
(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen met  
de gemeente 
Heusden via 
telefoonnummer

Afval wegbrengen naar  
de milieustraat?
Als inwoner van de gemeente Heusden kun je afval inleveren bij de 
milieustraat in Drunen. Neem bij een bezoek aan de milieustraat 
altijd je afvalpas mee. 

Ook op de milieustraat moeten vuilniszakken met huishoudelijk 
restafval of los huishoudelijk restafval in de ondergrondse con
tainer gedeponeerd worden. Bedrijfsafval mag niet afgevoerd 
worden via de milieustraat. Medewerkers van de milieustraat  
gaan hier strenger op toezien en op verzoek moet je de afvalpas 
kunnen tonen.

Kosten
Op de milieustraat kun je verschillende soorten afvalstoffen aanle
veren. Een aantal afvalstromen zijn gratis zoals oud papier, textiel, 
oud ijzer en composteerbaar groenafval. Voor andere afvalsoorten 
moet je betalen, denk hierbij aan grof huishoudelijk afval, hout of 
puin. Hiervoor betaal je 15 cent per kilo, met een minimaal tarief 
van 2,50 euro per aanlevering. Op de milieustraat kun je pinnen. 
Je vindt de milieustraat aan de Duinweg 37 in Drunen. <

Wanneer kom je in 
aanmerking voor 
een HeusdenPas?

•  Als je inkomen lager is 
dan 120% van de voor jou 
van toepassing zijnde 
bijstandsnorm; kijk op 
www.heusden.nl voor de 
hoogte van de bedragen;

•  Als je een uitkering hebt 
van Baanbrekers;

•  Als je een voedselbankpas 
hebt;

•  Als je kwijtschelding van 
gemeentelijke belastin
gen krijgt;

•  Als je een schuldhulptra
ject bij de Kredietbank 
Nederland hebt

Korting met de HeusdenPas
Wist je dat er ook in 2020 een gratis HeusdenPas is voor inwoners die 
het niet zo breed hebben? Ook als je werkt en niet zoveel verdient kun 
je een HeusdenPas aanvragen. Met deze pas ontvang je verschillende 
kortingen en voordelen. Meer dan 1300 personen in de gemeente  
hebben de HeusdenPas 2020 automatisch thuis gestuurd gekregen. 

Met een HeusdenPas heb je per kalenderjaar een budget van € 150
beschikbaar. Dit budget kun je bijvoorbeeld gebruiken voor: een 
internetabonnement, contributie voor een sportvereniging of een 
museumjaarkaart. Daarnaast krijg je direct 50% korting op eenmalige 
activiteiten bij verschillende organisaties, zoals een los kaartje voor 
het zwembad Die Heygrave in Vlijmen. 

KindPakket
Voor kinderen van HeusdenPashouders, in de leeftijd van 4 tot en  
met 17 jaar, is een KindPakket beschikbaar. Hiermee kunnen kinderen 
onder andere sporten, zwemles krijgen of een muziekinstrument leren 
bespelen. Ook kosten voor school zoals b.v. ouderbijdrage en school
kamp kunnen vergoed worden. Voor brugklassers is er een school
pakket beschikbaar.

Wil je weten wat het KindPakket precies inhoudt en wat de moge
lijkheden zijn? Bel dan met Stichting Leergeld Heusden via telefoon
nummer 06479 902 63. Zij zijn op maandag en woensdag tussen 9.00 
en 12.00 uur bereikbaar of mail naar leergeldheusden@gmail.com.

Aanvragen
Heb jij geen HeusdenPas 2020, dan kun je die alsnog aanvragen via 
www.heusden.nl. Het formulier kun je ook ophalen bij de Bijeenteams 
in Drunen, Oudheusden of Vlijmen of het gemeentehuis Vlijmen. Het is 
niet meer mogelijk om een HeusdenPas 2019 aan te vragen. Een decla
ratie indienen over het jaar 2019 kan nog t/m 31 januari 2020. <

Met het ondertekenen van je aanvraag geef je toestemming om 
Baanbrekers een inkomenstoets te laten doen.

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

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

www.zwembaddieheygrave.nl

Zwemonderwijzer  
gezocht!

Ben jij onze nieuwe MogelijkMaker die zich als een vis in het 
water voelt? Bij zwembad Die Heygrave zoeken we een zwemon-
derwijzer. 

Leer jij graag kinderen op een veilige en leuke manier zwemmen 
en krijg jij energie als je andere mensen in beweging krijgt in  
het zwembad? Lukt het je om de verwachtingen van klanten  
en collega’s te overtreffen? Dan hebben wij jou veel te bieden! 

Solliciteer snel via www.werkeninnoordoost brabant.nl.  
Voeg je cv en motivatiebrief toe. 
Je kunt tot 24 januari 2020  
reageren. Op dit platform maak  
je ook makkelijk een zoekprofiel  
aan om op de hoogte te blijven  
van de laatste vacatures! <

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
Email: 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
Email: 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, Prins Hendrikstraat, kavel 

CHR01, bouwen woning (615382, 
02012020)

•  Herpt, Herptseweg, kadastraal F1319, 
bouwen tijdelijke woonunit (615636, 
06012020)

Kappen
•  Drunen, Torenstraat 8A, kappen spar 

(615378, 02012020)
•  Drunen, Grotestraat 202 hoek 

Dillenburgstraat, kadastraal L5130, 
kappen boom (615786, 06012020)

•  Drunen, Chrysantenstraat, kadas
traal L7412, kappen plataan (615845, 
07012020)

•  Elshout, De Omloop 3, kappen noten
boom (615315, 02012020)

•  Vlijmen, Meliestraat 31, kappen beuk 
(615215, 01012020)

Afwijken van de bestemming
•  Elshout, Mariëndonkstraat 1,  

afwijken bestemming in verband met 
huisvesten van meer dan 5 personen 
(615915, 07012020)

•  Oudheusden, Van Asbeckstraat 12, 
afwijken bestemming in verband met 
huisvesten van meer dan 5 personen 
(615905, 07012020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Torenstraat 8A, aanleggen 

in en uitrit (615366, 02012020)
•  Drunen, Grotestraat 202, hoek 

Dillenburgstraat, kadastraal L5130, 
veranderen in en uitrit (615786,  
06012020)

•  Oudheusden, Irenestraat 8, aanleg
gen in en uitrit (615748, 06012020)

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
•  Hedikhuizen, Kerkstraat naast huis

nummer 17, bouwen woning (608845, 
03012020)

•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8A, 
verbouwen woning (605936,  
05012020)

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.

ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING
Deze ontwerpomgevingsvergunning 
bevat de activiteit ‘brandveilig gebruik’ 
en maakt het brandveilig gebruiken 
van bebouwing op het perceel Anton 
Pieckplein 71 in Drunen mogelijk. 

Procedure
De ontwerpomgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 16 januari 2020 gedurende zes 
weken ter inzage. Je kunt de stukken 
tijdens openingstijden inzien in het 
gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale 
versie van de ontwerpomgevingsver
gunning is opvraagbaar via info@heus
den.nl. Graag bij jouw schriftelijke 
reactie het zaaknummer 609234 ver
melden. Voor vragen kun je contact 

opnemen met Jantine van Eijl, van het 
cluster Omgevingsvergunningen.

Evenementenvergunningen

OUDHEUSDENS PLEIN FESTIJN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 2 januari 2020 vergunning verleend 
aan Stichting Buurt Bestuurt 
Oudheusden, voor Oudheusdens Plein 
Festijn op 7 juni 2020. De vergunning is 
verzonden op 2 januari 2020 en bij de 
gemeente bekend onder nummer 
00611791.

PAASFESTIJN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 7 januari 2020 vergunning verleend 
aan De Smulkar Evenementen
verzorging voor het Paasfestijn in 
Drunen op 13 april 2020, 5 april 2021 en 
18 april 2022. De vergunning is verzon
den op 7 januari 2020 en bij de gemeen
te bekend onder nummer 00609789.

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 emailservice. <

Bekendmakingen >

Iets gevonden of verloren? 
Op onze website en facebookpagina kun je eenvoudig zien of er 
in onze gemeente iets gevonden is, wat je misschien kwijt bent. 
Als je via specifieke kenmerken aan kunt tonen dat je de eige
naar bent van het voorwerp, dan nemen wij contact met je op. 
Ook als je iets gevonden hebt, kun je dat aangeven. Deze maand 
zijn er verschillende fietsen en sleutels gevonden. Kijk voor meer 
informatie op www.heusden.nl via ‘gevonden en verloren voor
werpen’. <

Enquête arbeidsmigranten
De gemeente stelt een nieuw beleid op voor de huisvesting van 
arbeidsmigranten. Hiervoor willen wij graag jouw mening we
ten. Vul de enquête in via onze website www.heusden.nl <

Openbare laadpaal voor elektrische auto
Heb jij een elektrische auto en woon of werk je in onze gemeente? Maar heb je geen mogelijkheid om  
bij jouw eigen woning of werkgever je auto op te laden? 

Dan kun je tot 24 januari 2020 bij Vattenfall  
een openbare laadpaal aanvragen, die in de  
buurt van jouw huis of werk komt te staan.  
Op www.heelheusdenduurzaam.nl vind je de link 
die verwijst naar het online aanvraagformulier van 
Vattenfall. Samen met VattenfallHeijmans bekij
ken we dan welke mogelijkheden er zijn om bij jou 
in de buurt een openbare laadpaal te realiseren. 
Als dit mogelijk is, dan streven we ernaar dat bin
nen 4 maanden de laadpaal er staat. 
 
Na 24 januari
Het provinciale contract met Vattenfall loopt op 
24 januari 2020 af. Dit betekent dat vanaf dan 

tijdelijk de aanvragen voor een openbare laadpaal 
niet behandeld kunnen worden. De provincie start 
een nieuw aanbestedingstraject. Dit betekent 
dat als u na 24 januari een aanvraag indient, het 
langer duurt voordat u een besluit ontvangt of de 
laadpaal er kan komen. 

Als gemeente proberen we de wachttijd tot het 
aanvragen van een openbare laadpaal zoveel 
moge lijk te beperken. Daarom kun je vanaf  
24 januari alvast een aanvraag indienen bij de  
gemeente via www.heelheusdenduurzaam.nl. <

Kerstboominzameling

Afgelopen woensdag konden er weer kerstbo
men ingeleverd worden op zestien locaties in 
de gemeente. Er werden maar liefst 1671 kerst
bomen ingezameld die vooral door kinderen uit 
de buurt werden aangeleverd. <

www.heusden.nl
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