
Burgemeester gaat in Vlijmen wonen!
Burgemeester Willemijn van Hees, haar man Paul en hun twee zoons van 10 en 11 komen in de gemeente 
wonen. Na een flinke zoektocht hebben de burgemeester en haar gezin een huis gevonden in Vlijmen. 
Ze krijgen op 1 mei de sleutel van hun nieuwe huis.

Windenergie in Heusden
Informatiebijeenkomst ontwerp kadernotitie 

In Heusden willen wij ook ons aandeel leveren in het omschakelen 
naar duurzame energiebronnen, zoals zon en wind, om bij te dragen 
aan minder CO2-uitstoot. Een visie op zonnevelden hebben we al en 
nu ligt er een ontwerp kadernotitie windenergie. Hierin beschrijven 
we welke mogelijkheden er zijn voor windenergie en onder welke 
voorwaarden. Samen met onze inwoners, duurzaamheidspartners 
en andere betrokkenen zijn tijdens een aantal bijeenkomsten uit-
gangspunten voor deze kadernotitie verzameld. 

Informatiebijeenkomst en reageren
We willen ook graag jouw mening horen. Daarom organiseren  
we op dinsdag 14 januari 2020 voor inwoners en belangstellenden 
een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis, Julianastraat 34  
in Vlijmen. De bijeenkomst start om 19.30 uur. Tijdens deze  
avond gaan we graag het gesprek aan om inzichten, op- en/of  
aanmerkingen op te halen.

Je kunt de ontwerp kadernotitie met ingang van 9 januari 2020 
gedurende vier weken inzien in het gemeentehuis in Vlijmen en 
reageren via www.heusden.nl. 

Vervolg
De reacties van inwoners nemen we mee in de uiteindelijke kader-
notitie die op 24 maart 2020 voor besluitvorming aan de gemeente-
raad wordt voorgelegd. Nadat de kadernotitie is vastgesteld, geeft 
het een afwegingskader met eisen voor de manier waarop windtur-
bines in onze gemeente kunnen worden gerealiseerd. Ook kunnen 
dan initiatieven voor windturbines beoordeeld worden. <Oud papier is: 

• kranten en tijdschriften
• boeken en brochures
• kartonnen dozen
• papieren zakken en tassen
• inpakpapier, cadeaupapier
•  papieren hoesjes van  

theezakjes

Burgemeester Willemijn van 
Hees: “Het lange zoeken naar 
een huis heeft ons in ieder geval 
geholpen de gemeente goed te 
leren kennen. We zijn heel blij 
dat we kunnen gaan verhuizen 
naar een fijn, nieuw thuis voor 
ons gezin”.

Hulp van onze inwoners
De uitgebreide hulp van in-
woners bij het vinden van een 
juiste woning was erg bijzonder 
volgens de burgemeester: “We 
hebben ons vanaf dag 1 meer 
dan welkom gevoeld in Heusden. 
Dat is alleen maar versterkt 
door al die tips die we kregen 
voor woningen. Iedereen wilde 
meedenken en wilde ons helpen. 
Heel bijzonder!”. Uiteindelijk 
bleek één van de tips de ‘gou-
den tip’ te zijn. Burgemeester 
Willemijn van Hees is blij dat 
ze nu in de gemeente komt te 

wonen. Na instemming van de 
fractievoorzitters in de gemeen-
teraad en de Commissaris van de 
Koning hebben de burgemeester 
en haar man het koopcontract 
getekend: ‘’Als burgemeester wil 
je natuurlijk dat een stap als het 
kopen van een huis gedubbel-
checkt wordt”, zegt burgemees-
ter Willemijn van Hees, die eraan 
toevoegt: “Toevallig gaat het om 
een woning die ik koop van een 
medewerker van de gemeente 
Heusden en dan wil je helemaal 
dat het zorgvuldig verloopt. 
Overigens wist ik dat nog niet 
toen ik tijdens een 60-jarig hu-
welijksbezoek op dit huis werd 
gewezen. Dat bleek pas bij het 
maken van een afspraak voor de 
bezichtiging”. 

Iedereen bedanken
“Graag willen mijn man en ik 
iedereen bedanken voor het 

attente meedenken: omdat 
het zoveel berichtjes waren per 
brief, mail, direct message of 
messenger, is het me mogelijk 
niet gelukt iedereen te beant-
woorden, waarvoor excuses. 
Vandaar langs deze weg alsnog 
een dikke dankjewel”. <

Kapotte kolken en putten
Onze straten zijn voorzien van 
kolken. Die zorgen ervoor dat 
het water van de weg kan afstro-
men naar de riolering. Ook dit 
jaar zagen we dat er steeds meer 
(zwaar) vuurwerk in de kolken 
afgestoken wordt. 

Dat leidt tot schades, gevaar-
lijke situaties en kosten voor de 
gemeente. Doordat er vuurwerk 
in de kolk ontploft kunnen bij-
voorbeeld de stankschermen in 
de kolken stuk gaan of niet meer 
goed afsluiten. Daardoor ontstaat er stankoverlast in de straat.  
Wist je dat het herstellen van een kolk al gauw zeshonderd euro kost? 

Heb jij een kapotte kolk gezien of heb je last van rioolstank in de 
straat, laat het ons dan weten. Je kunt makkelijk een melding maken 
via de BuitenBeterapp op je smartphone. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Oud papier inzamelen
Help je mee aan een zo hoog mogelijke opbrengst voor de  
verenigingen die oud papier en karton ophalen?

Van de verwerker van het oud papier en karton ontvangen wij be-
richten over vervuiling bij het aangeleverde oud papier en karton. 
Ze treffen veel plastic zakken, dozen met piepschuim en dranken-
kartons aan en deze mogen niet bij het oud papier. 

Partijen oud papier worden dan afgekeurd en als restafval afge-
voerd. Hierdoor lopen verenigingen die oud papier ophalen flinke 
opbrengsten mis. De verwerkingskosten van restafval worden 
immers doorberekend. 

Dit kunnen we samen voorkomen, door bij de inzameling van het 
oud papier en karton goed op te letten wat we aanbieden. <

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, Lipsstraat (kadastraal K3049 

en K3050), bouwen bedrijfspand 
(614334, 19-12-2019)

•  Drunen, Grotestraat 47, bouwen 
bijgebouw en restaureren pand 
(615211, 31-12-2019)

•  Elshout, Heusdenseweg 17, wijziging 
gevel van pand (614857, 29-12-2019)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 75, 
plaatsen nieuwe handelsreclame 
(614326, 19-12-2019)

•  Vlijmen, Lisdodde 29, plaatsen ber-
ging met veranda (614862, 29-12-2019)

Kappen
•  Vlijmen, Monseigneur van 

Kesselstraat 29, kappen 4 bomen 
(614920, 23-12-2019)

Monumenten
•  Drunen, Grotestraat 47, bouwen 

bijgebouw en restaureren pand 
(615211, 31-12-2019)

•  Elshout, Heusdenseweg 17, wijziging 
gevel van pand (614857, 29-12-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Lipsstraat (kadastraal K3049 

en K3050), aanleggen in- en uitrit 
(614334, 19-12-2019)

Milieu
•  Drunen, Duinweg 37, milieuneutrale 

wijziging gemeentewerf en milieu-
straat (614964, 23-12-2019)

Reclame plaatsen
•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 75, 

plaatsen nieuwe handelsreclame 
(614326, 19-12-2019)

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  
verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Eendekooi 24, vergroten 

aanbouw (606495, 19-12-2019)
•  Elshout, Wolfshoek 76, verbouwen en 

splitsen woning in 2 woningen 
(608159, 20-12-2019)

•  Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE204, 
bouwen woning (610383, 24-12-2019)

•  Vlijmen, Brasem, kavel GEE221, bou-
wen woning (609101, 30-12-2019)

Afwijken van de bestemming 
•  Elshout, Wolfshoek 76, verbouwen en 

splitsen woning in 2 woningen 
(608159, 20-12-2019)

•  Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE204, 
bouwen woning (610383, 24-12-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, d’Oultremontweg 14, vergro-

ten inrit (609598, 24-12-2019)
•  Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE204, 

aanleggen in- en uitrit ( 612568,  
24-12-2019)

•  Vlijmen, Brasem, kavel GEE221,  
aanleggen in- en uitrit (609101,  
30-12-2019)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Valeriusstraat 5, vergroten 

schuur (610412, 30-12-2019)
•  Drunen, Obrechtstraat en 

Sweelinckstraat (kadastraal L5554), 
kappen watercipressen (606857, 
20-12-2019)

•  Vlijmen, Brasem, kavel GEE221, plaat-
sen erfafscheiding en plaatsen zonne-
panelen (609101, 30-12-2019)

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.

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 
hebben 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 >

Militaire oefening
Van 13 t/m 17 januari 2020 vindt er een militaire oefening, in 
het kader van de training van militairen voor de Koninklijke 
Landmacht, plaats. De militairen worden hierbij ondersteund 
met helikopters. Hierbij wordt het doorgaand verkeer niet  
gehinderd. <

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften 
houdt op dinsdagmiddag 14 januari 2020 drie 
hoorzittingen. Er worden drie bezwaarschriften 
behandeld, die zijn gericht tegen:

14:00 uur: Last onder dwangsom Nieuwe Maasdijk 
Heesbeen

14:30 uur: Verleende vergunning gehandicapten-
parkeerplaats Valeriusstraat Drunen

15:00 uur: Huisvesten meer dan 5 personen 
Veilingstraat Elshout

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeen-
tehuis in Vlijmen. Voor meer informatie en voor 
het bijwonen van de openbare zittingen kun je 
contact opnemen met het secretariaat van de 
Commissie bezwaarschriften via telefoonnummer 
(073) 51 31 789.

Een zaak kan achter gesloten deuren worden be-
handeld als de commissie dit nodig vindt. Het is 
mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publica-
tie van die aanpassing niet meer mogelijk is. <

www.zwembaddieheygrave.nl

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

AquaVitaal

Bewegen is goed voor je gezondheid! Daarom hebben we  
speciaal voor senioren het AquaVitaal in zwembad Die 
Heygrave. 

In borstdiep, heerlijk verwarmd water (32˚C) doe je oefeningen 
op muziek. Je bepaalt zelf het tempo. Het is niet nodig om goed 
te kunnen zwemmen. Na afloop drinken we gezellig een gratis 
kopje koffie of thee met de groep. De lessen vinden op donder-
dagochtend op verschillende tijden plaats. 

Bel voor een gratis proefles!  
We zijn bereikbaar via  
(073) 649 47 44. Meer infor-
matie over AquaVitaal vind je 
op zwembaddieheygrave.nl <

Anders omgaan met  
regenwater
Help wateroverlast voorkomen

Een borrelend toilet, straten die blank staan na 
een fikse regenbui en vuil rioolwater in sloten, 
vijvers en kanalen. In Nederland regent het door 
klimaatverandering vaker en harder. Schoon water 
komt in het riool terecht en dat kan het grote aan-
bod niet verwerken.

Het water uit jouw douche, toilet en keuken wordt 
afgevoerd via het riool. Maar behalve het afvalwa-
ter komt veel regenwater via regenpijpen en put-
ten in het riool terecht. Dit schone water stroomt 
met het afvalwater naar de waterzuivering. 
Onnodig, want schoon water hoeft natuurlijk niet 
gezuiverd te worden. Dat belast het milieu en het 
kost geld. Ook jij betaalt daar aan mee.

Vraag subsidie aan!
Het zijn redenen waarom de gemeente het regen-
water niet meer via de riolering wil afvoeren maar 
water wil bergen daar waar het is gevallen. Daarom 
is er ook in 2020 een subsidieregeling voor inwo-
ners. Daarmee willen we inwoners stimuleren om 
het regenwater op eigen terrein te verwerken. 
Bijvoorbeeld door het aanleggen van een groen dak 
of het aanleggen van een grindkoffer in de tuin. 

Meer informatie over de watersubsidie en de  
toetsingscriteria vind je op www.heusden.nl/ 
watersubsidie <

www.heusden.nl
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