
Wie nomineer jij? 
Dromen. Doen. Heusden.–awards 2019

Ken jij een sporter die mooie sportprestaties heeft geleverd in het af-
gelopen jaar? Of ken je een vrijwilliger die zich belangeloos inzet voor 
anderen? En je kent vast een ondernemer of winkelier uit je buurt die 
zich met zijn bedrijf inzet voor onze samenleving? Nomineer hen dan 
snel voor een bijzondere award: een Dromen.Doen.Heusden.-award! 

Kortom, je kent vast iemand die in jouw ogen dé Doener van 2019 moet 
worden in de categorie sporter, vrijwilliger of ondernemer. Of wil je een 
Droom nomineren, omdat dit initiatief volgens jou binnen Heusden 
écht het verschil maakt? Nomineer deze persoon, stichting, vereniging 
of organisatie dan vóór 15 maart 2020 via onze website www.heusden.
nl/awards. 

Stemmen 
Jij bepaalt wie één van de begeerde awards wint. Na het nomineren 
kun je namelijk stemmen op een van jouw kandidaten. Naast de ge-
noemde categorieën kennen we de categorie Heusdenaar van het 
jaar. De kandidaten voor 2019 zijn al bekend. Zij zijn het afgelopen 
jaar genomineerd als Doener van de maand en maken daarom kans op 
de prestigieuze titel. Je kunt van 18 maart tot en met 12 april je stem 
uitbrengen op de Doeners, de Droom en Heusdenaar van 2019 via 
www.heusden.nl/awards. 

En de winnaars zijn… 
We maken de winnaars van de awards bekend bij passende evene-
menten die voor de zomer georganiseerd worden in de gemeente. 
Binnenkort maken we bekend welke evenementen dit zijn. <

Aanslagen OZB 
Heb jij al een brief ontvangen met de nieuwe WOZ-waarde van je 
woning en het bedrag dat je dit jaar aan Onroerende-Zaakbelasting 
(OZB) moet betalen? 

WOZ betekent letterlijk Waardering Onroerende Zaken. Elk jaar 
wordt de waarde van alle woningen en bedrijfspanden door de ge-
meente opnieuw vastgesteld. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde 
van woningen via de vergelijkingsmethode. Hierbij wordt gekeken 
naar gerealiseerde verkoopprijzen van zo goed mogelijk vergelijkba-
re woningen in onze gemeente. De hoogte van de OZB hangt af van 
de waarde van een pand of stuk grond. Daarnaast wordt de WOZ-
waarde ook gebruikt voor het bepalen van het eigenwoningforfait 
en de hoogte van de waterschapsbelasting. Naast de OZB staat ook 
hondenbelasting (indien van toepassing) op de aanslag. 

Bezwaar
Als je twijfelt over de juistheid van de gegevens op het aanslagbiljet 
of je bent het niet eens met de WOZ-waarde? Neem dan contact 
op met het cluster Belastingen van de gemeente op telefoonnum-
mer (073) 513 17 89. Onze gespecialiseerde medewerkers leggen je 
graag uit hoe de waarde tot stand is gekomen en hoe je hiertegen 
bezwaar kunt maken. Het indienen van een bezwaarschrift tegen 
de WOZ-waarde is gratis! 

Bezwaar via gespecialiseerde bureaus
Niemand wil te veel betalen, dat is logisch. Daarom is ‘gratis’  
bezwaar maken tegen de WOZ-waarden steeds meer in trek.  
Met dit soort slogans adverteren diverse bureaus om bezwaar voor 
je te maken. Zoals met veel dingen, is gratis helemaal niet gratis. 
Als een bezwaarschrift gegrond is dan is de gemeente wettelijk 
verplicht om een onkostenvergoeding uit te betalen aan het bedrijf 
dat is ingeschakeld. De gemeente maakt op deze manier meer kos-
ten dan wanneer jij zelf bezwaar maakt. Dat is jammer en onnodig. 
Bezwaar maken is bij de gemeente altijd gratis.<

Werk aan de weg
Lipsstraat Drunen

Vanaf maandag 2 maart start netbeheerder Enexis met werk-
zaamheden aan de Lipsstraat in Drunen. Hiervoor wordt de 
rijrichting vanaf de rotonde Lipsstraat / Alcoalaan / Tinie de 
Munnikstraat tot aan de rotonde met de Spoorlaan afgesloten 
voor verkeer. De andere rijrichting blijft wel toegankelijk voor 
het verkeer. De verwachting is dat de werkzaamheden tot en 
met 20 maart 2020 duren. <

Etappe door onze gemeente
De tweede etappe van de ronde van Spanje loopt 
door onze gemeente. Het peloton start op 15 au-
gustus 2020 in het centrum van ’s-Hertogenbosch 
en koerst  (tussen 13.00 en 13.30 uur) door de ker-
nen Vlijmen, Haarsteeg, Herpt en Heusden. Daarna 
vervolgen de renners hun weg richting Utrecht. 
Op www.lavueltaholanda.com vind je de volledige 
etappe-route. 

Evenementen
Samen met La Vuelta Holanda, TeamBrabant 
2000, het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) 
De Langstraat, lokale ondernemers en inwoners 
maken we er een bijzondere doortocht van. In 
aanloop naar de etappe worden er verschillende 

evenementen en activiteiten georganiseerd. 
Organiseer jij ook een evenement? Vraag dan op 
tijd een vergunning aan! Op www.heusden.nl lees 
je of en hoe je een vergunning kunt aanvragen.

Verkeersmaatregelen
In verband met de doorkomst van het peloton wor-
den op 15 augustus 2020 verschillende wegen 2,5 
uur afgesloten voor doorgaand verkeer. De route 
moet dan ook vrij zijn van obstakels en geparkeer-
de auto’s. Ook wordt afrit 44 (Vlijmen) van de A59 
afgesloten voor doorgaand verkeer en zal er enige 
uren geen openbaar vervoer zijn. De exacte tijden 
worden later bekend gemaakt. Markeer zaterdag 
15 augustus 2020 nu al met een rode stift in je 
agenda, want rood is de kleur van de Vuelta! <

De Vuelta komt eraan!
15 augustus 2020

De 75ste editie van de Ronde van Spanje gaat van start in Nederland en dat is bijzonder!  
Slechts drie keer eerder startte deze wielerronde buiten Spanje. En nog meer bijzonder is  
dat de Vuelta onze gemeente aan doet!

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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Informatie bekendmakingen
Onderstaande 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.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de personen 
hieronder genoemd niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de basis-
registratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Het college heeft besloten de 
persoonslijsten van deze personen niet 

meer bij te houden. Daardoor staan  
zij officieel niet meer op dat adres 
ingeschreven.

Geslachtsnaam: Wąsacz, K.
Geboortedatum: 16 december 1994
Adres: De Lek 1, Drunen
Datum besluit: 20 februari 2020
Zaaknummer: 613851

Geslachtsnaam: Wąsacz, M.
Geboortedatum: 11 oktober 2016
Adres: De Lek 1, Drunen
Datum besluit: 20 februari 2020
Zaaknummer: 613851

Geslachtsnaam: Klocek, M.
Geboortedatum: 10 mei 1993
Adres: De Lek 1, Drunen
Datum besluit: 20 februari 2020
Zaaknummer: 616073

Geslachtsnaam: Bulder, B.S.S.
Geboortedatum: 10 juli 1998
Adres: Irenestraat 2, Oudheusden
Datum besluit: 20 februari 2020
Zaaknummer: 606042

Geslachtsnaam: Sierocińska, E.M.
Geboortedatum: 1 januari 1994
Adres: Jan Tooropplantsoen 40, Drunen
Datum besluit: 20 februari 2020
Zaaknummer: 613306

Geslachtsnaam: Hartjes, I.
Geboortedatum: 14 november 1985
Adres: Zustersteeg 34, Heusden
Datum besluit: 20 februari 2020
Zaaknummer: 610534

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je binnen zes weken, na de  
dag van deze publicatie, een bezwaar-
schrift indienen. Vermeld hierbij het 
zaaknummer. Voor vragen kun je  
contact opnemen met het cluster 
Burgerzaken van de gemeente 
Heusden.

Evenementen

CIRCUS BARANI
De burgemeester van Heusden heeft 
op 17 februari 2020 vergunning ver-
leend aan Nationaal Circus Barani voor 
het geven van 5 circusvoorstellingen op 
het Oranjeveld aan de Willem 
Alexanderstraat in Drunen op 18, 19, 
20, 21 en 22 maart 2020. De vergunning 
is bij de gemeente bekend onder num-
mer: 620704.

BROCANTEMARKT
De burgemeester van Heusden heeft 
op 28 januari 2020 vergunning  

verleend aan St. Brocantemarkt 
Heusden-Vesting voor het houden van 
9 brocantemarkten op het Burchtplein 
in Heusden in 2020. De vergunning is 
bij de gemeente bekend onder num-
mer: 617061.

TOP TUNING MEETING
De burgemeester van Heusden heeft 
op 19 februari 2020 vergunning ver-
leend aan MPHG van Bokhoven voor 
het houden van het evenement Top 
Tuning Meeting in Drunen op 17 mei 
2020. De vergunning is bij de gemeente 
bekend onder nummer: 615602.

Verkeer

GERESERVEERDE PARKEERPLAATSEN
Het college van Heusden heeft op 17 
februari 2020 besloten om in de 
Kastanjelaan in Drunen, ter hoogte van 
nummer 5, een parkeerplaats te reser-
veren voor het opladen van elektrische 
voertuigen.

Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente 
Heusden 2020
De gemeenteraad heeft in zijn vergade-
ring van 18 februari 2020 besloten de 
Algemene Plaatselijke Verordening 

Gemeente Heusden 2020 (APV 2020) 
vast te stellen. Op gelijke datum is de 
Algemene Plaatselijke Verordening 
Heusden 2016 ingetrokken. De APV 
2020 treedt in werking met ingang van 
de eerste dag na digitale bekendma-
king via Lokale wet- en regelgeving te 
vinden op www.overheid.nl. 

Tegen de vaststelling van de APV is 
geen bezwaar of beroep mogelijk.  < 

Bekendmakingen >

Coronavirus
Het nieuwe coronavirus heeft inmiddels ook Nederland bereikt. 
In provincie Noord-Brabant zijn meerdere mensen besmet ge-
raakt met het virus. 

Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste  
patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten.  
De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de 
GGD, het RIVM, en Europese autoriteiten (de ECDC).

Speciaal telefoonnummer
De Rijksoverheid heeft een speciaal publieksnummer openge-
steld: 0800-1351. Hier kun je tussen 8.00 en 20.00 uur terecht 
met vragen over het nieuwe coronavirus. Het is momenteel erg 
druk. Het kan daardoor langer duren voor je iemand aan de lijn 
krijgt. Meer informatie vind je ook op www.rivm.nl.

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?
Het belangrijkste dat je kunt doen om verspreiding van het co-
ronavirus te voorkomen is eenvoudig. Deze maatregelen gelden 
voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. 
Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen. Het zijn:
•  Was je handen regelmatig en goed;
•  Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
•  Gebruik papieren zakdoekjes. <

Mooie beoordelingen voor 
Baanbrekers
De dienstverlening van Baanbrekers is goed in orde. Dat kun je 
concluderen uit het onlangs gehouden onderzoek naar de tevre-
denheid van de Participatiewetcliënten, van de uitvoeringsor-
ganisatie voor sociale zaken en sociale werkgelegenheid van de 
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. 

Streven naar verbetering
De iets meer dan veertienhonderd cliënten van Baanbrekers 
konden allemaal op een anonieme manier hun mening geven. 
“Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau BMC. Wij 
vinden het belangrijk dat mensen kunnen zeggen wat ze van ons 
vinden. In het representatieve onderzoek geven onze cliënten 
ons gemiddeld een 7-plus. Een mooi rapportcijfer, maar wij stre-
ven natuurlijk naar verbetering. Dus bij een herhaling van dit 
onderzoek in 2021 willen we zeker een 7,5 scoren. Liefst hoger.”

Meer weten? Lees het volledige verhaal op  
www.baanbrekers.org. <

Fietsvalpreventie
Wist je dat er jaarlijks 10.000 fietsers gewond raken door fietsongevallen? De helft hiervan is ouder  
dan 60 jaar. Senioren zijn niet per se brokkenpiloten. Wel fietsen zij vaker en zijn ze fysiek kwetsbaar:  
de gevolgen van een val zijn dan ook vaak ernstig.

Met name senioren hebben baat bij trainingen 
en informatie om veilig te fietsen. Met de cursus 
‘Fietsvalpreventie’ wil Stichting de Schroef dat 
men (weer) met vertrouwen op de fiets springt.  
De cursus wordt in mei 2020 georganiseerd en 
bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.  

Als afsluiter kun je meedoen aan een gezellige 
fietstocht. 

Er zijn geen kosten aan deze cursus verbonden. 
Geïnteresseerden kunnen zich vast voorin-
schrijven via inschrijven@stichtingdeschroef.nl<

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

Volg ons en blijf op de hoogte! < (06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen met  
de gemeente 
Heusden via 
telefoonnummer
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