
Subsidie voor isoleren  
woning
Vanaf 1 oktober 2020 kun je weer subsidie aanvragen voor het isoleren 
van jouw woning. 

Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor het aanbrengen  
van gevel-, dak- of vloerisolatie of het aanbrengen van isolerend glas.  
Je komt in aanmerking voor deze subsidie als jij de woningeigenaar 
bent én je op het adres woont of na de renovatie gaat wonen.  

De subsidie bedraagt 15% van de investeringskosten met een 
maximum van €500 per adres. Aanvragen worden behandeld op 
volgorde van binnenkomst. De subsidieregeling loopt tot en met 
31 december 2021 en op is op. Een aanvraag kun je indienen via 
www.heelheusdenduurzaam.nl. 

Gemeente introduceert balie-
uur voor kwetsbare inwoners
Net als veel supermarkten is het gemeentehuis in Vlijmen sinds 
donderdag 1 oktober een uur per dag gereserveerd voor oudere 
en kwetsbare inwoners van de gemeente Heusden. Op werk-
dagen tussen 13.00 en 14.00 uur kunnen zij in alle rust bij de 
balie terecht voor hun paspoort, ID of een andere dienst.

Afspraak maken
Het is wel nodig om een afspraak voor dat moment te maken. 
Dat kan door te bellen met de gemeente: (073) 513 1789.

Hulp bij betalingsachterstanden
Neem contact op met Bijeen!

Corona heeft veel invloed op ons leven en het brengt voor veel 
mensen ook financiële zorgen met zich mee. Bijeen Heusden kan jou 
hierbij helpen!

Huisbezoeken door de Kredietbank 
Vroeg erbij zijn als inwoners in de knel lijken te raken met betalin-
gen! Dat is de bedoeling van de huisbezoeken die twee medewer-
kers van de Kredietbank Nederland namens de gemeente Heusden 
afleggen. Per maand bellen zij bij zes voordeuren aan waar een 
betalingsachterstand is bij aanbieders zoals Brabant Water en VGZ. 
Ze bieden dan advies of hulp aan. 

Als gemeente bieden we inwoners hulp aan als we weten dat ie-
mand een betalingsachterstand heeft. Vanaf 2021 zijn wij verplicht 
om dat te doen bij achterstand in de betaling van huur, energie, 
water of zorgverzekering.

Spreekuur Geldzaken
Tijdens het spreekuur geldzaken & formulieren helpt een vak-
kundige vrijwilliger van Bijeen je met allerlei vragen over brieven, 
formulieren en geldzaken. Je kunt je aanmelden voor het spreekuur 
via Bijeen Heusden op telefoonnummer (073) 78 201 78 per mail op 
info@bijeenheusden.nl.
 
Wil je meer informatie of advies kijk dan eens op de website 
www.schuldendebaas.nl. Aarzel niet en zet de stap! Het voorkomt 
grotere problemen. <

Draag jij een mondkapje?
Dringend advies van de Rijksoverheid

Er is landelijk een dringend advies gekomen om mondkapjes te dragen in openbare publieke binnen
ruimten. Wij raden het daarom aan om te allen tijde een mondkapje bij je te dragen. Ook in de publieke 
ruimtes van de gemeente zoals het gemeentehuis of milieustraat stellen wij het op prijs als bezoekers 
een mondkapje dragen. 

Bij het maken van een afspraak via de afspraken-
module krijg je als bezoeker ook deze boodschap. 
Ook bij de entree van onze gemeentehuizen, het 
sportbedrijf, de gemeentewerf en milieustraat 
worden bezoekers hierop geattendeerd. Onze 
medewerkers die aan de balie of receptie zitten 
dragen een mondkapje. Medewerkers die buiten 

werken zoals bijvoorbeeld onze BOA's, medewer-
kers van de buitendienst/milieustraat en toezicht-
houders dragen een mondkapje bij klantcontact 
en drukte in de openbare ruimte.

Alleen samen krijgen we corona onder controle. <

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, Tinie de Munnikstraat 5, 

plaatsen tijdelijke noodunits huisart-
sen (1021685, 23-09-2020)

•  Drunen, Raadhuisplein 16, plaatsen 
tijdelijke noodunits huisartsen 
(1021685, 23-09-2020)

•  Drunen, Lipsstraat (kadastraal 
K3009), bouwen 16 bedrijfsunits

•  Drunen, Prins Hendrikstraat 80, 
vervangen twee ballenvangers 
(1021987, 25-09-2020)

•  Vlijmen, Bilderdijkstraat 2A, vervan-
gen twee ballenvangers (1021946, 
24-09-2020)

•  Vlijmen, Meliestraat 39A, wijzigen 
reeds eerder verleende vergunning/
wijzigen rechter zijgevel (1022440, 
28-09-2020)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Tinie de Munnikstraat 5, 

plaatsen tijdelijke noodunits huisart-
sen (1021685, 23-09-2020)

•  Drunen, Raadhuisplein 16, plaatsen 
tijdelijke noodunits huisartsen 
(1021685, 23-09-2020)

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
•  Nieuwkuijk, Esdoornstraat 10, uit-

breiden woning (1005021, 28-09-
2020)

•  Vlijmen, Oranjelaan 43, plaatsen 
dakkapel (1014266, 25-09-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Nieuwkuijk, Esdoornstraat 10,  

uitbreiden woning (1005021,  
28-09-2020)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Haarsteeg, Inlaagdijk 65, aanleggen 

poel (1011701, 23-09-2020)

Verdagen
•  Drunen, DG1 GOL (kadastraal L5669), 

uitvoeren grond- en werkzaamheden 
in verband met realisatie GOL 
(1011906, 24-09-2020)

•  Drunen, DG3 GOL (kadastraal L38), 
uitvoeren grond- en werkzaamheden 
in verband met realisatie GOL 
(1011890, 24-09-2020)

van donderdag 8 oktober 2020 gedu-
rende zes weken ter inzage. Je kunt  
de stukken tijdens openingstijden 
inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Een digitale versie van de omgevings-
vergunning is opvraagbaar via 
info@heusden.nl. Graag bij een schrif-
telijke reactie het zaaknummer 595160 
vermelden. Voor vragen kun je contact 
opnemen met het cluster Omgevings-
vergunningen.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 
BRANDVEILIG GEBRUIK 
BILDERDIJKSTRAAT 2D IN VLIJMEN
Deze vergunning maakt het brandveilig 
gebruiken van bebouwing op het per-
ceel Bilderdijkstraat 2d in Vlijmen 
mogelijk. De ontwerp omgevingsver-
gunning bevat de activiteit ‘brandveilig 
gebruik’.

Procedure
De ontwerp omgevingsvergunning  
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 8 oktober 2020 gedurende 
zes weken ter inzage. Je kunt de stuk-
ken tijdens openingstijden inzien in 
het gemeentehuis in Vlijmen. Een 
digitale versie van de ontwerp 
omgevings  vergunning is opvraagbaar 
via info@heusden.nl. Graag bij een  
schriftelijke reactie het zaaknummer 
1019574 vermelden. Voor vragen neem 
contact op met het cluster Omgevings-
vergunningen.

Verkeer

GERESERVEERDE GEHANDICAPTEN-
PARKEERPLAATS
Het college van Heusden heeft op 24 
september 2020 besloten om een gere-
serveerde gehandicaptenparkeerplaats 

aan te leggen ter hoogte van het 
Vermeerplantsoen 74 in Drunen en de 
Beneluxlaan 63 in Vlijmen. De gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaatsen 
worden aangegeven met bebording. 

Je kunt bezwaar maken tegen dit be-
sluit van 7 oktober t/m 18 november 
2020.

GERESERVEERDE PARKEERPLAATSEN 
VOOR ELEKTRISCH OPLADEN
Het college van Heusden heeft op  
1 oktober 2020 besloten om parkeer-
plaatsen te reserveren voor het elek-
trisch opladen van voertuigen. Er wor-
den twee parkeerplaatsen gereserveerd 
aan de Demer in Heusden. Er worden 
twee parkeerplaatsen gereserveerd aan 
de Brederostraat in Vlijmen. De gere-
serveerde parkeerplaatsen worden 
aangegeven met bebording. 

Je kunt bezwaar maken tegen dit  
besluit van 1 oktober t/m 11 november 
2020. <
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•  Vlijmen, DG2 GOL  (kadastraal P664), 
uitvoeren grond- en werkzaamheden 
in verband met realisatie GOL 
(1011707, 24-09-2020)

•  Vlijmen, Abt van Engelenlaan en 
omgeving, DG4 GOL (kadastraal 
N582), uitvoeren grond- en werk-
zaamheden in verband met realisatie 
GOL (1012168, 24-09-2020)

•  Herpt, Groenstraat 8, verbouwen 
boerderij (63328, 25-09-2020)

•  Heusden, Nieuwe Maasdijk 3A, ver-
schuiven positie steiger (wijzigen 
eerder verleende vergunning) 
(1012435, 25-09-2020)

Ingetrokken
•  Drunen, Grotestraat 87, wijzigen 

fundering (1020960, 24-09-2020)

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.

OMGEVINGSVERGUNNING 
NASSAULAAN 63 IN VLIJMEN
Het college van Heusden heeft op 1 
oktober 2020 ingestemd met de omge-
vingsvergunning voor de activiteiten: 
•  Bouwen;
•  Inrichting of mijnbouwwerk oprich-

ten of veranderen (Milieu).

Voor het bouwen en in gebruik nemen 
van een textielwasserette aan de 
Nassaulaan 63 in Vlijmen. Het perceel 
is kadastraal bekend onder gemeente 
Vlijmen, sectie H, nummer 6168. 

De omgevingsvergunning ligt met 
bijbehorende stukken met ingang  

Aankondiging openbare informatie-
vergaderingen
Op dinsdag 13 oktober en woensdag 14 oktober 2020 vergaderen de raadsleden van Heusden.  
De vergaderingen zijn te volgen via de livestream op www.heusden.nl en starten om 19.30 uur. 

Afvalstoffendienst App
Glashelder over het ophalen van afval op jouw adres.

De Afvalstoffendienst wil de afvalinzame-
ling zo goed mogelijk organiseren en onze 
inwoners hierover zo goed mogelijk informe-
ren. De traditionele papieren afvalkalender 
is voor veel mensen een zoekplaatje. Met 
deze App kun je op elk gewenst tijdstip een-
voudig jouw gepersonaliseerde afvalkalen-
der inzien en een herinnering ontvangen op 
een moment dat je zelf aangeeft.

De Afvalstoffendienst zet zich in op het verduurzamen van de 
leefomgeving, door bijvoorbeeld het huishoudelijk afval zo goed 
mogelijk te scheiden en het bewust omgaan met grondstoffen 
zoals papier en plastic. In de Afvalstoffendienst App staat een 
handig afval –abc waar je kunt opzoeken bij welke afvalstroom 
bepaald afval hoort. Ook krijg je handige tips om je afval zo goed 
mogelijk te scheiden en je kunt zelf ook tips delen.

Het enige wat je  hoeft te doen is eenmalig je postcode en 
huisnummer opgeven. Vanaf dat moment toont de App je een 
gepersonaliseerd overzicht. Als je notificaties (herinneringen) 
gebruikt, kun je kiezen uit verschillende tijdstippen. op deze 
manier krijg je een melding als je je container aan de straat moet 
zetten. Je kunt de Afvalstoffendienst App  downloaden in de 
App Store, Google Play of Windows Store.  <

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 13 oktober: Bestuur
Op de agenda staan onder meer: Wijziging 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 
Brabant-Noord, Herziening Gemeenschappelijke 
Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 
en Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling GGD 
Hart voor Brabant.

Vergadering 14 oktober: Ruimte & Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: 
Ontwerpbestemmingsplan Kapelstraat 
46-48 Elshout, Ontwerpbestemmingsplan 
Bedrijventerrein Steenfabriek Herziening 2020, 
Ontwerpbestemmingsplan Hoefstraat 10 Herpt 
en Bestemmingsplan Haarsteegsestraat 101a 
Haarsteeg. <

Aangepaste openingstijden 
tijdens herfstvakantie
Van 19 oktober tot 23 oktober

In de schoolvakanties kun je bij de gemeentebalie in Vlijmen de 
hele dag alléén op afspraak terecht.

Dit betekent dat je in de herfstvakantie van maandag 19 oktober 
tot en met vrijdag 23 oktober een afspraak moet inplannen via 
www.heusden.nl of telefonisch op (073) 513 17 89.

Wist je dat je meerdere producten via onze website kunt aanvra-
gen of de aanvraag kunt opstarten? Dat scheelt weer tijd tijdens 
een bezoek aan de balie. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer

www.heusden.nl
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