
Jeugdburgemeesters 2020 bekend!
Op woensdagavond 11 december zijn de nieuwe jeugdburgemeesters van de gemeente Heusden  
gekozen voor 2020. De nieuwe jeugdburgemeesters zijn Noah Klerkx en Eefje van Wezel. 

Schoolpleinen van de toekomst
De Provincie Noord-Brabant én Renske Visscher (directeur IVN) 
meldde onlangs trots te zijn op de hoeveelheid groene schoolplei-
nen er in Brabant al zijn gerealiseerd. Na de grote steden Tilburg, 
Eindhoven en Den Bosch heeft Heusden namelijk de meeste  
groene schoolpleinen. 

Daarmee dragen onze basisscholen een mooi steentje bij aan het 
klimaatvraagstuk én maken ze de schoolpleinen tegelijk leuker en 
avontuurlijker. Zes scholen (OBS Jongleren, Basisschool Wereldwijs, 
KBS Th.J.Rijken, Lambertusschool, OBS De Wilgen en KBS De 
Vijfhoeven) hebben al subsidie aangevraagd en zijn actief al aan de 
slag (gegaan). Ook basisschool Olof Palme en Basisschool ’t Palet 
willen een groene make-over realiseren. Dat is een compliment 
waard! Het is een mooi voorbeeld van Dromen. Doen. Heusden. én 
het nemen van verantwoordelijkheid voor een mooie toekomst in 
Heusden voor onszelf. #Heel.Heusden.Duurzaam. <

Afvalkalender 2020
De Afvalkalender voor 2020 is beschikbaar! Via de app van de 
Afvalstoffendienst op je smartphone of tablet zie je makkelijk 
wanneer jij de container buiten moet zetten. Via de app krijg je 
ook handige berichtjes als er bijvoorbeeld een ophaaldag wij-
zigt. 

Wij adviseren je daarom de app van de Afvalstoffendienst te 
downloaden via de App Store, Google play store of Windows 
store. 

Afval inzamelen tijdens Kerstmis
•  Op Eerste Kerstdag halen we geen PMD afval en oud papier op. 

Dit doen we op zaterdag 21 december.
•  Op Tweede Kerstdag halen we geen PMD afval en oud papier 

op. Dit doen we op zaterdag 28 december.
•  Op nieuwjaarsdag halen we geen afval op. Dit doen we op  

zaterdag 4 januari 2020. <

De raadzaal in het gemeentehuis van Vlijmen zat 
woensdagavond vol. Ouders, opa’s en oma’s en an-
dere familieleden keken trots toe hoe eenentwin-
tig kinderen een gooi deden naar het jeugdburge-
meesterschap voor 2020. Zeventien meiden en vier 
jongens presenteerden zich deze avond voor een 
selectiecommissie bestaande uit burgemeester 
Willemijn van Hees en wethouder Peter van Steen 
van de gemeente Heusden en Elly Sebregts van 
stichting Scala. 

In de presentaties kwamen thema’s als verkeers-
veiligheid, eenzaamheid onder ouderen en zwerf-
afval meerdere malen naar voren maar er waren 
ook ideeën om cyberpesten te stoppen of video’s 
te maken in TikTok. Toen de klok acht uur sloeg 

kwam de selectiecommissie met het eindoordeel. 
Volgens burgemeester Willemijn van Hees konden 
alle kinderen met opgeheven hoofd het gemeen-
tehuis verlaten. Iedereen verdiende een dikke vol-
doende. Alle kinderen werden dan ook uitgenodigd 
om het komende jaar mee te blijven denken, als 
heuse ambassadeurs, bij elkaar te komen en verder 
te praten over belangrijke thema’s en eventuele 
oplossingen in de gemeente. Noah en Eefje spron-
gen eruit vanwege hun originele presentaties. Ze 
stonden de jury zelfverzekerd, vriendelijk en krach-
tig te woord. 

Alle activiteiten van de jeugdburgemeesters kun 
je volgen via hun Facebookpagina en webpagina 
www.heusden.nl/jeugdburgemeesters <

(Grof) restafval,  
waar en hoe kan ik het aanbieden?
Als inwoner van de gemeente Heusden kun je afval inleveren bij de 
milieustraat in Drunen. Op de milieustraat kun je veel afvalstromen 
gescheiden inleveren, zoals hout, puin, gips, matrassen, hard plastic, 
tapijt, etc. Alles wat na een goede afvalscheiding nog overblijft is  
restafval. 

Restafval dat in een vuilniszak past hoort in de ondergrondse rest-
afvalcontainer die bij jou in de buurt staat. Ook op de milieustraat 
staat zo’n container,

Restafval dat niet in een vuilniszak past noemen we grof restafval. 
Denk daarbij aan meubels, laminaat, isolatiemateriaal, etc. Dit afval 
kun je inleveren op de milieustraat, hiervoor hebben we een speciale 
container staan. Neem bij een bezoek aan de milieustraat altijd je af-
valpas mee! Deze heb je nodig om de ondergrondse restafvalcontainer 
te openen. Ook moet je op verzoek van onze medewerkers de afvalpas 
kunnen tonen.

Openingstijden Milieustraat
Maandag gesloten
Dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 - 16.00 uur.
Zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.

Let op! Tijdens de kerstperiode is de milieustraat gesloten op  
woensdag 25 en donderdag 26 december. Ook op Nieuwjaarsdag, 
woensdag 1 januari 2020, is de milieustraat gesloten. 

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. Je kunt telefonisch of op
www.heusden.nl een afspraak maken.

Rij- en reisdocumenten dienen  
persoonlijk worden opgehaald,  
dit kan zonder afspraak tijdens  
onze openingstijden. 

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
•  Drunen, Van Haestrechtstraat 3, 

verbouwen woning en bijgebouw 
(612790, 06-12-2019)

•  Elshout, d’Oultremontweg 24A, bou-
wen bijgebouw (612792, 07-12-2019)

•  Haarsteeg, Meester Prinsenstraat 38, 
verbouwen pand (612512, 04-12-2019)

•  Vlijmen, Lisdodde 47, bouwen carport 
(612509, 04-12-2019)

•  Vlijmen, Industriestraat 1, verbouwen 
pand i.v.m. huisvesten van meer dan 5 
personen (612604, 05-12-2019)

•  Vlijmen, Achterstraat 3, plaatsen 
dakkapel (612932, 09-12-2019)

•  Vlijmen, Nassaulaan (kadastraal 
H5834), plaatsen woonwagen 
(613017, 09-12-2019)

Kappen
•  Elshout, Mariëndonkstraat 26,  

kappen eik (612938, 09-12-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Van Arckelstraat 4, verande-

ren in- en uitrit (612745, 06-12-2019)
•  Drunen, Groenewoud 40, aanleggen 

in- en uitrit (612685, 06-12-2019)
•  Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE204, 

aanleggen in- en uitrit (612568,  
05-12-2019)

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
•  Heusden, Nieuwstraat 10, renoveren/

restaureren winkel/pakhuis (611436, 
05-12-2019)

•  Heusden, Ridderstraat 2, plaatsen 
dakkapel (605392, 09-12-2019)

•  Vlijmen, Julianastraat 10, bouwen 
woning (606375, 10-12-2019)

•  Vlijmen, Geerpark fase 4, bouwen 24 
woningen (605629, 09-12-2019)

•  Vlijmen, Burgemeester Zwaansweg 4, 
vervangen handelsreclame (607626, 
05-12-2019)

Kappen
•  Drunen, Lipsstraat 14, kappen zome-

reik (608045, 06-12-2019)
•  Drunen, Heidijk (achter Rijnring 26), 

kappen eik (611055, 06-12-2019)
•  Drunen, Groenhof ter hoogte van 

huisnummer 5, kappen trompetboom 
(610729, 06-12-2019)

•  Drunen, Heidijk (achter Donauring 
194), kappen eik (611056, 06-12-2019)

•  Haarsteeg, De Hoeven 42, kappen 2 
essen (610865, 06-12-2019)

•  Nieuwkuijk, Abdijlaan (kadastraal 
N713), kappen beuk (610730,  
10-12-2019)

•  Vlijmen, Europalaan 6, kappen den 
(607508, 06-12-2019)

•  Vlijmen, Meliestraat 38, kappen berk 
(607211, 06-12-2019)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Julianastraat 10, bouwen 

woning (606375, 10-12-2019)

Monumenten
•  Heusden, Nieuwstraat 10, renoveren 

en onderhouden gemeentelijk monu-
ment (593210, 05-12-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, ter hoogte van Mayweg 17, 

19 en 21, realiseren 2 inritten bij brug-
gen ten behoeve van kabeltoegang 
Mayweg (609182, 06-12-2019)

•  Doeveren, Dorpsstraat 3, veranderen 
in- en uitrit (609882, 05-12-2019)

•  Vlijmen, Geerpark fase 4, bouwen 24 
woningen en aanleggen in- en uitrit-
ten (605629, 09-12-2019)

Ingetrokken
•  Heusden, Demer 39, bouwen zwem-

bad (601537, 05-12-2019)

Vergunningsvrij
•  Vlijmen, Vlijmense Dijk 10A, plaatsen 

dakkapel voorzijde woning (610103, 
06-12-2019)

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.

OMGEVINGSVERGUNNING STEEGERF 
2 IN DRUNEN
Het college van Heusden heeft op  
10 december 2019 ingestemd met  

de omgevingsvergunning voor de  
activiteit: 

• Brandveilig gebruik

Voor het brandveilig gebruiken van 
bebouwing op het perceel Steegerf 2 in 
Drunen. Het kenmerk van deze vergun-
ning is 585463.

De omgevingsvergunning met bijbeho-
rende stukken ligt met ingang van 
donderdag 19 december 2019 gedu-
rende zes weken ter inzage. Een digi-
tale versie van de omgevingsvergun-
ning is opvraagbaar via info@heusden.
nl. Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer 585463 vermelden. Voor 
vragen kun je contact opnemen met het 
cluster Omgevingsvergunningen.

Evenementenvergunningen

TOP 2000 CAFÉ
De burgemeester van Heusden heeft 
op 9 december 2019 vergunning ver-
leend aan Het Lokaal B.V. voor Top 
2000 Café aan het Raadhuisplein 12 in 
Drunen van 27 t/m 31 december 2019. 
De vergunning is verzonden op 9 de-
cember 2019 en bij de gemeente be-
kend onder nummer 00610862.

Activiteitenbesluit milieubeheer

COLLECTIEVE FESTIVITEITEN 2020
Het college van Heusden wijst elk jaar 
collectieve dagen aan waarbij horeca-

bedrijven meer geluid mogen produce-
ren dan is toegestaan in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor 
2020 zijn dit voor de gehele gemeente:
•  De jaarwisseling: de nacht van 31 

december op 1 januari
•  Carnaval: de nacht van 21 op 22 febru-

ari t/m de nacht van 24 op 25 februari
•  De 80 van de Langstraat: de nacht 

van 12 op 13 september

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 >

Openingstijden balie Vlijmen
In de kerstvakantie werken wij alleen op afspraak! 

Op een aantal dagen in de maand december zijn de openings-
tijden van de gemeentebalie in Vlijmen aangepast. 

•  Donderdag 19 december is de gemeentebalie vanwege een 
bijeenkomst vanaf 14.30 uur gesloten, ook telefonisch zijn wij 
niet meer bereikbaar. 

•  Dinsdag 24 december zijn wij vanaf 13.00 uur gesloten en tele-
fonisch niet meer bereikbaar.

•  Woensdag 25 december, donderdag 26 december en vrijdag  
27 december is het gemeentehuis de hele dag gesloten.

Wist je dat je via onze site www.heusden.nl makkelijk een  
aanvraag voor een reisdocument of rijbewijs kunt starten? 
Hiervoor heb je wel DigiD nodig. <

Opening Van Greunsvenpark

Ondanks de regen een gezellige drukte bij de opening van het 
Van Greunsvenpark. Wethouder Mart van der Poel opende samen 
met de dochters van burgemeester Van Greunsven het park waar 
mensen elkaar kunnen ontmoeten. Het park is de verbinding tussen 
het centrum van Vlijmen, het gemeentehuis en de kerk. <

Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op de hoogte! <

www.zwembaddieheygrave.nl

Kom jij ook discozwemmen? Alle tophits komen deze avond 
voorbij. Heb je een favoriete nummer, dan kan je het liedje aan-
vragen bij onze dj’s.

Zonder A-diploma ben je ook welkom, als je maar onder begelei-
ding van een volwassene komt, die ook graag met je meezwemt. 
Ben je binnenkort jarig en wil je een gaaf verjaardagsfeestje ge-
ven? Dan is discozwemmen een superleuke activiteit om samen 
met je vrienden en vriendinnen jouw verjaardag in het zwembad 
te vieren. Een entreekaart kost  
€ 4,05 per persoon.

Meer informatie vind je op 
www.zwembaddieheygrave.nl(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

www.heusden.nl
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