
Glasvezel in de kern Drunen?
DELTA Fiber Netwerk is gestart met de campagne

In het centrum van Drunen vind je het glasvezel-informatiepunt!  
Loop binnen als je vragen hebt! 

Een snelle en stabiele internetverbinding biedt veel voordelen. Steeds 
meer apparaten in huis zijn aangesloten op het internet, denk aan 
het bedienen van de thermostaat of de verlichting. In deze coronatijd 
werken we steeds meer thuis en beeldbellen we met collega’s. Ook in 
de zorg wordt steeds meer op afstand geregeld, denk aan een Ipad 
waarin je zelf lichamelijke klachten monitort of videobelt met een arts. 
Glasvezel is volgens de gemeente Heusden daarom belangrijk voor de 
toekomst van de inwoners en ondernemers van Heusden.

DELTA Fiber Netwerk is met de glasvezelcampagne gestart. Als 25% 
van de Drunense inwoners en ondernemers ‘ja’ zegt tegen de aanleg 
van een glasvezelnetwerk en vóór 14 december 2020 een abonne-
ment afsluit bij één van de telecomaanbieders komt er glasvezel in 
Drunen! Kijk voor meer informatie over het aanbod op de website 
gavoorglasvezel.nl. <

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

Telefonisch spreekuur
Meld je aan voor het telefo-
nisch geldzaken spreekuur via 
telefoonnummer 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 situ-
atie het beste kan aanpakken.

Ben je ondernemer of zelfstan-
dige?
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 voor een 
gratis adviesgesprek.< 

Oproep voor horeca-ondernemers
De tweede golf van het Coronavirus raakt ons allemaal, maar wederom wordt de horeca hard getroffen! 
Het uiterste wordt gevraagd om het hoofd boven water te houden en ondernemers worden gedwongen om 
creatief te zijn in het aanbieden van diensten en producten, nu dit niet meer op de ‘normale’ manier kan.

Om onze lokale horeca ondernemers te steunen 
willen we graag onze inwoners vertellen waar je 
een lekkere lunch of heerlijk diner kunt afhalen of 
laten bezorgen. Heb je een horecazaak en kun je 
deze promotie goed gebruiken? Geef dit dan door 
via info@heusden.nl t.a.v. Francois Veenstra.  
We horen graag om welke zaak het gaat met 

vermelding van een website of telefoonnummer. 
Ook horen we graag of je bij jullie kunt afhalen en/
of bezorgen en uiteraard op welke tijden. <

HOE CORONA MIJN LEVEN OP Z'N KOP ZETTE!

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA,  
OOK IN HEUSDEN, ONDER CONTROLE!

Jan van Spijk lag tweeën-
halve maand op de IC 
Jan van Spijk (76) uit Drunen werd begin april ziek. Dat hij daarna 
met de ziekenauto naar het ziekenhuis is gebracht en vervolgens 
ruim een maand op de intensive care van UMC Utrecht en zes weken 
op de IC van het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft gelegen, kan hij zich 
bijna niet meer herinneren. Inmiddels is Jan weer enkele maanden 
thuis, maar nog steeds ondervindt hij de nare gevolgen van zijn 
coronabesmetting.

“In Utrecht heb ik ruim een maand kantje boord gelegen”, vertelt 
Jan van Spijk. “De chirurgen waren stomverbaasd dat ik er weer 
bovenop ben gekomen. Mijn nieren waren uitgevallen en ik zou mijn 
hele leven aan het dialyseapparaat moeten.”

Fragiel
Zittend in zijn stoel in de woonkamer oogt Van Spijk nog altijd fra-
giel. Hij zoekt zichtbaar naar woorden en moet na iedere paar zin-
nen weer op adem komen. “Het virus sloopt je totaal”, 
vertelt hij. “Ik ben nog steeds mijn smaak kwijt, mijn rechterdijbeen 
is verdoofd en ik heb dikke vingers, waarmee ik bijna niets kan. Ik 
zit nu in therapie in Drunen en het gaat heel langzaam een beetje 
vooruit. Ik hoop dat ik uiteindelijk weer meer longinhoud ga krij-
gen.” 

Als we hem vragen hoe groot de impact van het virus op zijn leven 
is, antwoordt hij resoluut dat die zeer, zeer groot is. “Als mensen me 
zien, vinden ze dat ik er goed uit gekomen ben, dat ik er goed uitzie. 
Maar dan weten ze niet hoe het van binnen is. Nee, de mensen we-
ten echt niet wat het betekent.”

Geen woorden voor
Wat Van Spijk betreft is de boodschap die hij aan alle inwoners van 
Heusden wil meegeven, dan ook zeer helder. “Mensen, ben alsje-
blieft voorzichtig. Houd die anderhalve meter in de gaten, liever 
zelfs nog twee meter. Want het is echt niet normaal wat je mee 
gaat maken als je corona krijgt. Ik heb er geen woorden voor, zo erg 
is het. Voor jezelf maar ook voor iedereen in je directe omgeving.” <

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 herfstvakantie, 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, Europalaan 131, vergroten 

woning (1024293, 07-10-2020)
•  Drunen, Europalaan 129, vergroten 

aanbouw (1024290, 07-10-2020)
•  Drunen, Eindstraat (onderdoorgang 

A59), kadastraal L28 en L30, bouwen 
kunstwerk (1024709, 09-10-2020)

•  Drunen, Eindstraat / Zeedijk, kadas-
traal L31, L32 en L3367, bouwen 
kunstwerk (fietsbrug) 1024712,  
09-10-2020)

•  Drunen, Torenstraat 46, verbouwen / 
verduurzamen woning (1025261, 
12-10-2020)

•  Elshout, Elshoutseweg 3, bouwen 
bedrijfshal (1025408, 08-10-2020)

•  Haarsteeg, De Hoeven, kadastraal 
G286, bouwen woning met bijgebouw  
(1024725, 09-10-2020)

•  Oudheusden, Hamelpark 7, plaatsen 
dakkapel (1024239, 07-10-2020)

•  Vlijmen, Jeroen Boschstraat 30, plaat-
sen dakkapel op voor- en achterzijde 
woning (1024431, 08-10-2020)

•  Vlijmen, Wilhelminastraat 7, vervan-
gen garage (1024884, 10-10-2020)

•  Vlijmen, Wilhelminastraat 13, vervan-
gen en verplaatsen erfafscheiding 
(1025015, 11-10-2020)

•  Vlijmen, Heidijk 37, verbouwen  
en vergroten woning (1025525,  
13-10-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Chrysantenstraat 2, kavel 

CHR02, aanleggen in- en uitrit 
(1025318, 12-10-2020)

•  Haarsteeg, De Hoeven, kadastraal 
G286, aanleggen in- en uitrit 
(1024725, 09-10-2020)

•  Vlijmen, Rembrandtlaan 22, aanleg-
gen in- en uitrit (1024297, 07-10-2020)

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, Raadhuisplein 16 (achter 

gemeentehuis), plaatsen tijdelijke 
noodunits huisartsen (1021685,  
12-10-2020)

•  Drunen, Tinie de Munnikstraat 5 
(achter sporthal Dillenburg op par-
keerparkeerplaatsen), plaatsen tijde-
lijke noodunits huisartsen (1021685, 
12-10-2020)

•  Drunen, Burgemeester van de 
Heijdenstraat 37, uitbreiden woning 
aan achterzijde (1011354, 12-10-2020)

•  Drunen, Grotestraat 124, vergroten 
bakkerij (1005231, 07-10-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Raadhuisplein 16 (achter 

gemeentehuis), plaatsen tijdelijke 
noodunits huisartsen (1021685,  
12-10-2020)

•  Drunen, Tinie de Munnikstraat 5 
(achter sporthal Dillenburg op par-
keerparkeerplaatsen), plaatsen tijde-
lijke noodunits huisartsen (1021685, 
12-10-2020)

Buiten behandeling stellen
•  Drunen, Lipsstraat, kadastraal 

K3009, bouwen bedrijfsunits en 49 
garageboxen (621058, 08-10-2020)

•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 
33A en 35, verbouwen winkelruimte, 
wijzigen gevelreclame en realiseren 
appartementen (633624, 08-10-2020)

70 en 70a, kadastraal bekend als sectie 
K, nummer 1714 en 1715. Het bestem-
mingsplan maakt de bouw van een 
vrijstaande woning mogelijk. Het be-
stemmingsplan wordt waarschijnlijk 
vastgesteld in het eerste kwartaal van 
2021.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
geluid
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de 
voorkeursgrenswaarde van wegver-
keerslawaai, zoals bedoeld in art. 82 
van de Wet geluidhinder, wordt over-
schreden op de te bouwen woning.  
De Wet geluidhinder biedt de mogelijk-
heid om hogere grenswaarden vast te 
stellen. Het college wil van deze moge-
lijkheid gebruik maken.

Inzage en zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan  
met bijbehorende stukken en het  
ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
liggen met ingang van 22 oktober 2020 
gedurende zes weken ter inzage.  
Een digitale versie is raadpleegbaar  
via onze website www.heusden.nl  
en de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Je kunt een zienswijze indienen.

Neem voor meer informatie contact  
op met Monique van Geel via telefoon-
nummer (073) 513 17 89. Vermeldt 
hierbij het zaaknummer 611713.

Milieu

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT  
MILIEUBEHEER
Het college van Heusden heeft de on-
derstaande melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ont-
vangen en geaccepteerd:

Zaaknummer: 1018384
Datum ingekomen: 1 september 2020
Adres: Polderweg 2 Oudheusden
Activiteit: Wijzigen dieraantallen en 
diercategorieën

De acceptatie van de melding betreft 
geen besluit in de zin van de Algemene 
wet bestuursrecht. Het indienen van 
een bezwaar of beroep is dan ook niet 

mogelijk. Graag bij een schriftelijke 
reactie het zaaknummer vermelden. 

Kennisgeving anterieure  
overeenkomst over grond-
exploitatie
Het college van Heusden maakt ter 
voldoening aan het bepaalde in artikel 
6.24, derde lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro) bekend dat de gemeen-
te op 15 september 2020 een anteri-
eure overeenkomst over grondexploita-
tie heeft gesloten, die betrekking heeft 
op de kadastrale percelen gemeente 
Heusden, sectie A, nummers 2627 en 
2376, gelegen aan de Hertogin Johanna 
van Brabantstraat 13 te Heusden. 

De overeenkomst betreft de realisatie 
van maximaal 12 woningen in de be-
staande Sint-Catharinakerk te 
Heusden. In de overeenkomst is het 
kostenverhaal geregeld en zijn nadere 
afspraken met betrekking tot de reali-
satie van de locatie opgenomen. 

Met ingang van 23 oktober 2020 ligt 
een zakelijke beschrijving van de in-
houd van de overeenkomst zes weken 
ter inzage in het gemeentehuis in 
Vlijmen. Je kunt de zakelijke beschrij-
ving ook raadplegen op 
www.heusden.nl.

Tegen de gesloten overeenkomst en de 
zakelijke beschrijving van de inhoud 
van deze overeenkomst kunnen geen 
zienswijzen of bezwaren worden inge-
diend. < 

Bekendmakingen >

Verdagen
•  Drunen, Kasteeldreef, kadastraal 

K3094, bouwen woning en aanleggen 
in- en uitrit (1002157, 08-10-2020)

•  Drunen, Beethovenlaan 26, afwijken 
van de bestemming in verband met 
huisvesten van meer dan 5 personen 
(635251, 09-10-2020)

•  Heusden, Wittebroodstraat 15,  
vervangen aanbouw (1013355,  
07-10-2020)

•  Heusden, Herptsestraat, kadastraal 
A2879, plaatsen toegangspoort 
(634463, 09-10-2020)

Vergunningsvrij
•  Hedikhuizen, kadastraal G410, ver-

vangen bestaande bank, verplaatsen 
prullenbak en plaatsen nieuwe pick-
nickset (1021186, 09-10-2020)

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.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
'BOSSCHEWEG 70C, DRUNEN' EN 
ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENS-
WAARDEN GELUID
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met 
•  het ontwerpbestemmingsplan 

'Bosscheweg 70c, Drunen' (NL.IMRO. 
0797.Bpbosschweg70c-ON01)

•  het ontwerpbesluit hogere grens-
waarden geluid.

Ontwerp bestemmingsplan
Het plangebied ligt in Drunen, aan de 
Bosscheweg, tussen de huisnummers  

Ligging plangebied 

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen met 
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

Kom in actie met Sjors Sportief  
en Sjors Creatief! 

Winnaar afvalbingo bekend!

Met Sjors Sportief en Sjors Creatief kunnen basis-
schoolkinderen kennismaken met sport en cultuur 
in onze gemeente. Het Sjorsboekje is uitgedeeld 
op alle basisscholen. Vanaf 14 oktober kunnen de 
kinderen zich voor alle activiteiten inschrijven! 
Door mee te doen aan de activiteiten van Sjors 
Sportief en Sjors Creatief leer je op een makkelijke 
manier een nieuwe sport maar ook wellicht nieuwe 
vriendjes en vriendinnetjes kennen. 

Veel activiteiten zijn gratis, soms wordt er een 
kleine bijdrage gevraagd. Inschrijven is verplicht.  

Dit kan via de Sjors 
Sportief App of op 
www.sjorssportief.nl. 
Je mag je het hele 
schooljaar inschrijven, 
maar let op want vol is vol. 
Verder is het belangrijk om de maatregelen tegen 
de verspreiding van het coronavirus goed op te vol-
gen! Heb je klachten die passen bij het coronavirus 
dan blijf je thuis! De vereniging die de activiteit 
organiseert kan je verder informeren over de maat-
regelen die zij nemen. <

Zaterdag 19 september ruimden veel vrijwilli-
gers zwerfafval op tijdens de Keep it Clean Day. 
Dankzij de Afvalbingo werd het opruimen extra 
leuk. Kinderen probeerden zoveel mogelijk ver-
schillende soorten afval te verzamelen en kregen 

een mooi prijsje. Met de Afvalbingo werd onder 
de deelnemende groepen een prijs van € 250,- ver-
loot. De prijs werd gewonnen door DMP Heusden, 
die verdeeld in 2 groepen zwerfafval opruimde 
en zorgde voor een schone buurt! DMP Heusden 
mag het bedrag besteden aan iets dat met mi-
lieu, duurzaamheid of zwerfafval te maken heeft 
en dat ten goede komt aan de gemeenschap.

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’er). Meer informatie vind je op 
www.heusden.nl/zap. Hier kun jij je ook  
aanmelden! <

Gemeente stopt tijdelijk met 
avondopenstelling donderdag
De gemeente stopt vanaf 22 oktober tijdelijk met de avond-
openstelling op donderdag van het gemeentehuis in Vlijmen,  
in ieder geval tot 12 november. Op de reguliere openingstijden 
en de avondopenstelling op dinsdagavond blijft onze dienst-
verlening onveranderd.

Reden om tijdelijk de avondopenstelling op donderdag te stop-
pen is dat er weinig gebruik van wordt gemaakt. Daarnaast wil-
len we onze balie medewerkers zodanig inzetten dat zij zolang 
mogelijk de dienstverlening aan de balie kunnen bieden. Ook 
in het gemeentehuis in Vlijmen houden we rekening met de 
richtlijnen van het RIVM. Draag daarom een mondkapje in het 
gemeentehuis en houd 1,5 meter afstand tot elkaar en medewer-
kers. We houden hier ook rekening mee met het inplannen van 
afspraken. Ook willen we je verzoeken zoveel mogelijk alleen 
naar het gemeentehuis te komen.

Herfstvakantie op afspraak
Tijdens de herfstvakantie werken we de hele dag alléén op  
afspraak! Maak daarom makkelijk en snel een afspraak via  
www.heusden.nl, hier vind je ook onze actuele openingstijden.

Balie-uur voor kwetsbare inwoners
Op werkdagen tussen 13.00 en 14.00 uur is de gemeentebalie in 
Vlijmen gereserveerd voor oudere en kwetsbare inwoners van de 
gemeente Heusden. Zij kunnen dan in alle rust bij de balie terecht 
voor de aanvraag van een paspoort, identiteitskaart of een andere 
dienst. Het is wel nodig om een afspraak te maken voor dat mo-
ment. Dat kan door te bellen met de gemeente: (073) 513 1789. <

www.heusden.nl
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