
Spectaculaire presentatie 
robotarm
Stage lopen bij HYT? Gewoon DOEN!

Heusden Young Talent (HYT) is het platform voor (technische)  
talenten in de gemeente Heusden. 

Heusdense ondernemers Arnold Versteeg (VPT Versteeg), Jeffrey 
Joosten (Kresco), en Andres Boom (Ottobock PE) merkten samen met 
wethouder Thom Blankers dat jong talent uit de regio wegtrekt om bij 
grote corporaties te werken in Brainport (Eindhoven) of op de Zuidas 
(Amsterdam). Jammer vinden deze ondernemers! Want voor een stage 
of baan in de technische branche zit je in de gemeente Heusden meer 
dan goed!

Projecten bij het HYT lopen parallel aan stageperiodes op mbo- en hbo- 
scholen in de regio. Iedere stageperiode gaat er een nieuw disciplinair 
team aan de slag met eenspecifieke taak binnen een project. Stagiaires 
Coen en Erik presenteerden een robotarm die het werkproces automa-
tiseert en de werkdruk bij het productiecentrum van Ottobock weg-
neemt. Het komende half jaar gaat het HYT de robotarm ontsluiten 
van data en opslaan in een zelf ontworpen platform. 

Volg het HYT via www.heusdenyoungtalent.nl of via LinkedIn en 
Instagram op @heusdenyoungtalent. 

Heusden Young Talent wordt ondersteund door: Ottobock PE, VPT 
Versteeg, Kresco, Rabobank De Langstraat, Leren en werken Midden-
Brabant, The People Group. <

Regentonactie!
Schaf nu een regenton aan en ontvang subsidie

Met een regenton vang je regenwater op, zodat je dit op een later moment kunt gebruiken.  
Bijvoorbeeld om je tuin, het gras of de bloemen water te geven. Hartstikke duurzaam en je  
bespaart kostbaar drinkwater!

Daarom lanceren we in de gemeente Heusden een 
regentonactie! Koop jij een regenton, dan kun je 
hiervoor 25 euro subsidie* ontvangen. Er is subsidie 
beschikbaar gesteld om 320 regentonnen te vergoe-
den. Dus wees er snel bij! 

‘’De droogte blijft tegenwoordig steeds langer aan-
houden daarom is het belangrijk dat we zuinig zijn 
op ons drinkwater. Met deze actie willen we inwo-
ners bewust maken hoe belangrijk het is om op een 
verantwoorde en duurzame manier om te gaan met 
water. Een regentonactie leent zich hier uitstekend 
voor.’’ aldus wethouder Kees van Bokhoven van de 
gemeente Heusden. 

Je kunt een aanvraag voor subsidie indienen via de 
website www.heusden.nl/watersubsidie. Op deze 
pagina vind je ook meer informatie over andere sub-
sidieregelingen om op een duurzame manier water 
te verwerken op je perceel. Bijvoorbeeld door een 
groen dak aan te leggen, of je perceel af te koppelen 
van het hemelwaterafvoer door het aanleggen van 
grindkoffers of een bergingsvijver. Let op, de regen-
ton is geen afkoppelmethode. 

* Er geldt een minimum aanschafbedrag van € 25, 
dit is gelijk aan het bedrag van de subsidie. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer

Beweeg mee met de jongeren 
van de gemeente Heusden!
''Jongeren, laat je horen!'', zo luidde de oproep van minister-
president Rutte. Nog vóór deze boodschap, zetten de nieuwe 
Jongerenambassadeurs uit Heusden zich al in om de stem van jon-
geren te laten horen richting het lokale beleid. In mei en juni be-
dachten de Jongerenambassadeurs een levendige skeelerroute om 
de zomer van kinderen en jongeren kleur en beweging te geven. 

Skeelerroute
De skeelerroute is op 7 juli gelanceerd bij de Emmamolen in 
Nieuwkuijk; één van de startpunten van de skeelerroute. De route 
is in totaal 17 km, maar je kunt deze ook in delen rijden. Je bent per 
ronde ongeveer 35 minuten bezig; een leuk tochtje voor een mooie 
zomerdag.

Tips & Tricks
Vanaf nu is de route tijdelijk te downloaden via  
www.samenmetdejeugd.nl

Tijdens de zomermaanden juli en augustus worden verschillende 
challenges gedeeld die je tijdens het skeeleren kan uitvoeren.  
Houd hiervoor het Instagramaccount van de Jongerenambassadeurs 
(@JAHeusden) in de gaten! Na de zomer zal Skeelervereniging 
Skeeler Vrienden Drunen de route onderhouden. Op hun  
website vindt je goede tips voor een veilige tocht:  
www.skeelervriendendrunen.nl/skeelertips.

Let wel op! Langs de skeelerroute kan de eikenprocessierups voor-
komen. Voorkom klachten, laat de rups met rust en vermijd contact 
met nesten en spinsels. Zorg voor bedekking van je hals, armen en 
benen en ga niet onder eikenbomen zitten. Meer informatie:  
www.heusden.nl/Eikenprocessierups <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

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 t/m donderdag van 09.00 
tot 17.00 uur. Vrijdag tot 12.00 uur. 
Telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag t/m donderdag van 09.00 
tot 17.00 uur. Vrijdag tot 12.00 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 - 12.00 uur

Let op! Van 13 juli tot 21 augustus 
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 
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 13.00 - 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.

Besluiten

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
DE MAASHOEVENWEG 1 HAARSTEEG
Het college van Heusden heeft maat-
werkvoorschriften opgelegd aan de 
veehouderij aan De Maashoevenweg 1 
in Haarsteeg, kadastraal bekend ge-
meente Vlijmen, sectie O, nummer 298. 
De maatwerkvoorschriften hebben 
betrekking op het uitvoeren van een 
onderzoek naar de bodemkwaliteit. 
Het besluit is verzonden op 8 juli 2020.

VOORBEREIDINGSBESLUIT ‘WONEN-
KAMERGEWIJZE VERHUUR’
Het college van Heusden maakt inge-
volge het bepaalde in artikel 3.7 lid 7 
van de Wet ruimtelijke ordening be-
kend, dat de gemeenteraad op 7 juli 

toegestaan, zodanig te wijzigen dat 
sprake is van andere woonvormen dan 
de huisvesting van één huishouden per 
woning. In het voorbereidingsbesluit 
staat wat wordt verstaan onder huis-
houden en woning. Met een omge-
vingsvergunning kan onder voorwaar-
den worden afgeweken van dit verbod.

Geldigheid
Het voorbereidingsbesluit treedt in 
werking op 16 juli 2020 en geldt voor de 
duur van één jaar.

Inzage
Je kunt het voorbereidingsbesluit 
inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Een digitale versie is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl. en via de landelijke 
website RuimtelijkePlannen.nl.

Bezwaar/beroep
Tegen het voorbereidingsbesluit kan 
geen bezwaar of beroep worden inge-
steld. <

Bekendmakingen >

2020 het voorbereidingsbesluit 'wo-
nen-kamergewijze verhuur' heeft geno-
men. Het besluit is genomen ter voor-
bereiding op het opstellen van een 
nieuw bestemmingsplan (parapluplan), 
dat voortvloeit uit het nog vast te 
stellen nieuwe beleid ‘Huisvesting 
arbeidsmigranten’. 

Besluitgebied
Het voorbereidingsbesluit geldt voor 
de gehele gemeente Heusden, zoals 
aangegeven op de bij dit besluit beho-
rende tekening met identificatie: 
NL.IMRO.0797.VBwonen-VG01.

Verbod op gebruiksveranderingen
Op grond van het voorbereidingsbe-
sluit is het verboden om het gebruik 
van gebouwen waarbinnen ‘wonen’ is 

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 kun-
nen 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 tijdschakelaar regelen.  

Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer. Een 
inbreker 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, bood-
schappen 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 
geluiden vanuit jouw woning terwijl je er niet bent) direct de 
politie via telefoonnummer 112, het nummer voor spoed,  moe-
ten 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 <

Geen informatiepagina ivm 
vakantie
In verband met de zomervakantie verschijnt er geen Weekblad 
Heusden op woensdag 29 juli en woensdag 5 augustus. (week 31 
en 32). In deze weken verschijnt er dus ook geen gemeentelijke 
informatiepagina. Op woensdag 12 augustus staan we weer met 
de Nu & Morgen in het Weekblad. <

Tap je eigen kraanwater!
Het is belangrijk veel water te drinken. Je eigen waterfles meenemen voor onderweg scheelt afval én 
geld. Het is veel goedkoper als je zelf kraanwater meeneemt van huis, dan wanneer je een flesje water 
onderweg koopt. Deze wegwerpflesjes zorgen bovendien voor miljoenen kilo’s plastic afval.

Als je je water voor onderweg van huis meeneemt 
in plaats van koopt, kun je honderden euro’s be-
sparen. Nederlands kraanwater is van uitstekende 
kwaliteit, is minder milieubelastend en is dus ook 
goed voor je portemonnee.

Bijtanken onderweg met kraanwater
Een stevige waterfles gaat lang mee en is daarom 
milieuvriendelijker dan een dun eenmalig flesje. 
Ook is hij makkelijk schoon te houden. Onderweg 
komen er steeds meer watertappunten om je fles 
bij te vullen. Kijk voor een overzicht van gratis 
watertappunten op drinkwaterkaart.nl.

Toch een flesje onderweg gekocht?
Als je toch een waterflesje onderweg koopt, doe er 
dan zo lang mogelijk mee. Het Voedingscentrum 
geeft tips over hoe je dit op een gezonde manier

kunt doen. Hoe vaker je je fles hervult, hoe beter je 
bezig bent voor het milieu. Nederlanders zijn wat 
dat betreft al goed op weg: een ruime meerderheid 
vult een gekocht flesje meerdere keren opnieuw 
met kraanwater.

Toch een plastic PET-flesje afdanken? Je kunt hem 
het beste weggooien bij het PMD-afval (thuis), zo-
dat het plastic gerecycled wordt. Ook buitenshuis, 
zoals op stations of festivals, kun je steeds vaker 
je plastic gescheiden inleveren.

Lees op de website van Milieu Centraal meer infor-
matie over verpakkingen en drinkwater. <

www.heusden.nl
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