
Samen ondermijnende  
criminaliteit aanpakken in  
De Langstraat
We hebben het veel liever over alle mooie dingen in De Langstraat, 
maar kunnen niet wegkijken voor criminaliteit. In Heusden, Loon op 
Zand en Waalwijk werken we hard aan het bestrijden hiervan. 

Hierbij gaat het niet alleen om de misdrijven zelf, maar ook om onge-
wenste of gevaarlijke situaties die ontstaan voor onze inwoners. Denk 
bijvoorbeeld aan het grote risico dat een hennepkwekerij betekent 
voor omwonenden. Noord-Brabant kampt met een groot probleem. De 
onderwereld is stevig verweven met de bovenwereld en de bestrijding 
ervan verloopt stroef. Om de aanpak van ondermijnende criminaliteit 
te versterken, gaan Heusden, Waalwijk en Loon op Zand samen met de 
provincie Noord-Brabant werken aan een gezamenlijke aanpak.

Het programma ondermijning heeft een looptijd van drie jaar. Het doel 
is te komen tot een wetenschappelijke onderbouwing van de inzet van 
wetgeving om zo effectiever te kunnen handelen en de aanpak van on-
dermijning te versterken. Meer informatie lees je op www.heusden.nl <

Keep it Clean Day succesvol!
Heb jij ook gemerkt hoe schoon het is in onze gemeente? Dit hebben we te danken aan alle inwoners  
die vorige week in het kader van de Keep it Clean Day zoveel mogelijk zwerfafval hebben opgeruimd  
van straten, bermen, parken in heel de gemeente. In totaal hebben meer dan 200 inwoners zwerfafval 
opgeruimd. Zij vulden maar liefst 137 zakken met zwerfafval dat rondslingerde in onze gemeente. 

Dankzij de Afvalbingo werd het opruimen extra 
leuk. Kinderen probeerden zoveel mogelijk ver-
schillende soorten afval te verzamelen en kregen 
een mooi prijsje. De hoofdprijs wordt binnenkort 
uitgereikt.

We zijn alle deelnemers ontzettend dankbaar voor 
hun inzet. Heb je deze opruimactie gemist? Geen 
probleem! In maart organiseren we de Landelijke 
Opschoondag. 

Wordt ZAP’er!
Heb jij de smaak te pakken gekregen tijdens de 
Keep it Clean Day? Wil jij altijd wel wonen in een 

schone buurt? Wordt dan Zwerf-Afval-Pakker 
(ZAP) en ruim vrijwillig zwerfafval op tijdens 
een rondje lopen of als je de hond uitlaat. Als 
ZAP’er krijg je van de gemeente een aantal 
materialen in bruikleen zoals een afvalgrijper, 
afvalzakkenhouder, paar handschoenen, fluo-
rescerend hesje en speciale afvalzakken. Meer 
informatie vind je op www.heusden.nl/zap. 
Hier kun jij je ook aanmelden! <

Geen Sinterklaasintochten 
vanwege corona
In overleg hebben de sinterklaascomités en de gemeente besloten 
dat het vanwege de geldende coronamaatregelen dit jaar helaas 
niet mogelijk is de traditionele sinterklaasintochten door te laten 
gaan. De verschillende comités bekijken of de Sint op een alterna-
tieve manier kan worden ontvangen. Ook hierover is nauw contact 
tussen de gemeente en de comités.

“Ook dit jaarlijkse kinderfeest wordt geraakt door corona. Dat is 
helaas niet anders, maar het is natuurlijk belangrijk om goed te 
zorgen voor de gezondheid van de kinderen, de Sint en zijn pieten”, 
zegt burgemeester Willemijn van Hees.

Op www.heusden.nl/sinterklaas zullen we de Sinterklaas-
activiteiten die dit jaar wel doorgaan verzamelen. <

Op onze website kun je eenvoudig zien of er in onze gemeente iets 
gevonden is, wat jij misschien wel kwijt bent. Zo zijn er de afgelo-
pen week verschillende fietsen, een zonnebril en een portemonnee 
gevonden. Als je via specifieke kenmerken aan kunt tonen dat jij de 
eigenaar bent van het voorwerp, dan nemen wij contact met je op. 
Ook als je iets gevonden hebt kun je dit op de site aangeven. <

Iets gevonden of verloren?

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 vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Telefoon: (06) 532 357 05

Openingstijden gemeentebalie 
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.

Maandag 09.00 tot 17.00 uur 
Dinsdag  09.00 tot 20.00 uur 
Woensdag  09.00 tot 17.00 uur
Donderdag  09.00 tot 20.00 uur
Vrijdag  09.00 tot 17.00 uur

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  
aanmelden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Mexicoplein 1, verbouwing 

supermarkt (Albert Heijn) (1019275, 
09-09-2020)

•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 
33A, 35 en 37, uitbreiden winkelruim-
te (1019536, 10-09-2020)

Kappen
•  Vlijmen, Voordijk (kadastraal N6812), 

kappen esdoorn (1019466, 10-09-2020)

•  Vlijmen, Grote Kerk 22, kappen zome-
reik (1020301, 15-09-2020)

Monumenten
•  Vlijmen, Grote Kerk 22, kappen  

zomereik (1020301, 15-09-2020)

Reclame plaatsen
•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 

33A, 35 en 37, plaatsen handelsre-
clame (1019536, 10-09-2020)

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 Amazone 21, opbouw op 

bestaande garage/berging (1002257, 
15-09-2020)

•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 
41, splitsing pand in winkel en boven-
woning (1006974, 10-09-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Bilderdijkstraat 2D, vestigen 

houtopstanden in verband met reali-
satie GOL (1004624, 10-09-2020)

•  Vlijmen, Engelenseweg en omgeving 
(kadastraal P4, O227, O245, O247, 
O324, N115, N6615, N3906, P1, P4 en 
P659), kappen houtopstanden in 
verband met realisatie GOL (1009725, 
15-09-2020)

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.

ONTWERP 7E HERZIENING  
EXPLOITATIEPLAN GEERPARK
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat zij op 15 september 2020 het 
ontwerp van de 7e herziening van het 
exploitatieplan Geerpark in Vlijmen 
(OEPDGB20201103001Geerpark) heeft 
vastgesteld. De herziening bevat zowel 
structurele als niet-structurele wijzi-
gingen. 

Procedures
Het ontwerp van de 7e herziening van 
het exploitatieplan Geerpark ligt met 
ingang van 24 september 2020 gedu-
rende zes weken ter inzage. Een digi-
tale versie is raadpleegbaar via onze 

website www.heusden.nl.Belang-
hebbenden kunnen een zienswijze 
indienen. Wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met Debbie 
Gronnak-Beset via telefoonnummer 
(073) 513 17 89.

Verkeer
Het college van Heusden heeft op 10 
september 2020 besloten om ter hoog-
te van de Kastanjelaan-West 201 in 
Drunen een gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen. De 
gereserveerde parkeerplaats wordt 
met bebording aangegeven. Het besluit 
is 16 september 2020 bekendgemaakt 
in de Staatscourant. <

Bekendmakingen >

kinderdagverblijf in bestaand pand 
(619020, 15-09-2020)

Reclame plaatsen
•  Vlijmen, Plein 7, vervangen handels-

reclame (1001903, 11-09-2020)

Verdagen
•  Nieuwkuijk, Esdoornstraat 10,  

aanbouw voorgevel (1005021,  
10-09-2020)

•  Vlijmen, A59 en omgeving (kadastraal 
H5288, G5420, P664, en P920) kap-
pen houtopstanden in verband met 
realisatie GOL (1007034, 10-09-2020)

•  Drunen/Nieuwkuijk/Vlijmen, 
Spoorlaan en omgeving (kadastraal 
H941 en K909, H5814 en H5028, 
N4082, H5288, L413, L1413 en L3237), 
kappen houtopstanden in verband 
met realisatie GOL (1006870,  
10-09-2020)

•  Vlijmen, A59 en omgeving (kadastraal 
P664, O341, P413, P649, O342, P3, 
N964, N115, N963, P845 en P664), 
kappen houtopstanden in verband 
met realisatie GOL (1005893,  
10-09-2020)

•  Drunen, Spoorlaan (kadastraal 
H2192, H2451, L6046, L6044 en 
K2140), kappen houtopstanden in 
verband met realisatie GOL (1005072, 
10-09-2020)

•  Drunen (kadastraal L38), kappen 

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

Als je uit elkaar gaat!
Gezamenlijk gezag regelen

Een scheiding heeft grote impact op de kinderen. In ongeveer 20% van de gevallen dat kinderen bij een 
scheiding betrokken zijn, ontstaan hevige conflicten tussen de ouders. De problemen worden nog groter 
als de ouders het gezamenlijk gezag niet goed regelen.

Kermis in Vlijmen
Houd je aan de coronamaatregelen

Voor veel inwoners is de kermis een evenement waar jong en oud 
naar uitkijkt. Zowel de gemeente als de organisator van de ker-
missen in Vlijmen willen deze op een verantwoorde manier door 
te laten gaan omdat de ervaringen met de kermis in Haarsteeg 
positief waren. De kermis in Vlijmen vindt plaats op het Plein 
van vrijdag 25 september tot en met dinsdag 29 september. 

Wat is gezamenlijk gezag?
Ben je als ouders niet met elkaar getrouwd en heb 
je ook geen geregistreerd partnerschap? Dan krijg 
je niet automatisch samen ouderlijk gezag over 
de kinderen. Als het gezamenlijk gezag niet goed 
geregeld is, mag alleen de moeder beslissingen 
nemen voor en over de toekomst van de kinderen. 
Wil je samen het gezag uitoefenen? Dan kun je 
gratis via het digitaal loket op www.rechtspraak.nl 
een verzoek hiervoor indienen.

Handige checklist
Als je uit elkaar gaat komt er veel op je af.  
Waar moet je beginnen? Je wilt het goed regelen 
voor jezelf, voor elkaar en voor de kinderen. Op 
www.alsjeuitelkaargaat.nl krijg je tips van ouders 
die hetzelfde hebben meegemaakt en vind je een 
handige checklist. <

Samen met de kermisexploitant zijn er verschillende coronamaa-
tregelen opgesteld. Zo is het kermisterrein uitgebreidt en om-
hekt om de drukte op het terrein goed te kunnen reguleren. Op 
drukke momenten staat er beveiliging bij de ingangen. Volg de 
instructies van de beveiligers op! Verder is het belangrijk om an-
derhalve meter afstand te houden van andere kermisbezoekers 
die niet tot jouw huishouden behoren. Meer informatie over de 
coronamaatregelen tijdens de kermis lees je op www.heusden.nl 
en bij de ingang van het kermisterrein.  

Kom te voet of met de fiets!
Ben je van plan om naar het centrum van Vlijmen te komen tij-
dens de kermis? Kom dan met de fiets of lopend? Als je met de 
auto komt kun je het beste parkeren op het parkeerterrein bij 
het gemeentehuis of aan de Oliemaat. <
 

Iedereen kan wat doen voor het klimaat.  
De overheid, bedrijven en jijzelf, iedereen doet 
wat. Dat kan iets groots zijn of juist klein. 
Goedkoop of duur. De een laat zonnepanelen 
installeren, terwijl de ander minder voedsel  
wil verspillen. Iets doen voor het klimaat 
doe je op jouw manier. Meer info vind je op 
www.iedereendoetwat.nl. <

www.heusden.nl
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