
Zorgen over geld? 
Door de coronacrisis kun je zomaar minder geld te besteden hebben. 
Misschien maak je je zorgen of je alles nog wel kunt betalen. Een beta-
lingsachterstand is zo ontstaan. Aarzel niet om direct advies te vragen 
of hulp te zoeken! 

Telefonisch spreekuur
Meld je aan voor het telefonisch geldzaken spreekuur via 
telefoon nummer 088-6262777 of door een mailtje te sturen naar 
bijeenheusden@kbnl.nl. Kijk op www.schuldendebaas.nl voor  
meer informatie en advies over hoe je jouw financiële situatie het 
beste kan aanpakken.

Ben je ondernemer of zelfstandige?
Ook dan is er hulp voor je! Over Rood kan je helpen en begelei-
den bij (dreigende) financiële problemen. Neem contact op via 
www.overrood.nl/over-rood-den-bosch/ voor een gratis  
adviesgesprek. <

Uitreiken Koninklijke Onderscheidingen
Vrijdag 3 juli kregen de acht gedecoreerden uit Heusden alsnog het lintje opgespeld. 

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 24 april 2020 
werden acht inwoners van onze gemeente telefo-
nisch verrast met een Koninklijke Onderscheiding. 
Vanwege het coronavirus kon de burgemeester de 
bijbehorende versierselen niet opspelden. Daarom 

werden zij afgelopen vrijdag alsnog in het zonnetje 
gezet en werden de versierselen uitgereikt. Het 
werd een gezellige, feestelijke ochtend waarbij de 
muziek werd verzorgd door ensemble ‘1 Miss en 2 
Heren’. <

Aangepaste openingstijden 
Gemeentebalie en Bijeen in Drunen

Zomervakantie (13 juli t/m 21 augustus) 
Tijdens de zomervakantie, van maandag 13 juli tot en met vrij-
dag 21 augustus, werken we aan de gemeentebalie in Vlijmen 
alléén op afspraak. Via de website www.heusden.nl kun je mak-
kelijk en snel een afspraak inplannen. De donderdagavondopen-
stelling vervalt, op dinsdagavond kun je tot 20.00 uur documen-
ten aanvragen of ophalen. Vrijdagmiddag is de balie vanaf  
12.00 uur gesloten en zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

Ook bij Bijeen in Drunen kun je van maandag 13 juli tot en met 
vrijdag 21 augustus alléén op afspraak terecht. Vrijdagmiddag 
is de balie in Drunen vanaf 13.00 uur gesloten en zijn wij telefo-
nisch niet bereikbaar. Wil je een afspraak inplannen? Neem dan 
telefonisch contact op met Bijeen via het telefoonnummer  
(073) 78 201 78. Bijeen in Drunen heeft geen avondopenstelling. <

Maak het inbrekers  
niet te makkelijk!
De zomerperiode is een fijne tijd waarin veel  
mensen op vakantie zijn of een dagje uit gaan.  
Het is ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan,  
omdat ze weten dat bewoners van huis zijn of  
omdat ze een raam open zien staan. Om een inbraak  
te voorkomen kun je de volgende tips opvolgen:

Op vakantie? Licht de buren in
Vertel vertrouwde buren over jouw vakantieplannen. Zij kunnen op 
de woning letten en helpen deze een bewoonde indruk te geven, 
door de post weg te halen, de plantjes water te geven en een lampje 
aan te doen. Verlichting kun je natuurlijk ook met een tijdschake-
laar regelen.  

Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer. Een inbre-
ker kan dan makkelijk je woning binnenkomen en er binnen enkele 
minuten met jouw spullen vandoor zijn. Doe deuren en ramen op 
slot; ook al ga je maar heel even naar de buren, boodschappen doen 
of even naar boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. Leg geen 
kostbare spullen in het zicht!

Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel de buren dat ze bij een verdachte situatie (bijvoorbeeld gelui-
den vanuit jouw woning terwijl je er niet bent) direct de politie via 
telefoonnummer 112, het nummer voor spoed,  moeten bellen. Snel 
alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.

Naast deze tips, is het natuurlijk belangrijk om te zorgen voor  
goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en deuren. Meer tips  
en informatie vind je op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

Is jouw pmd-afval 
recycleklaar?

Gebruikte plastic verpak-
kingen, blikjes en drink-
pakken zijn waardevol. 
Hoe beter jij ze scheidt, 
hoe meer verpakkingen 
een tweede leven krij-
gen. Dus slurp, schud, 
knijp en smul het laatste 
restje eruit, druk ze plat 
en gooi ze los in de goede 
bak of zak. Zo zijn ze 
recycleklaar! <
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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.

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 13.00 - 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, Brahmspark 16, verbouwen 

woning (635200, 25-06-2020)
•  Heusden, Herptsestraat (kadastraal 

A2879), verbouwen boerenschuur 
(monument) naar tijdelijke woning 
(635247, 25-06-2020)

•  Vlijmen, Nassaulaan (kadastraal 
H4326), bouwen bouwhal en erfaf-
scheiding (635072, 24-06-2020)

Kappen
•  Drunen, Donauring (kadastraal 

L5515), kappen suikeresdoorn 
(635659, 30-06-2020)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Beethovenlaan 26, afwijken 

van de bestemming i.v.m. huisvesten 

van meer dan 5 personen (635251, 
25-06-2020)

•  Heusden, Herptsestraat (kadastraal 
A2879), verbouwen boerenschuur 
(monument) naar tijdelijke woning 
(635247, 25-06-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, Van Wassenaarstraat 29, 

verbreden in- en uitrit (635371,  
28-06-2020)

Reclame plaatsen
•  Drunen, Aalbersestraat 3, plaatsen 

reclame rondom schoorsteen 
(635369, 28-06-2020)

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, Lipsstraat (kadastraal K3049 

en K3050), bouwen bedrijfspand met 
kantoren en showroom (628896, 
25-06-2020)

•  Elshout, Tongerloostraat 15 tot en 
met 19, legaliseren geplaatst hekwerk 
(628891, 29-06-2020)

•  Haarsteeg, De Hoeven 56, wijzigen 
reeds eerder verleende vergunning  
(586365, 29-06-2020)

•  Herpt, Hoefstraat 4, restaureren 
monumentale boerderij (625089, 
01-07-2020)

•  Heusden, Demer 30C, vergroten  

Intrekken omgevings-
vergunning 

ONTWERPBESLUIT
Het college van Heusden maakt bekend 
dat zij van plan is, op verzoek van de 
provincie Noord-Brabant, de omge-
vingsvergunning voor de melkrundvee-
houderij aan de Kanaalweg 5 in Drunen 
in te trekken. Alle bedrijfsactiviteiten 
op de locatie zijn gestopt.

De ontwerp omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 9 juli 2020 gedurende zes weken 
ter inzage. Je kunt een zienswijze indie-
nen. Wil je meer informatie, dan kun je 
contact opnemen met de Omgevings-
dienst Midden-en West-Brabant via 
telefoonnummer (013) 20 60 100 (zaak-
nummer 20041207).

Exploitatievergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 30 juni 2020 vergunning verleend 
aan Mejuffrouw Bax, handelend onder 
de naam Van Overhuizen, aan 
Heusdenseweg 29 in Herpt. De vergun-
ning is verzonden op 30 juni 2020 en 
bij de gemeente bekend onder nummer 
00632848.

Verkeer
Het college van Heusden heeft op 29 
juni 2020 besloten om een gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats 
aan te leggen ter hoogte van de Antoni 
Staringlaan 66 in Vlijmen. De parkeer-
plaats wordt aangegeven met bebor-
ding. Het besluit is op 8 juli 2020 be-
kendgemaakt in de Staatscourant.

Bekendmaking

OPLEGGEN AANLIJN- EN 
MUILKORFGEBOD
art. 2:59 Algemene Plaatselijke 
Verordening gemeente Heusden 2020

Het college van Heusden heeft op 29 
juni 2020 besloten om voor de hond, 
genaamd Sara, een teef van het ras 
Mechelse herder, die verblijft aan de 
Groenewoud 13 te Drunen, aan de 
eigenaar en houder(s) een aanlijn- en 
muilkorfgebod op te leggen. Procedure 
3 is van toepassing. 

Voor vragen kun je contact opnemen 
met het cluster Veiligheid en Hand-
having van de gemeente Heusden. <

Bekendmakingen >

woning (629852, 01-07-2020)
•  Vlijmen, Otter kavel GEE006, bouwen 

woning (630037, 30-06-2020)
•  Vlijmen, Brasem kavel GEE223,  

bouwen woning (629152, 30-06-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Lipsstraat (kadastraal K3049 

en K3050), bouwen bedrijfspand met 
kantoren en showroom en aanleggen 
drie in- en uitritten (628896,  
25-06-2020)

Monumenten
Herpt, Hoefstraat 4, restaureren monu-
mentale boerderij (625089, 01-07-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Grotestraat 11, verplaatsen 

in- en uitrit (630182, 01-07-2020)
•  Drunen, Lipsstraat (kadastraal K3049 

en K3050), aanleggen drie in- en  
uitritten (628896, 25-06-2020)

•  Vlijmen, Brasem kavel GEE223,  
aanleggen in- en uitrit (629152,  
30-06-2020)

Buiten behandeling stellen (bouwen)
•  Drunen, Lipsstraat 21, realiseren 

textielwasserette (628212,  
01-07-2020)

Verdagen
•  Vlijmen, Jonkheer de La Courtstraat 

32A, wijzigen gebruik naar wonen 
(629094, 01-07-2020)

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.

Wist je dat we een nieuwe 
website hebben? 
www.heusden.nl

Hierdoor is de website een stuk overzichtelijker en kun je infor-
matie sneller terugvinden. Zie je iets wat niet klopt of wat nog 
niet werkt? Laat het ons weten via info@heusden.nl <

Werken bij Heusden?                                   
Gezocht: Plaatsvervangend griffier/commissiegriffier voor (32 uur per week)
 
Ben jij een generalist met gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en interesse in het openbaar 
bestuur? Ga dan aan de slag als plaatsvervangend griffier/commissiegriffier.

Wij zoeken een enthousiaste collega, die samen 
met de griffier en griffiemedewerker de gemeente-
raad en raadscommissies ondersteunt en adviseert 
bij de uitvoering van hun taken. Je hebt minimaal 
HBO werk- en denkniveau en een relevante vol-
tooide studie. Je hebt kennis van besluitvorming 
binnen de gemeentelijke overheid en juridische 
kennis. 

Wij bieden een afwisselende, brede en uitdagende 
functie in een dynamische organisatie. Afhankelijk 
van opleiding en werkervaring bedraagt het salaris 
maximaal € 4.450 bruto per maand (salarisschaal 
10) bij een 36-urige werkweek. Naast het salaris 

ontvang je een Individueel Keuzebudget van 
17,05% dat je voor diverse doelen kunt inzetten 
(inkomen, verlof, opleiding en dergelijke). 

Kijk voor meer informatie op 
www.werkeninnoordoostbrabant.nl en reageer 
vóór 16 augustus 2020 met je cv en motivatiebrief. 
Onze griffier, Fransje Backerra, vertelt je graag 
meer over deze vacature. Je kunt haar bereiken via 
(073) 513 17 89 of via griffie@heusden.nl. De eerste 
sollicitatiegesprekken vinden plaats op 21 augus-
tus 2020, digitaal via Zoom en de 2e gespreks-
ronde staat gepland op 26 augustus 2020, fysiek 
in het gemeentehuis in Vlijmen. <

Kampioensboom
Rowdy van Son mocht op woensdag 1 juli zijn kampioensboom 
onthullen vanwege zijn vierde wereldtitel ‘gekweekte vogels’.  
De boom staat bij de speeltuin aan de Borredreef in Vlijmen.
Heusden eert zijn sport-wereldkampioenen met een blijvend 
geschenk: een heuse kampioensboom. Hoewel het hier niet om 
een wereldkampioenschap in de categorie sport gaat, heeft het 
gemeentebestuur voor de geweldige prestatie van Rowdy graag 
een uitzondering gemaakt nu het zijn vierde wereldtitel in suc-
cessie betreft. <

www.heusden.nl
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