
Afgelopen weekend kwamen ze op een bijzondere 
manier bij elkaar. Ze stonden namelijk als rivalen 
tegenover elkaar op het handbalveld. Naast de 
lijnen stond wethouder Peter van Steen ze aan te 
moedigen. "Onze jeugdburgemeesters gaven het 
goede voorbeeld. Samen stonden ze fanatiek op 

het veld met een gezonde winnaarsmentaliteit. 
Maar desondanks was het een sportieve wedstrijd 
waarbij, na het fluitsignaal, de handen werden ge-
schud zoals het hoort." Uiteindelijk ging het team 
van Eefje er met de winst vandoor. <

Aanleggen waterberging
Spoorlaan Drunen

Het Waterschap Aa & Maas legt langs de Spoorlaan in Drunen een 
waterberging aan. In deze waterberging wordt bij hevige regenval 
water tijdelijk opgevangen om wateroverlast op het bedrijventerrein 
Groenewoud en in Drunen te voorkomen. 

Een aantal bomen zijn verwijderd om ruimte te maken voor de water-
berging. De gekapte bomen worden één op één gecompenseerd. Samen 
met de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden en het water-
schap Aa en Maas is er een plan opgesteld om in en rondom de water-
berging méér natuur terug te brengen, bijvoorbeeld door het aanleg-
gen van een poel. Voor de zomer van 2020 is de waterberging gereed.

Waarom een waterberging?
Het klimaat verandert, waardoor we steeds vaker te maken krijgen met 
langdurige periodes van droogte en extreme piekbuien. Deze extreme 
weersituaties vragen om maatregelen, zoals de aanleg van een water-
berging waarin water bij hevige regenval tijdelijk opgevangen kan wor-
den. Een dergelijke extreme bui kan statistisch gezien ééns in de 100 
jaar voor komen, maar dat kan ook morgen zijn. Daarom moeten we 
ons daar nu al op voorbereiden. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

www.bijeenheusden.nl

Help mee eenzaamheid  
voorkomen
Eenzaamheid is een probleem waar ook inwoners uit de gemeente 
Heusden steeds vaker mee te maken hebben. Vaak betreft het ou-
deren die door het wegvallen van hun naasten er alleen voor komen 
te staan, maar ook jongeren voelen zich vaker eenzaam. Voor de 
gemeente was dat reden om samen met een aantal partners een 
plan tegen eenzaamheid in Heusden op te stellen. 

Binnen dit plan streven gemeente en partners – die zich verenigd 
hebben in de coalitie tegen eenzaamheid – ernaar om eenzaamheid 
zoveel mogelijk aan te pakken met steun vanuit de samenleving. 
We willen samen met de inwoners en hun sociale netwerken 
eenzaamheid in een zo vroeg mogelijk stadium signaleren en 
aanpakken.

Om dat ook echt voor elkaar te krijgen, heeft de gemeenteraad 
een werkbudget van € 100.000 beschikbaar gesteld. Met dat geld 
kunnen we ideeën financieren die gericht zijn op het terugdringen 
van eenzaamheid. Welke ideeën dat kunnen zijn, laten we graag 
aan jou over. Het college daagt inwoners, vrijwilligersorganisaties 
en andere maatschappelijke partners uit om met concrete plannen  
te komen. 

Om voor een financiële bijdrage in aanmerking te komen, moeten 
deze plannen wel voldoen aan een aantal criteria. Belangrijk is 
bijvoorbeeld dat het plan op veel steun uit de samenleving kan 
rekenen. Daarnaast moet het plan zich richten op een van de 
volgende thema’s: signaleren van eenzaamheid; het bereik binnen 
de gemeente; jongeren en continuïteit. Het kunnen initiatieven 
zijn die zich richten op het signaleren van eenzaamheid, maar ook 
ideeën die de band van inwoners met hun naasten of omgeving 
versterken. 

Heb jij een idee dat aan de criteria voldoet en wil je daarvoor een 
bijdrage hebben, dan kun je bij de gemeente Heusden een aanvraag 
indienen. Op www.heusden.nl/eenzaamheid vind je hiervoor een 
aanvraagformulier. Aan een initiatief wordt eenmalig een bedrag 
van maximaal € 5.000 toegekend. Je kunt je aanvragen het hele  
jaar door indienen. <

Jeugdburgemeesters in actie
In 2020 hebben we weer twee nieuwe jeugd burgemeesters. Noah Klerkx en Eefje van Wezel vertegenwoor-
digen de gemeente bij evenementen, herdenkingen en bijzondere ontvangsten samen met de burgemeester. 

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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Inwonerspanel
Een aantal keer per jaar leggen we de panelleden een aantal 
vragen voor over actuele onderwerpen. Doe jij ook mee?
Meld je aan op www.inwonerspanelheusden.nl

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, De Dieze 2, plaatsen dak-

kapel voorzijde woning (617348,  
16-01-2020)

•  Drunen, Zonnebloemlaan 98,  
bouwen bijgebouw/berging (617469, 
17-01-2020)

•  Drunen, Groenewoud 42, bouwen 
tijdelijke mantelzorgwoning en 
schuur (617634, 18-01-2020)

•  Drunen, Eikstraat 30, bouwen ve-
randa (617907, 20-01-2020)

•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 34, 
bouwen dakopbouw op garage 
(618187, 21-01-2020)

Kappen
•  Drunen, afwateringskanaal ’s-Herto-

genbosch-Drongelen, kadastraal 
L4840, D3496 en L6042, kappen 54 
bomen ten behoeve van onderhoud 
waterkeringen (617698, 20-01-2020)

•  Drunen, Lipsstraat 50, kappen 19 
eiken (617835, 20-01-2020)

•  Vlijmen, Burgemeester Cormanstraat 
en omliggende straten, kappen 4 
sierkersen en 1 trompetboom (617375, 
16-01-2020)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Groenewoud 42, bouwen 

tijdelijke mantelzorgwoning en 
schuur (617634, 18-01-2020)

•  Drunen, Hoge Schijf 21A, plaatsen 
tijdelijke woonunits (618192,  
21-01-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, Monseigneur Muskens-

straat, kavel GOR001, aanleggen in- 
en uitrit (617159, 15-01-2020)

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, Grotestraat 19, plaatsen 

dakkapel (611396, 15-01-2020)
•  Elshout, Monseigneur 

Muskensstraat, kavel GOR001, bou-
wen woning, carport en veranda 
(612162, 17-01-2020)

•  Haarsteeg, Meester Prinsenstraat 38, 
verbouwen pand (612512, 15-01-2020)

•  Vlijmen, Bever, kavel GEE016, bouwen 
woning (609176, 16-01-2020)

•  Vlijmen, Nassaulaan 91B, verplaatsen 
bestaande bouw (609134, 20-01-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Bever, kavel GEE016, aanleg-

gen in- en uitrit (609176, 16-01-2020)

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.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
ELSHOUT 1E HERZIENING 
HEUSDENSEWEG 8 EN 10
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat de gemeenteraad op 17 de-
cember 2019 het bestemmingsplan 
Elshout 1e herziening Heusdenseweg 8 
en 10 (NL.IMRO.0797.PH1Elshout-VG01) 
heeft vastgesteld.

Het plangebied bestaat uit de percelen 
aan de Heusdenseweg 8 en 10 in 
Elshout. Het doel van het bestem-
mingsplan is het herstellen van het 
vernietigde plandeel Heusdenseweg 10, 
waarbij ook het naastgelegen perceel 
Heusdenseweg 8 wordt meegenomen. 
Naar aanleiding van de uitspraak van 
Raad van State over het geldende 
bestemmingsplan Elshout wordt de 
huidige agrarische bestemming veran-
derd naar een woonbestemming.

Het bestemmingsplan is gewijzigd 
vastgesteld en bevat dus een aantal 
wijzigingen ten opzichte van het ont-
werpbestemmingsplan. 

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 30 januari 2020 gedurende 
6 weken ter inzage. Een digitale versie 
is raadpleegbaar via www.heusden.nl 
en via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar 
hebben gemaakt kunnen binnen zes 
weken na de dag waarop dit bestem-
mingsplan ter inzage is gelegd beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Ook 
belanghebbenden die kunnen aanto-
nen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken, kun-
nen beroep indienen. Daarnaast kan 
iedereen gedurende deze termijn be-
roep instellen tegen de wijzigingen die 
bij de vaststelling door de gemeente-
raad in het ontwerpbestemmingsplan 
zijn aangebracht. Het vastgestelde 
bestemmingsplan treedt in werking na 
het verstrijken van de beroepstermijn.

Evenementen

KOOPJESMARKT DRUNEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 21 januari 2020 vergunning verleend 
aan de Evenementenlijn V.O.F. voor de 
Koopjesmarkt op het Raadhuisplein in 
Drunen op 29 maart 2020. De vergun-
ning is verzonden op 21 januari 2020 en 
bij de gemeente bekend onder nummer 
617552.

Verkeer
Het college van Heusden heeft op 20 
januari 2020 besloten om de gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats 
aan de Von Suppestraat in Drunen op 
te heffen. Het verkeersbord E6 en het 
onderbord met kenteken wordt verwij-
derd.  

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 Play Store of de Microsoft 
Store. Op overuwbuurt.overheid.nl kun 
jij je aanmelden voor e-mail-service. < 

Bekendmakingen >

Ligging plangebied

Bij jouw in de buurt?
Enquête huisvesting arbeidsmigranten
 
We stellen een nieuw beleid op voor de huisvesting van arbeids-
migranten. Een arbeidsmigrant is iemand die verhuist (migreert) 
om in een ander land te gaan werken. Vaak is er in eigen land 
weinig en/of onbetaald werk. Wij willen jou graag een aantal 
vragen stellen over arbeidsmigranten. 

Vul jij de enquête in? Dit kan nog t/m 2 februari 2020. Ga naar  
www.heusden.nl om jouw mening door te geven. <

www.zwembaddieheygrave.nl

Discozwemmen

Heb jij zin om met je vrienden gezellig een avondje te gaan 
zwemmen? Op zaterdag 15 februari kun je weer van 19:00 tot 
20:30 uur komen discozwemmen tijdens de Schuimparty in  
Die Heygrave. Grote groepen  
mogen alleen binnen onder  
begeleiding van één of meerdere 
volwassenen. De kinderen moeten 
minimaal in het bezit zijn van een 
A-diploma. <

Landelijke ‘Opschoondag’
Op zaterdag 21 maart 2020 maken we samen onze gemeente weer schoon! Jong en oud, verenigingen  
en bedrijven, iedereen is welkom om zwerfafval op te ruimen. 

Commissie bezwaarschriften

Willen jij en je buren, vrienden of familie de buurt 
een stuk schoner maken? Fijn, want hoe meer men-
sen meedoen, hoe groter het effect! We ondersteu-
nen je deze dag met opruimmaterialen.

Niet vies van een dubbele beloning?
Alle deelnemers ‘winnen’ sowieso een schone 
buurt, maar groepen kunnen ook meedoen met de 
Afvalbingo. Gewapend met afvalgrijpers en een 
bingokaart is geen enkel stukje zwerfafval veilig. 
Bij een volle bingokaart worden kinderen die mee-
doen beloond met een leuke verrassing. En dat is 
niet alles: Alle deelnemende groepen maken kans 
op een fantastische prijs!

Enthousiast geworden?
Kom ook in actie en meld je aan via www.heusden.nl. 
Via je aanmelding zijn bovendien promotiematerialen 

beschikbaar om buren, collega’s of (mede-)leerlingen 
enthousiast te maken om mee te doen. 

Deze opschoonactie is een landelijk 
initiatief en wordt georganiseerd 
door de gemeente en De Bries. <

De onafhankelijke commissie bezwaarschriften 
houdt op dinsdagmiddag  4 februari 2020 een 
hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting worden  
drie bezwaarschriften behandeld, die zijn gericht 
tegen:

14:00 uur: Verleende vergunning voor kappen 
van bomen aan de Duinweg in Drunen.
14:30 uur: Het op grond van artikel 13b van 
de Opiumwet sluiten van een pand aan de 
Kasteeldreef in Drunen.
15:00 uur: Last onder dwangsom Pelsestraat 
Heusden.

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 telefoonnum-
mer (073) 51 31 789.

Een zaak kan achter gesloten deuren worden  
behandeld als de commissie dit nodig vindt.

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en  
dat publicatie van die aanpassing niet meer  
mogelijk is. <

www.heusden.nl
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