg: 20.00 uur tot 
01.00 uur

3. Vlijmen: 20.00 uur tot 02.00 uur
4. Haarsteeg en Elshout: 20.00 uur tot 03.00 uur

De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften 
houdt op dinsdagmiddag 2 juli 2019 een hoor-
zitting. Tijdens deze hoorzitting worden drie be-
zwaarschriften behandeld, die zijn gericht tegen:

14:00 uur: Afwijzen tegemoetkoming planschade 
Willem-Alexanderstaat te Drunen

14:30 uur: Verleende vergunning voor het realiseren 
van een theetuin in Hedikhuizen

5.  Drunen (Stationsstraat, Raadhuisplein, 
Torenstraat, Statenlaan*): 20.00 uur tot  
04.00 uur**

* Inclusief De Donge, Het Haringvliet, De Theems, 
De Neckar, De Tiber, De Garonne, Zambeziplantsoen 
en de Hudsonring.
** Of tot het moment dat de laatste loper is gepas-
seerd.

Kijk op www.heusden.nl/de80 waarvoor je een  
vergunning nodig hebt en wat je zonder vergun-
ning mag organiseren. Een vergunning kun je  
aanvragen tot vrijdag 23 augustus.

Route
De gehele route kun je bekijken op 
www.80vandelangstraat.nl onder het kopje  
'parkoers'. Voor de veiligheid van de lopers en an-
dere weggebruikers worden tijdens de doorkomst 
verschillende wegen afgesloten. 

Vrijwilligers gezocht
Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.80vandelangstraat.nl onder het kopje  
'vrijwilligers'.<

15:00 uur: Sluiten pand aan de Jan Tooropplanstoen 
te Drunen op grond van artikel 13b van de Opiumwet

De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften 
houdt op donderdagochtend 4 juli 2019 één hoor-
zitting:

10:00 uur: Verkeersbesluit voor oplaadpunt  
elektrisch vervoer aan De Kongo te Drunen

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis 
in Vlijmen. <

De 80 van de Langstraat 
Het startschot van de 80 van de Langstraat klinkt op zaterdag 14 september om 20.00 uur.  
De gemeente stelt weer alles in het werk om het gezellige feest veilig te laten verlopen. 

Commissie bezwaarschriften

Heel. Heusden. Duurzaam.
Wethouder Mart van der Poel is blij met de  
nieuwe website www.heelheusdenduurzaam.nl. 
Op deze site vind je informatie en tips over energie 
besparen, duurzaam wonen en (ver)bouwen, afval 
scheiden en elektrisch rijden.<

Raadsvergadering
 
Op dinsdag 2 juli vindt in het gemeentehuis in Vlijmen een open-
bare vergadering van de raad van de gemeente Heusden plaats. 
De vergadering start om 19.30 uur. Je bent van harte welkom! 

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:
•   Kadernotitie toekomstig bibliotheekwerk gemeente Heusden
•   Bestemmingsplan Parapluplan woningaantallen
•   Regio Hart van Brabant strategische meerjarenagenda  

2019-2023
•   Jaarstukken 2018, kaderbrief en begroting 2020 Regio  

Hart van Brabant
•   Jaarplan en begroting 2020 Regio Noordoost Brabant
•   Jaarverantwoording 2018 en programmabegroting 2020 

Veiligheidsregio Brabant-Noord
•   Benoeming accountant voor de accountantscontrole  

2019-2020
•   Verordening rechtpositie raads- en commissieleden gemeente 

Heusden 2019
•   Benoeming plaatsvervangend lid AB Baanbrekers

Kijk voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken op  
www.heusden.nl. <

www.heusden.nl
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