
Samen door de crisis; steun 
lokale horeca 
De verspreiding van het Coronavirus en de bijbehorende maatre-
gelen raken ons allemaal! Veel ondernemers zien jaren aan hard 
werken in rook opgaan. Een noodsituatie haalt vaak het beste in 
ondernemers naar boven, bijvoorbeeld ook bij de horecazaken in 
onze gemeente. Veel zaken zijn overgestapt op bezorgdiensten en 
afhaalpunten met bijpassende maatregelen zoals het RIVM eerder 
aankondigde. Naar aanleiding van onze oproep hebben onderstaan-
de ondernemers zich gemeld. De horecaondernemer hebben een 
bezorgdienst of afhaalpunt. Steun onze lokale ondernemers: 

Drunen
• La Cantina Italia  |  0416-383429  |  info@la-cantina.nl
• Grand-Cafe de Arcade  |  0416-382342  |  www.dearcade.nl
• Cafetaria Jansen  |  0416-531125  |  www.cafetariajansen.nl
• De Remise  |  0416-372393  |  www.remise.nl
• Plein 13  |  0416-372381  |  app 06-41862014  |  www.plein-13.nl
•  Partycentrum Wijnand van Delft & Het Lokaal Drunen 

0416-373434  |  www.lokaaldrunen.nl/winkel
• De Smulkar  |  06 533 214 84  |  www.desmulkar.nl
• Friet van Ome Jan  |  06 24 87 73 46

Elshout
•  Herberg in den gekroonden hoed  |  0416-376419  |   

www.gekroondenhoed.nl
•  Het Oude Tramstation  |  www.e-food.nl/elshout/ 

het-oude-tramstation

Haarsteeg
• Roy's Diner  |  073-2111229  |  www.roysdiner.nl
•  Ribs & Dips  |  073 511 91 33  |  www.ribsendips.nl

Heusden
• restaurant Braveau  |  www.restaurantbraveau.nl
• t Wapen van Heusden  |  0416-666317  |  www.wapenvanheusden.com
• Bakkertje Deeg  |  0416-661460  |  www.bakkertjedeeg.com
•  Hotel-Restaurant In den Verdwaalde Koogel  |  0416-661 933 

www.koogel.nl

Nieuwkuijk
•  catering Frits van den Brand  |  06-53616490 

www.cateringfritsvandenbrand.nl
•  Cafetaria De Ster  |  073-5112547  |  www.sternieuwkuijk.nl
•  Pannenkoekenhuis d'n Berepot  |  073-5118599  |  www.deberepot.nl

Vlijmen
•  IJs & Taartmoment  |  073-8885166 

informatie@ijsentaartmoment.nl
•  Snackmobiel Vlijmen  |  06-50 65 69 44 

www.snackmobiel-vlijmen.nl
•  Mediterraans restaurant Vijgen & Olijven  |  073-785  84 58 

www.vijgenenolijven.nl

Kijk op de websites van de horecazaken voor (Paas)acties.  
Eet smakelijk!

www.bijeenheusden.nl

(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen 
met de gemeente 
Heusden via 
telefoonnummer

Naar de milieustraat?
Kom alleen als het echt moet!

De laatste weken is het erg druk bij de milieustraat in Drunen. 
Vanwege de aangescherpte maatregelen en het belang van afstand 
houden tegen het Coronavirus is niet wenselijk dat er flinke stroom 
aan inwoners naar de milieustraat gaat. 

Kom alleen naar de milieustraat als het écht moet! Is het toch nodig 
probeer ook zoveel mogelijk gespreid te komen. Dus als het druk is, 
kom dan een andere keer terug. Zo kunnen we er samen voor zorgen 
dat de dienstverlening toch door kan gaan!
 
Extra maatregelen
Moet je toch naar de milieustraat? Houdt dan rekening met volgende 
maatregelen:
•  Maximaal 10 voertuigen tegelijkertijd op de milieustraat;
• 1 inzittende per voertuig mag uitstappen;
• Bij voorkeur via PIN betalen;
• Houd gepaste afstand van andere bezoekers en medewerkers;
• Volg instructies van medewerkers op. 

Langer open
Om de drukte beter te kunnen spreiden heeft het college besloten om 
de openingstijden van de milieustraat tijdelijk te verruimen tot 28 
april. Kijk op www.heusden.nl voor de meest actuele openingstijden. <

Doordat mensen nu thuis ‘opgesloten’ zitten kun-
nen spanningen enorm oplopen in een gezin. Maar 
denk ook aan mensen die nu minder goed voor 
zichzelf kunnen  zorgen of vereenzamen. Dan kun 
je een aantal dingen doen! 

Probeer contact te zoeken
Een telefoongesprek kan soms het beeld dat je 
hebt duidelijk maken. Dit kan(een deel van) de 
zorgen wegnemen of juist bevestigen. Misschien 
kun je op een eenvoudige manier helpen. Leg te-
lefonisch contact met de buren of familie van de 
persoon of het gezin waar jij je zorgen over maakt

Overleg met Bijeen
Heb je twijfels en heb je een vraag over wat je het 
beste kunt doen, of bij wie of welke organisatie 
je terecht kunt? Neem dan contact op met Bijeen 
op telefoonnummer (073) 78 201 78 of e-mail: 
info@bijeenheusden.nl. Zij adviseren graag hoe 
je met een situatie kunt omgaan. Ook hebben zij 
goed zicht op de wijze waarop alle organisaties 
bereikbaar zijn en welke initiatieven er ontwikkeld 
zijn of worden.

Direct hulp bij een crisis of verward gedrag?
Is er sprake van een acute situatie? Bijvoorbeeld 
als er een crisissituatie is in een gezin, waarbij de 
veiligheid van kinderen en/of ouders gevaar loopt 
of spoedeisende hulpverlening bij verward gedrag. 
Dan zijn de hulpinstanties gewoon goed bereik-
baar! Zij maken aan de telefoon, soms door middel 
van beeldbellen, een inschatting of er acute inzet 
nodig is. Wanneer het niet anders kan dan gaan zij 
op inwoners af om een goede inschatting te kun-
nen maken. Uiteraard denken ze hierbij ook goed 
aan hun eigen veiligheid. 

Heb je direct hulp nodig bij een crisissituatie of bij 
verward gedrag? Bel dan met het Crisisinterventie-
team (CIT) op telefoonnummer 0800 – 80 13. 
 
Het CIT bestaat uit medewerkers van verschillende 
organisaties in de regio Hart van Brabant. Samen 

hebben ze alle expertise in huis om een goede  
beoordeling van de situatie te maken. 

Meer informatie?
Kijk op de genoemde websites hieronder voor 
meer informatie. Op de website van 'veiligthuis' 
kun je ook een melding doen.
• www.dekinderombudsman.nl
• www.slachtofferwijzer.nl
• www.veiligthuismiddenbrabant.nl

Bijeen is de instantie voor zorg, jeugd en werk in 
de gemeente Heusden. Meer informatie over de 
verschillende initiatieven om de samenleving te 
helpen vind je op www.bijeenheusden.nl <

Maak jij je zorgen over iemand? 
Alles is anders door de coronamaatregelen. Maak jij je zorgen om iemand in jouw omgeving zoals heftige 
ruzies bij de buren of een buurtbewoner met verward gedrag? Jij kunt hieraan iets doen en deze  
persoon helpen! 

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 - 17.00 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 12.30 - 17.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 16.00 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, Bosscheweg 11, verbouwen/

vergroten woning (625468,  
28-03-2020)

•  Elshout, Monseigneur Muskensstraat 
42, bouwen bijgebouw (625817,  
31-03-2020)

•  Oudheusden, Bernhardstraat 17, 
plaatsen dubbele nok-verhogende 
dakkapel (625310, 23-03-2020)

•  Vlijmen, De Hooge Bank 1, plaatsen 
zonnepanelen (625150, 25-03-2020)

Kappen
•  Drunen, Prins Hendrikstraat 6,  

kappen Italiaanse populier (625272, 
26-03-2020)

Afwijken van de bestemming
•  Oudheusden, Bernhardstraat 17, 

plaatsen dubbele nok-verhogende 
dakkapel (625310, 23-03-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Birmalaan 23, aanleggen 

in- en uitrit achterzijde perceel 
(625406, 27-03-2020)

•  Drunen, Bosscheweg kadastraal 
K3115, aanleggen in- en uitrit (625474, 
29-03-2020)

•  Vlijmen, Bosbeemd, kavel GRA049, 
aanleggen in- en uitrit (625720,  
31-03-2020)

•  Vlijmen, Bilderdijkstraat 10, verplaat-
sen in- en uitrit (625733, 31-03-2020)

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, De Theems 75, verbouw 

woning, plaatsen dakkapel en veran-
deren voorgevel (620350, 26-03-2020)

•  Drunen, Tinie de Munnikstraat 49, 
plaatsen twee vlaggenmasten 
(620680, 30-03-2020)

•  Drunen, Lipsstraat ongenummerd, 
kadastraal K3048 en K3044, bouwen 
bedrijfshal met kantoor (606499, 
31-03-2020)

•  Drunen, Grotestraat 12, bouwen 
schuur/garage met overkapping 
(613683, 30-03-2020)

•  Haarsteeg, Willy van den Berkstraat, 
kavel 2A, bouwen woning en bijge-
bouw (619434, 27-03-2020)

•  Hedikhuizen, Kerkstraat naast huis-
nummer 17, bouwen woning (619448, 
27-03-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, De Theems 75, verbouw 

woning, plaatsen dakkapel en veran-
deren voorgevel (620350, 26-03-2020)

•  Drunen, Lipsstraat ongenummerd, 
kadastraal K3048 en K3044, bouwen 
bedrijfshal met kantoor (606499, 
31-03-2020)

•  Drunen, Grotestraat 12, bouwen 
schuur/garage met overkapping 
(613683, 30-03-2020)

•  Haarsteeg, Willy van den Berkstraat 
kavel 2A, bouwen woning en bijge-
bouw en aanleggen in- en uitrit 
(619434, 27-03-2020)

•  Hedikhuizen, Kerkstraat naast huis-
nummer 17, bouwen woning en aan-
leggen in- en uitrit (619448,  
27-03-2020)

•  Heusden, Bakkersdam 9, (tijdelijk) 
verhuur ligplaatsen (602963,  
30-03-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Prins Hendrikstraat 70,  

aanleggen in- en uitrit (621116,  
30-03-2020)

•  Drunen, Torenstraat 64, aanleggen 
in- en uitrit (623859, 30-03-2020)

•  Haarsteeg, Willy van den Berkstraat, 
kavel 2A, aanleggen in- en uitrit 
(619434, 27-03-2020)

•  Hedikhuizen, Kerkstraat naast huis-
nummer 17, aanleggen in- en uitrit 
(619448, 27-03-2020)

Verdagen
•  Vlijmen, Meliestraat 39, uitbreiden/

verbouwen atelier tot woning 
(619342, 30-03-2020)

Ingetrokken
•  Drunen, Bosscheweg 10, aanleggen 

in- en uitrit (620724, 31-03-2020)

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.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
VENDREEF 2, VLIJMEN
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat de gemeenteraad op 18 febru-
ari 2020 het bestemmingsplan 
Vendreef 2, Vlijmen (NL.IMRO.0797.
vendreef2-VG01) heeft vastgesteld. Het 
plan maakt een transformatie mogelijk 
van de locatie aan de Vendreef 2 in 
Vlijmen. Het bestemmingsplan is gewij-
zigd vastgesteld en bevat dus een 
aantal wijzigingen ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan. 

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 

ingang van 9 april 2020 gedurende  
6 weken ter inzage (tot en met  
20 mei 2020). 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, 
kunnen beroep indienen. Daarnaast 
kan iedereen gedurende deze termijn 
beroep instellen tegen de wijzigingen 
die bij de vaststelling door de gemeen-
teraad in het ontwerpbestemmings-
plan zijn aangebracht.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
treedt in werking na het verstrijken 
van de beroepstermijn. 

Milieu
Het college van Heusden heeft de on-
derstaande melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ont-
vangen en geaccepteerd:

Zaaknummer: 00620698
Datum ingekomen: 10 februari 2020
Adres: Kapelstraat 57b te Elshout
Activiteit: Wijziging melkrundveehou-
derij

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

Zaaknummer: 618949
Datum ingekomen: 28-1-2020
Adres: Fonteinkruid 10 Vlijmen
Vermogen kW: 7

Zaaknummer: 616633
Datum ingekomen: 13-1-2020
Adres: Mgr Muskensstraat 25 Elshout
Vermogen kW: 5

De acceptatie van de meldingen be-
treft 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 opnemen met de ge-
meente Heusden via telefoonnummer 
(073) 513 17 89. <

Bekendmakingen >

Ligging plangebied

Aankondiging openbare  
informatievergadering
Op dinsdag 14 april, woensdag 15 april en donderdag 16 april vergaderen de raadsleden van Heusden.  
De vergaderingen zijn te volgen via www.heusden.nl en starten alle dagen om 19.30 uur. 

Sluiting avondopenstelling donderdag

De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn be-
schikbaar via www.heusden.nl onder ‘raad en col-
lege’ / ‘vergaderingen’. Voor het spreekrecht verwij-
zen wij je naar de agenda’s op de website.

Vergadering 14 april: Omgeving
Op de agenda staan onder meer: Bestemmingsplan 
Steenenburg, GVVP onderdeel Mobiliteitsvisie, 
Startnotitie Omgevingsvisie Heusden en 
Ontwerpbestemmingsplannen Roestenburg 
Nieuwkuijk, Bosscheweg 85 Drunen en 
Ambrosiushof 1 Haarsteeg.

Vergadering 15 april: Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: Kadernotitie 
Windenergie 2020 en Conceptbod Regionale 
Energie- en Klimaatstrategie Hart van Brabant.

Vergadering 16 april: Samenleving en Bestuur
Op de agenda staan onder meer: Maatschappelijke 
voorzieningen De Grassen, Eigendom, beheer 
en vervanging kunstgras hockeyvelden, Inzet 
praktijkondersteuners jeugd bij huisartsen en 
Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 
2022-2024 Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch <

Let op: de avondopenstelling op donderdag 
van het gemeentehuis in Vlijmen vervalt tot 1 
mei. Op de avondopenstelling op dinsdag en 
de reguliere openingstijden blijft onze dienst-
verlening onveranderd. Sinds de maatregelen 
van het Kabinet om de verspreiding van het 
Coronavirus tegen te gaan zien we dat er weinig 
gebruik gemaakt wordt van onze avondopenstel-

ling op donderdag. Ook in het gemeentehuis in 
Vlijmen houden we rekening met de richtlijnen 
van het RIVM. Houdt daarom 1,5 afstand tot 
elkaar en van medewerkers. We houden hier ook 
rekening mee met het inplannen van afspraken. 
Maak daarom makkelijk en snel een afspraak via 
www.heusden.nl, hier vind je ook onze openings-
tijden. <

Inzameling oud papier
In onze gemeente halen verschillende verenigingen oud papier 
op. Door de coronacrisis is niets meer zoals het was. We hebben 
daarom contact gehad met de verenigingen om na te gaan of ze 
bereid zijn het oud papier ook in deze bijzondere tijden op te 
halen. 

Voor de komende weken is het geregeld. Er zijn 8 wijken overge-
nomen door 3 andere verenigingen. In verband met de richtlij-
nen van het RIVM zal de inzameling langer duren dan je gewend 
bent. Ook vragen we waardering en geduld voor de verenigingen 
die we bereid hebben gevonden om routes over te nemen. Zij 
kennen deze routes nog niet en daardoor zal het anders gaan 
dan je gewend bent. <

Gewijzigde ophaaldag
In verband met Tweede Paasdag worden containers die normaal 
op maandag 13 april 2020 zouden worden leeggemaakt  nu op 
zaterdag 11 april 2020 leeggemaakt. <

www.heusden.nl

 

Informatie van de gemeente Heusden > 8 april 2020



Ook wij houden vol!

Samen blijven wij 
thuis in Heusden

Hang de poster op je raam! Zo laten we samen zien dat we door de crisis heen komen.

www.heusden.nl


