
Stemming Dromen. Doen. 
Heusden.-awards uitgesteld
De afgelopen weken kon je vrijwilligers, sporters, ondernemers of 
dromen nomineren voor een Dromen. Doen. Heusden. –award. Door de 
ongewone toestand waarin we nu met het Corona-virus verkeren heeft 
het college van Heusden besloten om de stemmingsronde en het uitrei-
ken van de awards uit te stellen. 

We realiseren ons dat inwoners op dit moment belangrijkere zaken 
aan hun hoofd hebben. Daarnaast zouden we de genomineerden geen 
recht doen: zij verdienen oprechte aandacht voor hun goede bijdragen, 
initiatieven en prestaties voor onze gemeente.

Wij werken ondertussen aan een bijgestelde planning en hopen de 
awards, wellicht op een aangepaste wijze, vóór de zomer van 2020 uit 
te reiken. <

Aanpassingen  
dienstregeling Arriva 
Vanwege de gevolgen van het coronavirus heeft Arriva tijdelijk  
de dienstregeling aangepast. In verband met de richtlijnen van  
het RIVM is er minder personeel beschikbaar én zijn er minder 
reizigers. Het maatschappelijk belang van openbaar vervoer is 
groot. Arriva probeert reizigers zo lang mogelijk van dienst zijn. 

Vanaf donderdag 19 maart rijden de bussen van Arriva in Noord-
Brabant een aangepaste dienstregeling, die vergelijkbaar is met 
de dienstregeling zoals deze tijdens de vakantieperiodes geldig is. 
De aangepaste regeling geldt in principe tot maandag 6 april 2020. 
Daarnaast rijden een aantal buslijnen niet.

Reisinformatie 
De dienstregeling is vanaf donderdag 19 maart zichtbaar in de 
reisplanner op arriva.nl. Reizigers kunnen ook kijken op de halte-
vertrekstaten bij de bushaltes. Kijk op de haltevertrekstaten dan 
bij ‘vakantiedienstregeling’. 

Meer info? 
Voor meer informatie over de aangepaste dienstregeling verwijzen 
we je naar de website www.arriva.nl/corona <

Beste inwoners,

Het begint al te voe-
len als een lange zit, 
deze Coronacrisis. 
Inwoners van deze 
gemeente zijn ziek 
geworden door het 
Coronavirus en helaas 
betreuren we onze 
eerste overledenen. 
Er zullen meer men-

sen ziek worden en er zullen er helaas ook meer 
overlijden. Daarom wil ik u, voordat u verder  
leest, vragen aan hen, hun families en vrienden  
te denken. 

Wat vragen we van u?
Ik doe een beroep op u om te luisteren naar wat de 
overheid – regering, Veiligheidsregio en gemeente 
– van u vraagt. Blijf thuis als u (milde) verkoud-
heidsklachten heeft, als u kucht, moet niezen, 
(licht) hoest, een loopneus heeft of verhoging tot 
38 graden. Heeft u deze klachten niet, blijf dan 
toch zoveel mogelijk binnen. Als u naar buiten 
moet, houd dan voldoende afstand (anderhalve 
meter of twee armlengten). Als u zich aan die af-
stand houdt, kunt u naar buiten voor een (korte) 
wandeling met de hond of met uw kinderen. Als u 
boodschappen moet doen, doe dat dan zoveel mo-
gelijk in uw eentje. 

Het virus verspreidt zichzelf niet, dat doen wij. 
Door afstand te houden en uw sociale contacten 
te beperken helpt u de verspreiding te vertragen. 
Als we dit allemaal doen, lukt het ons hopelijk om 
een piek in het aantal patiënten te voorkomen. 
Die piek zou rampzalig zijn, want dan kunnen de 
ziekenhuizen het niet meer aan. Afstand houden 
redt mensenlevens, dat aan je laars lappen kost 
levens…

Heeft u er vragen over: stel ze dan!  
Op www.heusden.nl/coronavirus en hier in  
deze krant vindt u een handig schema met  
waar u welke vragen kunt stellen.

Saamhorigheid
Ik zie heel veel saamhorigheid in onze gemeente. 
Heel veel inwoners zetten zich in voor elkaar, pro-
beren de mensen in de zorg te helpen en houden 
zich aan de maatregelen van het RIVM. Ik heb 
gelezen over kinderen die tekeningen maken voor 
mensen in verzorgingshuizen die daar nu tijdelijk 
geen bezoek kunnen ontvangen. Ik heb gezien hoe 
de inwoners van de vesting vanuit hun tuintjes en 
balkons met Guus Meeuwis meezongen en overal 
het rood-wit-blauw lieten wapperen. Ik heb berich-
ten van inwoners voorbij zien komen die spontaan 
een inzamelingsactie voor mondkapjes zijn begon-
nen.

Met al die grotere en kleinere bijdragen houden 
we de moed erin. Voor mensen die ziek geworden 
zijn, voor artsen en verpleegkundigen en mede-
werkers in de zorg, voor onze hulpdiensten en voor 
u zelf. Samen thuis in Heusden is de titel van de 
toekomstvisie die onze inwoners zelf schreven. In 
de tijd van het Coronavirus noemen we het samen 
door de crisis. 

Ik heb er alle vertrouwen in dat we in Heusden 
sterker zijn dan het Coronavirus!

Willemijn van Hees
Burgemeester

PS: Kent u iemand die een kaartje of telefoontje 
op prijs stelt of even zijn verhaal kwijt wil? Laat 
het weten via burgemeester@heusden.nl. De wet-
houders en ik gaan er dan mee aan de slag. Ook als 
je bang bent of ervan baalt dat je verjaardagsfeest-
je niet doorgaat, mag je ons een berichtje sturen.<

Open brief burgemeester  
Willemijn van Hees

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 aan-
melden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Grotestraat 87, verbouwen 

woning tot woning met Bed & 
Breakfast (624127, 14-03-2020)

•  Vlijmen, Oliemaat 6, plaatsen drie 
vlaggenmasten (624008, 12-03-2020)

•  Vlijmen, Rozemarijn en Kamille (onge-
nummerd), bouwen 48 woningen met 
bergingen (624109, 13-03-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Torenstraat 64, aanleggen 

in- en uitrit (623859, 11-03-2020)

Reclame plaatsen
•  Vlijmen, Oliemaat 6, plaatsen drie 

vlaggenmasten (624008, 12-03-2020)

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
•  Drunen, Prins Hendrikstraat 39, 

plaatsen windwokkel op dak woning 
(618332, 11-03-2020)

•  Drunen, Groenewoud 42, bouwen 
tijdelijke mantelzorgwoning en per-
manente schuur (617634, 12-03-2020)

•  Drunen, Schoolstraat 6, vergroten/
veranderen/verbouwen woning 
(618640, 12-03-2020)

•  Drunen, Esdoornstraat 15, vergroten 
woning (618315, 16-03-2020)

•  Oudheusden, Beatrixstraat, 
Irenestraat, Margrietstraat en 
Vermeerstraat, renoveren 49 wonin-
gen vanwege Nul op de Meter 
(621845, 12-03-2020)

•  Vlijmen, Nassau Dwarsstraat (kada-
straal H6194), bouwen reclamemast 
(610402, 12-03-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Groenewoud 42, bouwen 

tijdelijke mantelzorgwoning en per-
manente schuur (617634, 12-03-2020)

•  Drunen, Esdoornstraat 15, vergroten 
woning (618315, 16-03-2020)

•  Vlijmen, Prins Bernhardlaan 2A,  
uitbreiden en aanpassen woning 
(618333, 12-03-2020)

•  Vlijmen, De Akker 40, vergroten  
woning (609693, 13-03-2020)

Verdagen
•  Hedikhuizen, Lambertusstraat (ka-

dastraal G187), aanleggen grondwal 
met erfafscheiding en aanleggen 
drainage (617523, 13-03-2020)

•  Vlijmen, Molenstraat 4, legaliseren 
twee dakkapellen op bijgebouw 
(616385, 13-03-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Van Arckelstraat 4, verplaat-

sen in- en uitrit van achter- naar voor-
kant perceel (612745, 12-03-2020)

•  Drunen, Torenstraat 8A, aanleggen 
in- en uitrit (615366, 13-03-2020)

•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 94A, aan-
leggen twee in- en uitritten (609151, 
12-03-2020)

Ingetrokken
•  Drunen, Julianastraat 28, aanleggen 

in- en uitrit (621294, 13-03-2020)

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.

OMGEVINGSVERGUNNING  
BRANDVEILIG GEBRUIK
Besluit
Het college van Heusden maakt bekend 
dat het op 11 maart 2020 een omge-
vingsvergunning voor de activiteit 
brandveilig gebruik heeft verleend aan 
de Hertog Janstraat 16 in Elshout. 

Het besluit is niet gewijzigd ten  
opzichte van het ter inzage gelegde 
ontwerpbesluit.

Procedure
De beschikking treedt in werking nadat 
de termijn voor het indienen van een 
beroepschrift is verstreken. Het indie-
nen van een beroepschrift schorst de 
werking van het besluit niet. Om dit te 
voorkomen, kun je bij de Voorzie ning-
en rechter van de Rechtbank Oost-
Brabant een voorlopige voorziening 
aanvragen. Meer informatie over hoe  
je beroep kunt aantekenen en een 
voor lopige voorziening kunt aanvragen 
lees je in de digitale bekendmaking op 
officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie
Voor vragen kun je contact opnemen 
met Jantine van Eijl via het telefoon-
nummer (073) 513 17 89.

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 inge-
schreven.

Geslachtsnaam: Glos, H.J. 
Geboortedatum: 27 februari 1948
Adres: Onsenoortsestraat 12, 

Nieuwkuijk
Datum besluit: 18 maart 2020
Zaaknummer: 601741

Geslachtsnaam: Glos, E.E.
Geboortedatum: 21 januari 1949
Adres: Onsenoortsestraat 12, 
Nieuwkuijk
Datum besluit: 18 maart 2020
Zaaknummer: 601741

Geslachtsnaam: Beers, M.A.M.E.
Geboortedatum: 27 november 1988
Adres: Bernhardstraat 27, Oudheusden
Datum besluit: 18 maart 2020
Zaaknummer: 615052

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je binnen zes weken, na de dag 
van deze publicatie, een bezwaarschrift 
indienen. Vermeld hierbij het zaaknum-
mer. Voor vragen kun je contact opne-
men met het cluster Burgerzaken van 
de gemeente Heusden.

ACTIVITEITENBESLUIT  
MILIEUBEHEER
Het college van Heusden heeft de on-
derstaande meldingen op grond van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:
Zaaknummer: 00601086
Datum ingekomen: 23-8-2019
Adres: Polderweg 1 Oudheusden
Activiteit: Veranderen rundveehouderij

Zaaknummer: 00603496
Datum ingekomen: 12-9-2019
Adres: Naulandseweg 25b Elshout
Activiteit: Realiseren wasplaats voor 
caravans

BESLUIT LOZINGEN BUITEN  
INRICHTINGEN
Het college van Heusden heeft onder-
staande melding op grond van het 
Besluit lozingen buiten inrichtingen 
ontvangen en geaccepteerd voor een 
nieuw aan te leggen gesloten bodem-
energiesysteem:

Zaaknummer: 00590222
Datum ingekomen: 8-5-2019
Adres: Mortelweg 36 Vlijmen
Vermogen: 7 kW

De acceptatie van de meldingen  
betreft geen besluit in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht. Het 
indienen van een bezwaar of beroep  
is dan ook niet mogelijk.

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je contact met ons opnemen via 
telefoonnummer (073) 513 17 89

Wet milieubeheer
Het college van Heusden maakt be-
kend, gelet op artikel 4 lid 3 van het 
Besluit mobiel breken bouw- en sloop-
afval, dat op 11 maart 2020 de volgende 
melding in het kader van het Besluit 
mobiel breken bouw- en sloopafval is 
ingekomen:

•  Voor de locatie Von Suppéstraat 3 in 
Drunen; door Sando Puinrecycling 
B.V. De puinbreker zal in werking zijn 
in de periode van week 14 tot en met 
week 26 van 2020, voor naar verwach-
ting hoogstens 2 dagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval bevat onder meer voor-
schriften ter beperking van geluids- en 
stofhinder. Het is niet mogelijk tegen 
deze kennisgeving bezwaar te maken. 
De melding is bij de gemeente bekend 
onder nummer 623836.  

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je contact met ons opnemen via 
telefoonnummer (073) 513 17 89. <

Bekendmakingen >

www.zwembaddieheygrave.nl

Zwemonderwijzer gezocht! 
Voor 26 tot 30 uur per week

De Driewiel is geboren
Tussen Drunen en Nieuwkuijk, grenzend aan het Natuurnetwerk Brabant, ligt een prachtige weidse  
polder genaamd ‘De Zeeg’. In wat eerst een landbouwgebied was waarbij de polder vaak volliep met  
water, voegen we nu in dit poldergebied enkele hectares natuur toe om een prachtig landschap te  
creëren vol biodiversiteit. 

Om weidevogels een kans te geven en het natuur-
gebied te behouden, kiezen we voor een ‘open’ 
landschap. Er worden vijftien bomen geplant, 
waaronder knotwilgen, fruitbomen een noten-
boom en een fladderiep. We creëren twee poelen 
die bij hoog water met elkaar in verbinding komen, 
waar nat hooiland zich kan ontwikkelen. Op de ho-
gere delen kan een bloemenweide ontstaan. Met 
deze twee poelen en de grote wiel ernaast, wordt 
de naam ‘Driewiel’ weer eer aangedaan.

Subsidies
In dit gebied ligt een stuk landbouwgrond, dat 
door de gemeente Heusden werd verpacht. 
Doordat het perceel steeds meer verslechterde 

en daardoor niet langer verpacht kon worden is de 
helft van het gebied vrijgemaakt voor de Driewiel. 
Voor het andere deel van het perceel is bij de pro-
vincie Noord-Brabant subsidie aangevraagd. Met 
deze subsidie zetten we een project op om de na-
tuurontwikkeling te bevorderen. Daarnaast heeft 
het Groen Ontwikkelfonds Brabant ook bijgedra-
gen aan dit project. <

Ben jij de MogelijkMaker die zich als een vis in het water voelt 
als je kinderen leert zwemmen? En krijg jij energie als je klanten 
in beweging krijgt in het zwembad? Dan hebben wij jou veel te 
bieden! 

We zoeken een zwemonderwijzer voor sportcentrum Die 
Heygrave die een afgeronde opleiding op vmbo+ niveau heeft 
en in het bezit is van module 1 (lifeguard) en module 2 (lesgeven 
ABC). Uiteraard heb je een flexibele instelling en ben je goed in 
uitleggen en motiveren. We bieden je een leuke functie waarbij  
je mogelijkheden krijgt jezelf te ontwikkelen. Afhankelijk van 
opleiding en werkervaring bedraagt het salaris maximaal  
€ 2.711 bruto per maand bij een 
36-urige werkweek. Reageer vóór 
13 april 2020 via www.werkenin-
noordoostbrabant.nl met je cv en  
motivatiebrief.<

www.heusden.nl
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