
75 jaar vrijheid in Heusden
Op 4 en 5 mei staan we jaarlijks stil bij de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
In 2020 is dit een bijzonder feit omdat het 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. De provincie 
Noord-Brabant werd echter een halfjaar eerder bevrijd.Daarom werd er vorig jaar in Heusden al uitvoerig 
bij stilgestaan.

ook het startsein voor de bevrijdingsroute met 
historische militaire voertuigen die door de gehele 
gemeente liep. Het bevrijdingsweekend werd afge-
sloten met de indrukwekkende nachtelijke herden-
kingstocht in de vesting Heusden. De sfeerbeelden 
van het bevrijdingsweekend zijn nog steeds terug 
te bekijken op www.heusden.nl/75jaarvrij.

Ook voorafgaand en na het bevrijdingsweekend 
zijn meerdere lezingen gehouden en boeken uitge-
bracht over de kernen van de gemeente Heusden 
in oorlogstijd.  

Het jongetje naast het graf
In het project ‘Brabant Remembers’ zette de pro-
vincie, samen met stichting Crossroads Brabant 
’40 – ’45, het Brabantse WOII-erfgoed op de kaart. 
Met vijfenzeventig bijzondere, inspirerende en 
persoonlijke verhalen werd verteld over de mobili-
satie, het verzet, de collaboratie en de bevrijding 
van Brabant. Verhalen van gewone mensen die op 
een kruispunt in hun leven stonden, in een buiten-
gewone situatie. In Heusden vind je ook één van 
de 75 verhalen. Met de titel ‘Het jongetje naast 
het graf’ vertelt Hans van Alphen zijn persoonlijke 
verhaal over de betekenis van de stadhuisramp 
in Heusden in zijn leven. De video en het verhaal 
vind je ook terug op www.heusden.nl/75jaarvrij. 
Bibliotheek Heusden heeft van dit verhaal een in-
drukwekkend hoorspel gemaakt dat te beluisteren 
is via Spotify.

Dodenherdenking in Heusden
De Nationale Dodenherdenking in de gemeente 
Heusden had, in verband met de coronacrisis, 
noodgedwongen een individueel karakter. 
Burgemeester Willemijn van Hees legde namens 
de inwoners een krans bij de vier herdenkingsmo-
numenten in onze gemeente. Dit gebeurde sober 
en zonder protocol. Op www.heusden.nl/doden-
herdenking kun je een video van de dag terugkij-
ken met onder andere de herdenkingstoespraak 
van onze burgemeester, de voordracht van een 
gedicht door onze jeugdburgemeesters en enkele 
sfeerbeelden tijdens de kranslegging. <

Het grondgebied van de huidige gemeente 
Heusden (gevormd door de voormalige gemeenten 
Vlijmen, Drunen en Heusden) is op dezelfde dag, 
namelijk 4 november 1944, bevrijd door de geal-
lieerden. De gebeurtenissen die hieraan vooraf 
gingen maar ook die van de dagen, weken en maan-
den die volgden, behoren tot de donkerste dagen 
uit de geschiedenis van de dorpen die nu tot onze 
gemeente behoren. Geweld en ellende waaraan 
uiteindelijk in mei 1945 definitief een einde kwam 
en een tijd van wederopbouw kon starten. Een 
leven waarna in vrijheid!

Terugblik op een prachtig bevrijdingsweekend!
In het gedenkwaardige bevrijdingsweekend, dat 
plaatsvond van 1 tot en met 5 november 2019, 
versterkten verschillende activiteiten elkaar. 
Zo vonden er indrukwekkende lezingen en een 
prachtig bevrijdingsconcert met gedichtenwed-
strijd plaats in De Voorste Venne. Ook werden er 
herdenkingsceremonies georganiseerd en werd de 
expositie ‘Tussen Strijd en Vrijheid’ en 'Veteranen 
Verbeelden' geopend. De onthulling van het  herin-
neringsmonument aan de Steegerf in Drunen was 

Toespraak Dodenherdenking 
Burgemeester Willemijn van Hees

Op maandag 4 mei gaf burgemeester Willemijn van Hees digitaal 
een toespraak in verband met de Dodenherdenking. Hieronder tref 
je een aantal passages aan van de toespraak. De toespraak met 
sfeerbeelden van de kransleggingen tijdens Dodenherdenking kun 
je terugzien op www.heusden.nl/dodenherdenking 

‘’Veel inwoners ontwikkelden 
het afgelopen najaar initiatie-
ven waarmee zij bijdroegen 
aan de diverse herdenkingen 
en vieringen van ‘75 jaar 
Vrijheid Heusden’. Wat had-
den we dat graag een vervolg 
gegeven in deze dagen waarin 
we landelijk onze vrijheid her-
denken en vieren.

We herdenken vandaag 
de doden van de Tweede 
Wereldoorlog. Land- en dorps-
genoten die stierven als ge-
volg van oorlogsgeweld: door de zich terugtrekkende bezetter; door 
het vuur van onze bevrijder, als soldaat, als verzetsstrijder, of om-
dat de bezetter hem of haar hier en elders niet wenste vanwege zijn 
religie, seksuele geaardheid of afkomst.  En een vergelijking met die 
tijd van geweld en terreur gaat mank, maar het kan niet anders dan 
dat onze gedachten ook uitgaan naar de doden van nu, naar hen die 
strijden in een oorlog van een geheel andere orde. De slachtoffers 
van de coronacrisis mogen vandaag niet ongenoemd blijven. De hui-
dige coronacrisis zorgde ook voor het aangepaste en sobere verloop 
van de vier herdenkingen in de gemeente.

Morgen is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd was. Dat 
gebeurde niet met een allesbeslissende slag, maar met een hand-
tekening aan een tafel. In de maanden en jaren daarna volgden 
er nog meer afspraken, overeenkomsten en verdragen, die samen 
uiteindelijk leidden tot het vrije Europa zoals we dat vandaag de 
dag kennen. Bevrijdingsdag is een moment om stil te staan bij de 
afspraken die onze vrijheid borgen. Uiteindelijk zijn het woorden, 
die de wapens en de strijd temmen. Vrijheid spreek je af. 

Vrijheid is nooit af. Laten we over vrijheid in gesprek blijven. 
Evengoed als dat we alle slachtoffers blijven gedenken.’’ <

Foto's Paul Engelkes

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.

Reisdocumenten en rijbewijzen dienen 
persoonlijk te worden opgehaald. Dit 
kan zonder afspraak tijdens onze ope-
ningstijden.

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, Stationsstraat 55, plaatsen 

houten sierluiken aan voor- en zij-
gevel (628663, 28-04-2020)

•  Vlijmen, Gounodlaan 2B en 4 t/m 64, 
na-isoleren hellende daken (628426, 
24-04-2020)

•  Vlijmen, Voordijk 21, bouwen serre  
en schilderen gevels (628445,  
27-04-2020)

•  Vlijmen, Vlinderhof kavel GEE74, 
bouwen woning (628630, 28-04-2020)

Kappen
•  Drunen, Finlandplantsoen (kadas-

traal L5938), kappen suikeresdoorn 
(628256, 23-04-2020)

•  Drunen, Akkerlaan 2, kappen twee 
eiken i.v.m. reconstructie begraaf-
plaats (628354, 24-04-2020)

•  Elshout, Mariëndonkstraat 18,  
kappen berk (628375, 24-04-2020)

•  Herpt, Heusdenseweg (kadastraal 
F361), kappen drie essen i.v.m. recon-
structie begraafplaats (628362,  
24-04-2020)

•  Oudheusden, Oranjelaan (kadastraal 
C2201), t.h.v. huisnummer 1, kappen 
eik (628190, 23-04-2020)

•  Vlijmen, Meliestraat 45, kappen 
(dode) rode beuk (628179,  
22-04-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Rozemarijn ongenummerd 

(kadastraal N6500), aanleggen in- en 
uitritten voor 3 woningen (628331, 
24-04-2020)

•  Vlijmen, Vlinderhof kavel GEE74, 
aanleggen in- en uitrit (628630,  
28-04-2020)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Elshout, Oosterseweg (kadastraal  

 

•  Vlijmen, Pastoriestraat 16, bouwen 
bijgebouw (622639, 28-04-2020)

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.

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: Da Silva Nalda, J.M.
Geboortedatum: 18 juni 1990
Adres: Eikenstraat 19, Nieuwkuijk
Datum besluit: 24 april 2020
Zaaknummer: 621994

Geslachtsnaam: Dmoch, P.
Geboortedatum: 11 juni 1989

Adres: De Maashoven 4, Nieuwkuijk
Datum besluit: 24 april 2020
Zaaknummer: 619706

Geslachtsnaam: Woz̀nicki, M.P.
Geboortedatum: 20 mei 1986
Adres: Sint Catharinastraat 3 E, 
Vlijmen
Datum besluit: 24 april 2020
Zaaknummer: 618995

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 con-
tact opnemen met het cluster 
Burgerzaken van de gemeente 
Heusden.<
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K1416), aanleggen verhard pad 
(628325, 23-04-2020)

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
•  Nieuwkuijk, Hoogpoort 5, plaatsen 

magazijnstellingen (623100,  
24-04-2020)

•  Vlijmen, Meliestraat 39, uitbreiden/
verbouwen atelier tot woning 
(619342, 23-04-2020)

•  Vlijmen, Oliemaat 6, plaatsen 3 vlag-
genmasten (624008, 24-04-2020)

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

verbouwen atelier tot woning 
(619342, 23-04-2020)

•  Vlijmen, Oliemaat 6, plaatsen 3 vlag-
genmasten (624008, 24-04-2020)

Ingetrokken
•  Vlijmen, De Akker 86, plaatsen schuur 

(621847, 24-04-2020)

Geef groen de ruimte!
Biodiversiteit in Heusden

Nederland telt zo’n 48.000 soorten planten en dieren. Het is bekend dat voor sommige vogelsoorten, 
zoals de huismus en gierzwaluw, maar ook voor planten en mossen bebouwd gebied een belangrijk habi-
tat is. Naast mensen, vogels en planten in een dorp en stad, zien we ook steeds vaker roofdieren zoals de 
vos, das of steenmarter terug. 

Toch zijn in Nederland de stadsvogels harder ach-
teruitgaan dan alle andere vogels. Sinds 1990 is 
er een daling van 60% in de populatie; meer dan 
de helft is verdwenen! Dit komt doordat steeds 
meer groen in de achtertuin opgeofferd wordt aan 
stenen en asfalt. De Natuur- en Milieuvereniging 
gemeente Heusden (NMVH) wil samen met de 
gemeente proberen de biodiversiteit in de achter-
tuin en openbare ruimte te vergroten. Dit doen 
ze in het project ‘Dorpsnatuur’. De Natuur- en 
Milieuvereniging gemeente Heusden start met 
het project in Venne-Oost in Drunen. Om te kijken 
of de genomen maatregelen effect hebben gaan 
zij eerst gegevens verzamelen. En daar heeft de 
Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden 
jouw hulp bij nodig!

Meten is weten
Kijk wat er in jouw tuin allemaal te beleven 
is qua natuur. Inventariseer bijvoorbeeld 

hoeveel huismussen, gierzwaluwen, vleermui-
zen of citroenvlinders jij in jouw tuin vindt. Op 
www.natuurenmilieuheusden.nl vind je alle vogel- 
en diersoorten waar je op kunt letten. Hier vind je 
ook een link naar waarneming.nl. De wijk Venne-
Oost is op deze site als gebied aangemaakt waar je 
jouw waarnemingen kunt doorgeven. De Natuur- 
en Milieuvereniging gemeente Heusden stelt het 
op prijs als je eens per maand jouw waarnemingen 
doorgeeft. Zie je iets speciaals? Laat het dan ook 
weten via info@natuurenmilieuheusden.nl. Het 
zou helemaal mooi zijn als je er ook nog een foto 
van hebt gemaakt.

Woon je niet in Venne-Oost in Drunen maar wil je 
toch jouw waarnemingen doorgeven? Laat dit dan 
weten via info@natuurenmilieuheusden.nl <

WeCareNL
Waardeer de zorg en help de horeca

De beste ideeën zijn vaak het simpelst: zo ook met het 
Brabantse crowdfunding initiatief WeCareNL. Als gemeente 
Heusden steunen we het crowdfunding initiatief WecareNL.

In dit crowdfunding initiatief snijdt het mes namelijk aan  
twee kanten! Van het gedoneerde geld worden waardebonnen 
gekocht bij de lokale horeca uit de gemeente Heusden. De bon 
wordt vervolgens cadeau gedaan aan een zorgmedewerker uit 
onze gemeente als bedankje voor de tomeloze inzet voor de 
zorg. Zo bedanken we de een en helpen we de ander.

De cadeaubonnen worden ingekocht via het platform 
www.helpdehoreca.nl. Wil je als horecaondernemer profiteren 
van dit initiatief dan moet je ingeschreven staan op dit  
platform. Ga daarom snel naar de site en meld je aan!    

Doneer via www.wecarenl.nl. Zowel particulieren als  
bedrijven kunnen doneren. <

La Vuelta start niet in 
Nederland
De 75ste editie van de Ronde van Spanje zou van  start gaan in 
Nederland op 14 augustus 2020. Het  peloton zou ook door onze 
gemeente koersen. Op 15 april werd bekend dat de Spaanse wie-
lerronde niet in augustus start, maar dat de start van La Vuelta 
verder naar het najaar wordt verschoven. Door deze verschuiving 
start de Ronde van Spanje definitief niet in Nederland in 2020. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

www.heusden.nl
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HeusdenHelpt
Komt u door de coronacrisis in 
nood en heeft u hulp nodig?

Neem contact op met:
HeusdenHelpt 
073 511 83 50
heusdenhelpt@bijeenheusden.nl
ma t/m vrij van  9.00u tot 17.00u

Moet iemand 
uw hond 
uitlaten?

Mist u een praatje? 
Contact met anderen?

Heeft u 
hulp nodig?

Voelt u zich 
niet meer 
veilig thuis?

Maakt u zich 
zorgen?

Heeft u 
boodschappen 
nodig?

Komt uw 
mantelzorger 
even niet meer?Kunnen de 

kleinkinderen 
niet meer 
komen?

ZORGSAAM 
HEUSDEN
Thuis met vrijwilligers

www.heusden.nl
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