
Ben jij onze nieuwe collega-MogelijkMaker die bui-
ten met zijn of haar handen wil werken? Pak dan 
nu je kans! Samen met je collega’s zorg je ervoor 
dat de plantsoenen in de wijken er keurig bij lig-
gen. Ook help je mee met het vervangen van ka-
potte stoeptegels of straatstenen en het plaatsen 
van hekken. Als het buiten vriest, sta je vroeg op 
om zout mee te strooien als gladheidsbestrijder. Je 
luistert naar de vragen en meldingen van inwoners 
over de openbare ruimte en helpt ze verder.

Als je ook nog in onze gemeente woont, dan is 
dat helemaal mooi! Je hebt VMBO werk- en denk-
niveau. Het salaris bedraagt maximaal € 2.575,00 
bruto per maand bij een 36-urige werkweek  
(afhankelijk van ervaring en opleiding). 

Wil je meer weten en solliciteren ga dan snel  
naar www.werkeninnoordoostbrabant.nl. Je 
kunt tot 2 maart 2020 reageren. Hans Leissner, 

manager cluster Buitendienst vertelt je graag 
meer over deze vacature. Je kunt hem bellen via 
(073) 513 17 89.

De sollicitatiegesprekken zijn op maandag  
9 maart. <

Werken bij Heusden?
Gezocht: medewerker Wijkteam Buitendienst 

Aanleveren afval Milieustraat
Als inwoner van Heusden kun je afval wegbrengen naar de Milieustraat 
aan de Duinweg in Drunen.  Vuilniszakken met restafval horen in de on-
dergrondse afvalcontainers. Op de Milieustraat staat een ondergrond-
se container. Neem daarom altijd je afvalpas mee naar de Milieustraat.  

Medewerkers van Milieustraat merken dat inwoners regelmatig vuil-
niszakken met grondstoffen als plastic, hout en papier aanleveren. 
Deze grondstoffen kunnen op de Milieustraat gescheiden worden inge-
leverd en hoeven dus niet in de ondergrondse restafval container. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Landelijke 
‘Opschoondag’ 21 maart 2020!

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. 

Willen jij en je buren, vrienden of familie de buurt een stuk schoner 
maken? Fijn, want hoe meer mensen meedoen, hoe groter het  
effect! We ondersteunen 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 afvalgrij-
pers en een bingokaart is geen enkel stukje zwerfafval veilig. Bij 
een volle bingokaart worden kinderen die meedoen 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 aanmel-
ding zijn bovendien promotiematerialen beschikbaar om buren, col-
lega’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. <

Het riool is bedoeld voor onze ontlasting en 
wc-papier. En dus niet voor tampons, maand-
verband, frituurvet, kattengrit, vochtige  
doekjes of luiers. 

Wist je dat vochtige doekjes voor forse proble-
men zorgen? Ondanks dat fabrikanten aangeven 
dat doekjes biologisch afbreekbaar zijn, breken 
deze te langzaam af waardoor verstoppingen 
worden veroorzaakt. Gemalen slaan dicht en in 
de eerste zeef van de waterzuiveringsinstallatie 
treden verstoppingen op, wat extra onderhouds-
geld kost. Spoel daarom alleen toiletpapier door 
de wc! Alle vochtige doekjes, ook als ze voor ont-
lasting zijn gebruikt, horen bij het restafval.

Help ook mee! 
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

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, Grotestraat 20, bouwen 

kapschuur (619466, 02-02-2020)
•  Haarsteeg, Willy van den Berkstraat 

(kadastraal N6654), bouwen woning 
en bijgebouw (619434, 31-01-2020)

•  Haarsteeg, Willy van den Berkstraat 
(kadastraal N6656), bouwen woning  
(619704, 03-02-2020)

•  Hedikhuizen, Kerkstraat naast huis-
nummer 17, bouwen woning (619448, 
31-01-2020)

•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8, 
bouwen lichtmast (619719,  
04-02-2020)

•  Heusden, Hertogin Johanna van 
Brabantstraat 13, verbouwen kerk 
naar 11 appartementen (619221,  
30-01-2020)

•  Vlijmen, Meliestraat 39, uitbreiden/
verbouwen atelier (619342,  
30-01-2020)

•  Vlijmen, Irenelaan 26, vervangen 
nok-verhogende kap (619890,  
31-01-2020)

•  Vlijmen, Koolwitje 6, verbouwen 
woning (619776, 04-02-2020)

Kappen
•  Elshout, Hertog Janstraat 16, kappen 

zomereik (619566, 03-02-2020)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Meliestraat 39, uitbreiden/

verbouwen atelier (619342,  
30-01-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, Willy van den Berkstraat 

(kadastraal N6654), aanleggen in- en 
uitrit (619434, 31-01-2020)

•  Hedikhuizen, Kerkstraat naast huis-
nummer 17, aanleggen in- en uitrit 
(619448, 31-01-2020)

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 verzend-
datum.

Bouwen
•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8, 

vergroten bedrijfshal (586643 en 
614569, 30-01-2020)

•  Vlijmen, Nassaulaan 91A (kadastraal 
H5834), verplaatsen woonwagen 
(613017, 30-01-2020)

•  Vlijmen, Zilverkarper 13, wijzigen 
reeds eerder verleende vergunning 
met kenmerk 599066 (613541,  
30-01-2020)

•  Vlijmen, Meliestraat 39, bouwen 
elektrische poort (613436,  
04-02-2020) 

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Meliestraat 39, bouwen 

elektrische poort (613436,  
04-02-2020) 

Verdagen
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 94A, verwij-

deren in- en uitrit en aanleggen twee 
in- en uitritten (609151, 30-01-2020)

•  Vlijmen, Achterstraat 3, plaatsen 
dakkapel (612932, 29-01-2020)

•  Vlijmen, Meliestraat 19, bouwen 
bijgebouw/tuinhuis (611359,  
30-01-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Meliestraat 39, aanleggen 

in- en uitrit (609851, 04-02-2020)

Milieu neutraal veranderen
•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8, 

vergroten bedrijfshal (586643 en 
614569, 30-01-2020)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Eikstraat 30, bouwen  

veranda (607907, 04-02-2020)
•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 75, 

plaatsen handelsreclame (614326, 
28-01-2020)

Ingetrokken
•  Oudheusden, Irenestraat 8, aanleg-

gen in- en uitrit (615748, 04-01-2020)

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.

Verkeer

AANLEGGEN
Het college van Heusden heeft beslo-
ten om een gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen aan de 
Demer, ter hoogte van de zijkant van 
de woning Lombardstraat 2 in 
Heusden. We plaatsen hier een E6-bord 
met onderbord met kenteken. 

OPHEFFEN
Het college van Heusden heeft beslo-
ten om een gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats te verwijderen aan de 
Braillelaan 14 te Vlijmen. De bebording 
wordt daarom verwijderd. 

Het college van Heusden heeft beslo-
ten om een gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats te verwijderen aan de 
Van Deelenstraat 5 in Oudheusden. De 
bebording wordt daarom verwijderd.

Evenementen

HAORENDAM OPEN AIR 
De burgemeester van Heusden heeft 
op 28 januari 2020 vergunning ver-
leend aan Roy’s Diner voor het evene-
ment Haorendam Open Air op het 
parkeerterrein aan de 
Haarsteegsestraat in Haarsteeg op 24 
februari 2020. De vergunning is verzon-
den op 28 januari 2020 en bij de ge-
meente bekend onder nummer 614265.

WIELEREVENEMENT LAS COLINAS 
De burgemeester van Heusden heeft 
op 29 januari 2020 vergunning ver-
leend aan Team Brabant 2000 voor 
wielerwedstrijd Las Colinas op wieler-
baan De Heuvelen in Nieuwkuijk op 16 
mei 2020. De vergunning is verzonden 
op 29 januari 2020 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 609004.

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 >

Raadsvergadering 
18 februari 2020
 
Op dinsdag 18 februari 2020 vindt in het gemeentehuis in 
Vlijmen een openbare vergadering van de raad van de gemeente 
Heusden plaats. De vergadering start 19.30 uur. Je bent van 
harte welkom! 

De raad besluit over de volgende onderwerpen:
• Afscheid raadslid en beëdiging nieuw raadslid
• Actualisatie Integraal Huisvestingsplan 2017 - 2026
• Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Heusden 2020
•  Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ Veiligheidsregio 

Brabant-Noord
• Normenkader Rechtmatigheid 2019

Op www.heusden.nl onder ‘raad en college’ / ‘vergaderingen’ 
vind je meer informatie over het spreekrecht, de agenda en de 
raadstukken.<

Aangepaste openingstijden 
tijdens carnaval

Vanwege carnaval zijn het gemeentehuis in Vlijmen, de 
Milieustraat en Bijeen in Drunen op maandag 24 februari en  
dinsdag 25 februari gesloten. Op deze dagen kunt u tussen  
9.30 en 10.30 uur aangifte doen van geboorte en overlijden.  
Wij wensen iedereen een fijne carnaval.

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. <

Zwerfafval aanpakken

Wethouder Mart van der Poel onthulde zater-
dag 8 februari het adoptiebord bij de Visvijver in 
Vlijmen. Scouting Maurice Flacard ruimt voortaan 
het zwerfafval op in en rond de visvijver. In het 

voorjaar/zomer kun je ze met een rubberen boot 
ook op het water zien zodat ze afval uit het water 
kunnen vissen. <

www.heusden.nl
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