
75 jaar vrijheid 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 inwoners en bezoekers herdenken en vieren.

Schoon water,  
vanzelfsprekend toch…
Achter de schermen werken de gemeente Heusden, het Waterschap Aa en 
Maas en Brabant Water hard aan schoon (drink)water. Bijvoorbeeld door 
het zorgen voor een goede riolering en afwatering, het schoonhouden 
van sloten en zuiveren van afvalwater en het leveren van drinkwater.

Maar dit kunnen we niet alleen! Samen met jou kunnen we ons (drink)
water schoon en gezond houden. Help ook mee!

Toilet- en babydoekjes  
NIET IN HET RIOOL
Het riool is bedoeld voor onze 
ontlasting en wc-papier. En dus 
niet voor tampons, maandver-
band, frituurvet, kattengrit, 
vochtige doekjes of luiers. Wist je 
dat vochtige doekjes forse proble-
men aan het afvalwatersysteem 
opleveren. Ondanks dat fabrikan-
ten aangeven dat doekjes biolo-
gisch afbreekbaar zijn, breken deze te langzaam af en veroorzaken ze 
verstoppingen. Gemalen slaan namelijk dicht en in de eerste zeef van 
de waterzuiveringsinstallatie treden verstoppingen op, wat extra on-
derhoudsgeld kost. Spoel daarom alleen toiletpapier door de wc! Alle 
vochtige doekjes, ook als ze voor ontlasting zijn gebruikt, horen bij het 
restafval. <

Programma
Om onze vrijheid te herdenken en  te vieren, 
ontwikkelen een groot aantal lokale initiatiefne-
mers een programma om de verhalen van onze 
gemeente door te vertellen en te laten herbeleven 
aan de volgende generaties. Er vinden nu al diverse 
activiteiten plaats! 

Heusden Herdenkt
Ieder laatste weekend van de maand vindt de 
stadswandeling Heusden Herdenkt plaats. De 
stadsgids vertelt uitgebreid over de gebeurtenis-
sen tijdens de Tweede Wereldoorlog zoals de 
stadhuisramp en de wederopbouw van de vesting-
stad. Een kaartje kost €4,50 en is te koop bij het 
Bezoekerscentrum in Heusden. Meer informatie 
vind je op www.ontmoetdelangstraat.nl 

Lezing 'Bommen en granaten in Vlijmen en 
Nieuwkuijk'
Op 7 oktober kun je in bibliotheek Vlijmen luiste-
ren naar de lezing 'Bommen en granaten in Vlijmen 

en Nieuwkuijk'. Journalist Hans van den Eeden 
vertelt deze avond over de vlucht van ongeveer 
zeventienhonderd inwoners van Nieuwkuijk en 
omgeving naar abdij Mariënkroon in 1944. De  
lezing begint om 19.30 uur en is gratis.  

TweedeHansjes
We willen blijven herdenken en vieren dat we in 
vrijheid leven. Het Pieck ontwikkelde daarom het 
'Tweedehansje', deze armband is gemaakt van 
gebruikt textiel en is gebaseerd op het verhaal van 
'het Jongetje naast het graf', een van de 75 oor-
logsverhalen die opgetekend is in het bijzondere 
project 'Brabant Remembers'. Deze armbandjes 
worden in oplage gemaakt, maar daar heeft Het 
Pieck jou voor nodig! Maak je deel uit van een 
handwerkgroepje, een knutselclub of gewoon een 
groep vrienden die samen aan de slag willen? Maak 
dan een 'Tweedehansje'. De armbandjes worden 
gebruikt tijdens 75 jaar Vrijheid Heusden. Meer 
informatie vind je op www.hetpieck.nl <

www.bijeenheusden.nl

De Week tegen Eenzaamheid
Eenzaamheid is een groeiend probleem in ons land. Steeds meer 
mensen – ook jongeren (!) – voelen zich wel eens eenzaam. Landelijk 
ligt dat percentage op bijna 43 procent, in de gemeente Heusden is 
dat iets meer dan 45 procent. Voor de gemeente Heusden dan ook 
alle reden om het komend jaar flink in te zetten op het tegengaan 
van eenzaamheid. Om te beginnen met de Week tegen Eenzaamheid 
die van 1 tot en met 8 oktober in heel ons land plaatsvindt.

Een belangrijke stap is het Plan tegen Eenzaamheid dat afgelopen 
dinsdag 24 september door het college werd vastgesteld. Kern van 
dat plan is de samenwerking tussen een aantal Heusdense orga-
nisaties die nu al actief zijn op het gebied van eenzaamheid. Van 
de KBO’s, de stichting Ontmoeten en Alles voor Mekaar tot Buurt 
Bestuurt-comités, de bibliotheken en Bijeen. Zij gaan zich de ko-
mende tijd gezamenlijk richten op het signaleren van eenzaamheid 
en het betrekken van mensen die zich eenzaam voelen. Speciale 
aandacht daarbij is er voor de jongeren die zich eenzaam voelen.

Tijdens de komende Week tegen Eenzaamheid bieden Heusdense 
organisaties tal van activiteiten waarmee ze de aandacht willen 
vestigen op het probleem van eenzaamheid. Zo organiseert biblio-
theek Heusden op vrijdag 4 oktober de voorleeslunch. Hierbij lezen 
kinderen voor aan ouderen. Meer informatie over alle activiteiten 
lees je terug op www.bijeenheusden.nl <

Wist u dat…
Hard plastic, zoals kinderspeelgoed, emmers,  
plastic borden, tuinstoelen of speeltoestellen, 
niet bij het PMD-afval hoort?  Dit afval moet je 
inleveren bij de milieustraat. Via de afvalschei-
dingswijzer zie je makkelijk waar welk afval thuis 
hoort. Kijk op www.afvalscheidingswijzer.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 tot 17.00 uur. 
Telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag  
van 09.00 tot 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! In de middag, van 12.00  
tot 17.00 uur, 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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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, Sportlaan 11, verplaatsen 

bestaande bouw (603988, 19-09-2019)
•  Drunen, Kanaalweg 8, verbouwen 

pand naar tijdelijke woongelegenheid 
(603992, 20-09-2019)

•  Drunen, Stationsstraat 42, verbou-
wen en vergroten woning (604089, 
21-09-2019)

•  Vlijmen, Nassau Dwarsstraat (kadas-
traal H5884), bouwen garages en 
opslagunits (604087, 20-09-2019)

•  Vlijmen, Vlinderhof kavel 5 GEE83, 
bouwen woning met bijgebouw 
(604294, 23-09-2019)

•  Heusden, Putterstraat 2, renoveren 
dak en verbouwen woning (linker 
pand) (604080, 20-09-2019)

Monumenten
•  Heusden, Putterstraat 2, renoveren 

dak en verbouwen woning (linker 
pand) (604080, 20-09-2019)

Bouwen en afwijken van de  
bestemming
•  Herpt, Burgemeester Buijsstraat 33, 

bouwen bijgebouw voor o.a. klein-
schalige culturele activiteiten (bijeen-
komstfunctie) (604310, 24-09-2019)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Geerpark fase 2C, inrichten 

tijdelijk gronddepot (603898,  
19-09-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Vlinderhof kavel 5 GEE83, 

aanleggen in- of uitrit (604294,  
23-09-2019)

Procedure 
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
•  Elshout, Mariëndonkstraat 12, bou-

wen schuur (597927, 18-09-2019)
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 94A en 

Hongerenburgweg 13, bouwen kas 1 
en kas 2 (592753, 23-09-2019)

Bouwen en afwijken van de bestem-
ming 
•  Vlijmen, Heistraat 8, vervangen  

dakkapel naar grotere dakopbouw 
(598721, 24-09-2019)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 94A en 

Hongerenburgweg 13, bouwen kas 1 
en kas 2 (592753, 23-09-2019)

Ingetrokken
•  Drunen, Grotestraat 12, bouwen 

garage/schuur/overkapping (598568, 
19-09-2019)

Bezwaar
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.

Besluiten 

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
De personen hieronder genoemd wo-
nen niet meer op het adres waar hij of 
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 persoonslijst van 
deze persoon niet meer bij te houden. 
Daardoor staat hij of zij officieel niet 
meer op dat adres ingeschreven.

Geslachtsnaam: Pasargiu, L.
Geboortedatum: 9 mei 1988
Adres: Herptseweg 3, Oudheusden
Datum besluit: 25 september 2019
Zaaknummer 597970

Geslachtsnaam: Kotsas, D.
Geboortedatum: 3 november 1987
Adres: Afrikalaan 70, Drunen
Datum besluit: 25 september 2019
Zaaknummer 596147

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.

Evenementen 

ELSFOUTIVAL
De burgemeester van Heusden heeft 
op 25 september 2019 vergunning 
verleend aan In Den Gekroonden Hoed 
voor het Elsfoutival op de kruising van 
de Heusdenseweg en de Kerkstraat in 
Elshout op 24 februari 2020 van 14.00 
uur tot 20.00 uur. Vanwege dit evene-
ment is de Heusdenseweg vanaf de 
kruising met de Oosterseweg tot de 
kruising met de Wolfshoek afgesloten. 
Daarnaast is de Kerkstraat afgesloten 
vanaf de kruising met de Schanswijk 
tot de Heusdenseweg. Er worden om-
leidingen ingesteld. De vergunning is 
verzonden op 25 september 2019 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
00600986.

Verkeer
Het college van Heusden heeft op 25 
september 2019 besloten om een gere-
serveerde gehandicaptenparkeerplaats 
aan te leggen ter hoogte van de 
Afrikalaan 68 in Drunen. We plaatsen 
hier een E6-bord met kenteken-onder-
bord. Het besluit is op 2 oktober 2019 
bekendgemaakt in de Staatscourant.

Informatie bekendmakingen
Bovenstaande bekendmakingen  
zijn digitaal gepubliceerd. Meer  
informatie over de bekendmakingen 
met procedures vind je op 
officielebekendmakingen.nl.  
In de procedures vind je terug of  
en hoe je bezwaar of beroep kunt 
aantekenen. Je kunt de bekend-
makingen ook ontvangen per mail of 
via de ‘Over uw buurt’ app. Je kunt dan 
zien welke besluiten betrekking heb-
ben op jouw buurt. De app is gratis te 
downloaden via de App Store, Google 
Playstore of de Microsoft Store. Op 
overuwbuurt.overheid.nl kun jij je 
aanmelden voor e-mail-service. <

Bekendmakingen >

Jouw gegevens in de basisregistratie personen 
(BRP) worden niet zomaar verstrekt aan anderen. 
Er zijn instanties die bepaalde gegevens auto-
matisch krijgen voor het uitvoeren van hun wet-
telijke taken zoals de Belastingdienst en Sociale 
Verzekeringsbank. Deze verstrekking van gege-
vens kun je niet voorkomen, omdat deze verplicht 
is voorgeschreven.

Soms vragen ook andere instanties of personen de 
gemeente om gegevens uit de basisregistratie. Als 
je niet wilt dat de gemeente Heusden jouw per-
soonsgegevens zonder je toestemming aan deze 
instellingen of personen verstrekt, dan kun je een 
verzoek tot geheimhouding indienen.

Aanvraag
Als je ingeschreven staat bij de gemeente Heusden 
kun je een verzoek tot geheimhouding van je per-
soonsgegevens indienen. Dit kun je voortaan digi-
taal aanvragen op www.heusden.nl. Hiervoor heb 
je wel DigiD nodig!

Geldigheid
De geheimhouding blijft altijd gelden, ook als je 
verhuist naar een andere gemeente. Je kunt alleen 
zelf de geheimhouding intrekken. Na verwerking 
van de geheimhouding in de Basisregistratie 
Personen ontvang je van ons een bevestiging.

Recht op inzage
Wil je weten aan wie het afgelopen jaar gegevens 
zijn verstrekt, dan kun je dit schriftelijk opvragen 
bij het cluster Burgerzaken. Bij dit verzoek moet je 
een kopie van je legitimatiebewijs voegen. Binnen 
vier weken krijg je het overzicht thuis gestuurd. 

Aan een verzoek van geheimhouding of recht op 
inzage zijn geen kosten verbonden. Het is belang-
rijk dat je gegevens in de Basisregistratie Personen 
juist en actueel zijn. Twijfel je daaraan? Neem dan 
contact op met het cluster Burgerzaken van ge-
meente Heusden. <

Geheimhouding persoongegevens
Regel het digitaal!

In de basisregistratie personen (BRP) van gemeente Heusden zijn persoonsgegevens opgenomen van 
iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. Het gaat hierbij niet alleen over adresgegevens, maar 
ook om bijvoorbeeld gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, nationaliteit, 
ouders en kinderen. 

Militaire oefening
Op maandag 7 oktober 2019 vindt er een militaire  
oefening, in het kader van de opleiding van militai-
ren voor de Koninklijke Landmacht, plaats. 

De militairen verplaatsen zich te voet en voeren 
enkele acties op en rond het water uit. Hierbij wordt 
het doorgaand verkeer niet gehinderd. <

Opschoonacties groot succes
Of het nu voor Schone Maas, de World Cleanup Day of de Keep 
it Clean Day was; het was opruimen geblazen in de gemeente 
Heusden. In groepen of alleen, in totaal verzamelden ruim 600 
vrijwillige opruimers meer dan 150 zakken met zwerfafval. 

De Afvalbingo kon natuurlijk dit jaar ook niet ontbreken. 
Kinderen kregen een bingolijstje mee waarop zij het afval dat 
ze vonden af konden vinken, en kregen een klein presentje voor 
hun inzet. Elke groep die een foto instuurde maakte bovendien 
kans op de hoofdprijs of de originaliteitsprijs voor de leukste 
inzending. 

Vrijwilligersvereniging De Zonnebloem Vlijmen-dorp kwam deze 
keer als winnaar van de hoofdprijs uit de bus. De originaliteits-
prijs is voor de kabouters van scoutinggroep Maurice Flaccard, 
die met de afgebeelde foto net dat beetje extra deden om de 
foto nog vrolijker te maken.

Harde werkers bedankt
We willen alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun inzet 
voor een schone gemeente. Elk van jullie heeft bijgedragen aan 
het enorme succes. Hopelijk zien we jullie allemaal weer bij de 
Landelijke Opschoondag in maart! <

www.heusden.nl
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