
Keukenbazen Battle 2019
5e editie van de leukste kinderkookwedstrijd

In 2018 won team ‘De Knoflookjes!!!’ uit Heusden deze kook-
wedstrijd en burgemeester Willemijn van Hees werd daardoor 
SmaakBurgemeester van Nederland.

Na de zomervakantie start de 5e editie van de leukste kook-
wedstrijd voor kinderen van 10 tot 12 jaar uit 16 gemeenten in 
Noordoost Brabant. Teams kunnen zich nu al aanmelden via 
www.keukenbazen.nl. 

Lekker en gezond met producten uit de buurt
De opdracht voor de teams luidt: ‘Maak een hoofdgerecht met lek-
kere en gezonde producten uit je eigen buurt’. Deelnemers gaan in 
teams van twee of drie kinderen de strijd aan; per gemeente gaat één 
team door naar de finale op zaterdag 5 oktober bij het Koning Willem I 
College in ‘s-Hertogenbosch. Voor de teams zijn er drie prijzen te  
verdienen: de prijs voor de overall winnaar, de prijs voor het meest  
creatieve gerecht en de prijs voor de beste smaakcreatie. <

Het Bewaarde Land bestaat 10 jaar
Het natuurbelevingsprogramma Het Bewaarde Land bestaat alweer 10 jaar op de locatie aan de zuidkant 
van de Loonse en Drunense Duinen. Samen met de kinderen van groep 6 van basisschool De Dromenvanger, 
wethouder Mart van der Poel van de gemeente Heusden en natuurlijk de onmisbare vrijwilligers werd dit 
woensdag 3 juli gevierd. 

Inmiddels heeft de locatie in De Loonse en Drunense 
Duinen al bijna 2.000 kinderen alleen al uit de ge-
meente Heusden mogen ontvangen. De kinderen 
reageren steeds enthousiast! Ook de juf kan het 
iedereen aanraden: “Even niet binnen vier muren, 
maar lekker buiten in de natuur. En ze leren hier 
een hoop! In een tijd waar de kinderen steeds meer 
binnen spelen, vind ik het juist zo belangrijk dat ze 
allemaal lekker buiten zijn.”

“Elk kind zou dit mee moeten maken. Voor de erva-
ring in de natuur op zich, maar ook voor de lange 
termijn impact. Op naar de volgende 10 jaar!” aldus 
wethouder Mart van der Poel

Wil jij ook vrijwilliger worden of met je klas op bezoek 
komen? Kijk dan op www.hetbewaardeland.nl. <

www.bijeenheusden.nl

Eenzaamheid aanpakken 
door contact te maken
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 komen-
de maanden besteden we op deze plek aandacht aan partijen 
in de gemeente Heusden die zich inzetten om eenzaamheid te 
bestrijden. Deze week de Senioren Raad Gemeente Heusden, 
koepelorganisatie voor zes KBO’s en de Vereniging Senioren 
Heusden.

Halverwege juli is het weer zo ver, dan start De Senioren Raad 
Gemeente Heusden (SRGH) met haar jaarlijkse Zomerschool. 
Voor de tiende keer alweer, een jubileum dus. De Zomerschool 
biedt een scala aan activiteiten waaraan de 55-plussers in de 
gemeente Heusden deel kunnen nemen. Van excursies naar 
schoenfabriek Durea en het gemeentehuis in Vlijmen tot work-
shops bitterballen maken en keramiek schilderen. 

Met deze activiteiten weet de SRGH veel eenzaamheid in de 
kiem te smoren, zo is de overtuiging van Arnold Reijnen, secre-
taris van de koepelorganisatie. “In de zomermaanden slaat bij 
ouderen vaak de eenzaamheid toe. Mantelzorgers, kinderen en 
buurtgenoten zijn dan op vakantie, waardoor veel ouderen een-
zaam en alleen achterblijven.”

Het aanpakken van eenzaamheid is wat Reijnen betreft dan 
ook vooral een kwestie van contact maken. En die contactmo-
menten zijn legio. Denk alleen al aan de talloze activiteiten die 
de verschillende ouderenverenigingen jaarlijks houden. Alleen 
in Vlijmen-dorp al levert dat op jaarbasis zo’n 40.000 contact-
momenten op. “Daarnaast gaan onze vrijwilligers met grote 
regelmaat op pad om de senioren in de gemeente te helpen bij 
administratieve zaken of de aangifte van belasting of om aan te 
schuiven bij een keukentafelgesprek.”

“En al die contactmomenten maakt dat wij heel snel in de gaten 
hebben waar eenzaamheid op de loer ligt”, gaat Reijnen verder. 
“Zien we mensen die eenzaam zijn of dat dreigen te worden, 
dan schakelen we meteen ons netwerk in. We zoeken dan bij-
voorbeeld contact met Bijeen of met de mensen van Alles voor 
Mekaar. Op die manier kunnen we met z’n allen de eenzaamheid 
in onze gemeente terugdringen.”

Meer weten over de Senioren Raad Gemeente Heusden 
of de aangesloten seniorenverenigingen? Kijk op 
www.seniorenraadheusden.nl. <

(06) 532 357 05

Je 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
E-mail: info@heusden.nl

Bezoekadres
Julianastraat 34, Vlijmen

Telefoon
Maandag tot en met donderdag  
van 09.00 - 17.00 uur en vrijdag  
van 09.00 - 12.00 uur,  
telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met donderdag 
van 09.00 - 17.00 uur en vrijdag 
van 09.00 - 12.00 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 - 17.00 uur
Vrijdag van 09.00 - 12.00 uur

Let op! In de zomervakantie werken  
wij alleen 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
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, Snoekbaars, GEE222, bou-

wen woning (595066, 25-06-2019)
•  Vlijmen, Nassaulaan 63, plaatsen en 

gebruiken textielwasserette (595160, 
25-06-2019)

•  Elshout, Mariëndonkstraat 14,  
bouwen woning (595161, 25-06-2019)

•  Drunen, Alcoalaan 1, plaatsen /  
bouwen prefab station (595537, 
28-06-2019)

•  Vlijmen, Oliemaat 6, aanbrengen 
nieuwe puien en luifel (595556,  
28-06-2019)

•  Drunen, Kleinestraat 53, vergroten 
woning (595587, 30-06-2019)

Kappen
•  Drunen, Londenring 17, kappen 

Amerikaanse eik (595774, 01-07-2019) 

Reclame
•  Vlijmen, Oliemaat 6, veranderen 

indeling handelsreclame (595556, 
28-06-2019)

Afwijken van de bestemming
•  Elshout, Veilingstraat 16, afwijken 

van de bestemming in verband met 
het huisvesten van meer dan 5 perso-
nen (26-06-2019, 595279)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Snoekbaars, GEE222, aanleg-

gen in- en uitrit (595066, 25-06-2019)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Haarsteeg, Willy van den Berkstraat 

tegenover huisnummer 12, plaatsen 
duiker in sloot (595290, 26-06-2019)

•  Koningsvliet tussen N267 en 
Haarsteegse Wiel, verlaging maaivel-
den, aanleggen 5 poelen en aanleggen 
taluds (grondwallen) (595581,  
28-06-2019)

Milieu 
•  Vlijmen, Nassaulaan 63, plaatsen en 

gebruiken textielwasserette (595160, 
25-06-2019)

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. Tegen 
ingediende aanvragen is geen bezwaar 
mogelijk.

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Drunen, Hoge Schijf 26, bouwen 

paardenstal 589083, (25-06-2019)
•  Elshout, Pastoor Beckersstraat hoek 

Monseigneur Muskensstraat, bouwen 
10 energiezuinige geschakelde 
schuurwoningen (589980, 25-06-2019)

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

paardenstal 589083, (26-04-2019)

•  Vlijmen, Ekelaarlaan 15, bouwen 
bijgebouw (588926, 02-07-2019)

•  Vlijmen, Sint Barbarastraat 1, wijzi-
gen bestemming in verband met 
huisvesten van meer dan 5 personen 
(579320, 02-07-2019)

Ingetrokken aanvragen
•  Drunen, Von Suppéstraat 26,  

verbreden in- en uitrit (582804)
•  Vlijmen, Pieter Bruegelstraat 30, 

plaatsen zonnepanelen (594978)

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 belang-
hebbende kan bezwaar maken.

Verkeer

KNWU NK MASTERS NIEUWKUIJK
Op 14 juli vindt in Nieuwkuijk de KNWU 
NK Masters wielrennen plaats. De start 
en finish is op de wielerbaan de 
Heuvelen in Nieuwkuijk. 

Het parcours loopt via de 
Nieuwkuijkseweg – Vendreef – 
Wethouder van Buulweg – Vaartweg –  
Nieuwkuijkseweg. 

Deze wegen zijn op 14 juli 2019 van 
06.00 uur tot 20.00 uur afgesloten 
voor het doorgaande verkeer. 

Een omleidingsroute wordt ingesteld 
tussen Vlijmen en Cromvoirt via de 
Ruidigersdreef – Deutersestraat – Sint 
Lambertusstraat – Cromvoirtseweg. 

GERESERVEERDE GEHANDICAPTEN-
PARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wet-
houders van Heusden maakt bekend 
dat het college op 1 juli 2019 heeft 
besloten tot het aanleggen van:

•  een gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats ter hoogte van de Lage 
Heide 2 in Vlijmen. 

•  een gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats ter hoogte van de Van 
Asbeckstraat 20 in Oudheusden.

Bij beide plaatsen wordt het bord E6 
geplaatst met een onderbord met 
kenteken. Het besluit is op 10 juli 2019 
bekendgemaakt in de Staatscourant.

Meldingen
Het college van Heusden heeft onder-
staande melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ont-
vangen en geaccepteerd:

•  Jumbo Supermarkten BV, voor de 
ombouw van de Emté naar een Jumbo 
Supermarkt, hierbij wordt de inrich-
ting gewijzigd, aan het Plein 16 in 
Vlijmen. 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.

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 >

Blauwalgen zijn in bijna elk oppervlaktewater 
terug te vinden en maken onderdeel uit van een 
natuurlijk ecosysteem. Als blauwalgen zich ech-
ter explosief vermenigvuldigen, spreken we van 
‘blauwalgenbloei’ en kan dit gezondheidsrisico’s 
opleveren voor mens en dier. De gevoeligheid bij 
mensen is zeer verschillend. Kinderen en honden 
lopen over het algemeen het meeste risico om ziek 
te worden. Honden kunnen zelfs overlijden na 
contact met besmet water.

Bij blauwalgenbloei ontstaat er meestal een 
blauwgroene drijflaag op het water. Een drijflaag 

Gemeentebalie in Vlijmen
Van maandag 8 juli tot en met vrijdag 16 augustus 
werken wij de hele dag alléén op afspraak en vervalt 
de donderdagavondopenstelling. In deze periode 
zijn wij op vrijdag vanaf 12.00 uur gesloten en tele-
fonisch niet bereikbaar. Je kunt een afspraak maken 
via www.heusden.nl of via (073) 513 17 89.

Let op!
Wegens technisch onderhoud is het niet mogelijk 
om op woensdag 31 juli een paspoort of identiteits-
kaart aan te vragen of op te halen.

Wijkwinkels
In de zomervakantie kun je niet in de wijkwinkels 
terecht zoals je gewend bent. Van 8 juli tot en met 
16 augustus kun je iedere dinsdag van 14.00 tot 

zal na een bepaalde periode weer afsterven en 
uit zichzelf verdwijnen. Niet elke blauwalgsoort 
vormt drijflagen en is zichtbaar aan het oppervlak. 

Zwemmen? Alleen in veilig water
Wil je zwemmen, pootje baden en spelen in na-
tuurwater? Kijk dan op www.zwemwater.nl of 
download de app om te zien waar dat veilig en 
schoon kan. Het advies is om alleen verkoeling 
te zoeken bij officieel aangewezen zwemwater-
locaties. <

16.00 uur terecht in de wijkwinkel in Drunen voor de 
hierondergenoemde zaken:
• Wijkwinkel
• Geldzakenspreekuur
• Vrijwilligershuis

De wijkwinkel in Drunen is gevestigd aan het 
Raadhuisplein 16. Het is mogelijk dat individuele 
afspraken wél in uw lokale wijkwinkel plaatsvinden.

Zwembad Die Heygrave
Het zwembad is van maandag 8 juli tot en met 
zondag 18 augustus gesloten. Er vinden geen zwem-
lessen plaats. Een aantal activiteiten zoals banen 
zwemmen, bewust bewegen en Aquavitaal is een 
aantal weken nog wel mogelijk. Bekijk het rooster 
op www.zwembaddieheygrave.nl <

Blauwalg in het water
Het is al weer langere tijd droog en warm. Dit kan voor overlast zorgen doordat er blauwalg in het  
oppervlaktewater bloeit. Blauwalg komt vooral voor in stilstaand water, zoals vijvers en sloten.

Aangepaste openingstijden tijdens zomervakantie

80

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.

Wil je een activiteit organiseren?
Je mag activiteiten organiseren op de volgende tijdstippen.  
De eindtijden zijn gekoppeld aan de tijden dat de laatste wande-
laars 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
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 gepasseerd.

Kijk op www.heusden.nl/de80 waarvoor je een vergunning nodig 
hebt en wat je zonder vergunning mag organiseren. Een vergun-
ning 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 
andere weggebruikers worden tijdens de doorkomst verschil-
lende wegen afgesloten. 

Vrijwilligers gezocht
De 80 van de Langstraat heeft vrijwilligers nodig om de po-
pulaire wandeltocht weer tot een succes te maken. Wil jij 
je inzetten zodat er weer een prachtig evenement kan wor-
den neergezet? Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.80vandelangstraat.nl onder het kopje ‘vrijwilligers’. <

www.heusden.nl
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