
Watervelden
In mei 2020 heeft de gemeenteraad besloten akkoord te gaan met de 
renovatie van de velden van de hockeyverenigingen MHCD uit Drunen 
en VMHC uit Vlijmen. De kunstgrasvelden worden vervangen door 
watervelden. Inmiddels is zowel in Drunen als in Vlijmen met vereende 
krachten de waterdichte folie, die als ondergrond voor de watervelden 
dient, aangebracht. Op deze folie komt een laag zand, vervolgens 
een laag lava, een sporttechnische dempende laag en als laatste het 
kunstgras. Sproeiers en een circulerend watersysteem zorgen ervoor 
dat het veld nat blijft. <

Bescherm elkaar 
Gooi gebruikte mondkapjes en papieren zakdoekjes bij het restafval

Raadsvergaderingen
 
Op dinsdag 3 november 2020 en donderdag 12 november 2020 vergadert de raad van de gemeente 
Heusden. 

Door de geldende maatregelen tegen het 
coronavirus gebruiken we steeds vaker 
mondkapjes en snuiten we onze neuzen in 
papieren zakdoekjes. Heel goed want we doen 
alles om besmetting van het coronavirus tegen 
te gaan en onszelf en elkaar te beschermen. Maar 
wist je ook al dat gebruikte papieren zakdoekjes 
en gebruikte mondkapjes bij het restafval horen?

Bescherm onze vrijwilligers
Het oud papier wordt in onze gemeente 
ingezameld door vrijwilligers van diverse 
verenigingen. Regelmatig treffen zij bij het oud 
papier gebruikte papieren zakdoekjes en gebruikte 
mondkapjes. Doe deze zakdoekjes en mondkapjes 
bij het restafval. Dit is beter voor het milieu en 
zeker zo hygiënisch voor de vrijwilligers die het 
oud papier ophalen.

Bescherm onze ZAP-ers en medewerkers van de 
buitendienst
Ook op straat, in parken en plantsoenen 
treffen we de laatste tijd regelmatig gebruikte 
mondkapjes en papieren zakdoekjes aan. 
Gelukkig hebben we in onze gemeente vrijwillige 
zwerfafvalpakkers (ZAP-er), die zich samen met 
de medewerkers van de buitendienst inzetten om 
het zwerfafval op te ruimen en zo Heusden schoon 
te houden. Laten we ook hen beschermen en gooi 
gebruikte mondkapjes en gebruikte papieren 
zakdoekjes in de afvalbakken in de openbare 
ruimte of gooi ze thuis bij het restafval. 

Alleen samen houden we Heusden schoon! < 

De raadsvergadering van dinsdag 3 november 
start om 19.30 uur. De raad besluit over de 
volgende onderwerpen:
• Afscheid raadslid en beëdiging nieuw raadslid
•  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

Veiligheidsregio Brabant-Noord
•  Herziening Gemeenschappelijke Regeling 

Streekarchief Langstraat Heusden Altena
•  Aanpassen Gemeenschappelijke Regeling  

GGD Hart voor Brabant
•  Bestemmingsplan Haarsteegsestraat 101a 

Haarsteeg

Op donderdag 12 november staat de Begroting 
2021 op de agenda. Deze raadsvergadering start 
om 17.00 uur.

Vanwege de coronamaatregelen kan er geen 
publiek aanwezig zijn, maar de vergaderingen zijn 
te volgen via de livestream op www.heusden.nl 
Voor het spreekrecht, de agenda en de 
raadstukken verwijzen wij je naar de website 
www.heusden.nl. onder ‘organisatie & bestuur’ / 
‘vergaderingen’. <

HOE CORONA MIJN LEVEN OP Z'N KOP ZET!

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

“Corona kwam plotseling 
heel dichtbij” 
Diaken Albert Soeterboek (57) uit Drunen is een sportief man, 
maar toch werd hij flink ziek toen hij begin maart met corona 
besmet raakte. Hij kwam zelfs in het ziekenhuis in Tilburg te liggen, 
waar hij net niet aan de beademing hoefde. Bij het altaar van de 
parochiekerk in Drunen vertelt hij zijn verhaal.

“Het kwam plotseling heel dichtbij”, vertelt Soeterboek. “Het kwam 
letterlijk in huis toen ik ziek werd. Dit maak ik nu zelf ook mee, 
dacht ik toen ik de beelden op televisie zag. Het was niet iets op 
afstand.” 

Radeloosheid
Hoewel Soeterboek een goede conditie heeft, krijgt corona hem 
flink te pakken. De heftigheid boezemt hem zelfs behoorlijk 
wat angst in. “Wat overkomt me nu? Ik had adem tekort en was 
behoorlijk benauwd. En als je dan de radeloosheid ziet in de ogen 
van de artsen, die op dat moment niet wisten hoe ze het aan 
moesten pakken, dan vraag je je wel af: hoe kom ik hier uit?” 

Uiteindelijk knapt Soeterboek redelijk snel op. Na een paar 
weken kon hij zelfs weer voorzichtig aan het werk. Als de eerste 
golf afvlakt, probeert hij net als heel Nederland langzaam maar 
zeker zijn oude leven weer op te pakken. Tegelijkertijd ziet hij hoe 
corona blijft sluimeren en na de zomer steeds meer besmettingen 
veroorzaakt en dat het toch weer de verkeerde kant op gaat.

Solidariteit
Nu, ruim een halfjaar later, kijkt de diaken met gemengde gevoelens 
terug. De ziekte was heftig, maar hij zag ook solidariteit. “Je hoopt 
dan dat die solidariteit van blijvende aard is, maar we zijn ook 
mensen, dus helaas is dat weer veranderd.” Als we hem vragen om 
een boodschap aan de inwoners van Heusden is hij helder: “Neem je 
eigen verantwoordelijkheid. Blijf niet soebatten, maar ga achter de 
maatregelen van de overheid staan. Het gaat er uiteindelijk om dat 
we dit virus uit de wereld krijgen. En dat kunnen we alleen samen.”<

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 17.00 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, Lipsstraat ongenummerd, 

wijzigen bouwpeil (1025870,  
15-10-2020)

•  Drunen, Van Ostadeplein 22, plaatsen 
dakkapel voorzijde woning (1026036, 
16-10-2020)

•  Drunen, A59 kadastraal K2171 en 
Christiaan Huygensweg kadastraal 
K2685, plaatsen twee bouwborden 
(1026044, 16-10-2020)

•  Elshout, groenstrook 
D’Oultremontweg/ Tongerloostraat 
kadastraal K2846, plaatsen 
kunstwerk (1025776, 14-10-2020

Reclame plaatsen
•  Drunen, James Wattlaan 19, plaatsen 

gevelreclame (1026896, 20-10-2020)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Burgemeester van 

Heesbeenstraat 50, realiseren 
parkeerplaats (1026046, 16-10-2020)

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een 
kennisgeving van de ontvangen 
aanvragen. De stukken zijn voor 
iedereen in te zien in het gemeentehuis 

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Burgemeester van de 

Heijdenstraat 14, bouwen schuur 
(1006849, 15-10-2020)

Monumenten
•  Drunen, Raadhuisplein 2-4, 

moderniseren antenne-installatie 
(1018948, 19-10-2020)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Vlijmen, A59 en omgeving, kappen  

en rooien 58 houtopstanden binnen 
deelgebied 4, project GOL (Verg-066) 
(1005893, 19-10-2020)

Verdagen
•  Drunen, Europalaan 34, aanleggen van 

een in- en uitrit (1015284, 16-10-2020)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Irenelaan 14, bouwen schuur 

(1020981, 16-10-2020)
•  Vlijmen, Wilhelminastraat 13, 

vervangen/verplaatsen erfafscheiding 
(1025015, 19-10-2020)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit aan de aanvrager een 
bezwaarschrift indienen. Alleen een 
belanghebbende kan bezwaar maken.< 

Bekendmakingen >

in Vlijmen. Tegen ingediende 
aanvragen is geen bezwaar mogelijk. 

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Raadhuisplein 2-4, 

moderniseren antenne-installatie 
(1018948, 19-10-2020)

•  Drunen, Burgemeester van de 
Heijdenstraat 14, bouwen schuur 
(1006849, 15-10-2020)

•  Vlijmen, Meliestraat 39A, wijzigen 
reeds eerder verleende vergunningen 
(gewijzigd uitvoeren hoogte zijgevel) 
(1022440, 19-10-2020)

Kappen
•  Vlijmen, A59 en omgeving, kappen en 

rooien 58 houtopstanden binnen 
deelgebied 4, project GOL (Verg-066) 
(1005893, 19-10-2020)

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Lachgas
Wil je als ouder meer weten over lachgas? Meld je dan aan voor het webinar 'Lachgas, niet om te lachen...'

Herstart bevolkingsonderzoek borstkanker Militaire oefening
Deze oefening vindt plaats van 3 t/m 6 november 2020.  
De oefening wordt gehouden in het kader van training voor 
militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien 
houdt dit in dat de militairen te voet en met voertuigen 
verkenningen uitvoeren. <

In dit webinar van GGD Hart voor Brabant komen 
verschillende experts aan het woord over lachgas. 
Zo kom je te weten wat de effecten en risico’s 
zijn, krijg je tips over hoe jij het gesprek hierover 
met jouw kind aan kan gaan, zoomen we in op de 
wetgeving rondom lachgas en komen jongeren aan 
het woord om hun ervaringen te delen. Ook is er 
genoeg ruimte voor vragen. 

Datum:  3 november 2020 
Tijd:  van 20.00 tot 21.00 uur 

Aanmelden en vragen
Wil je dit gratis online webinar volgen? Meld je dan 
aan via: https://ggdhvb.webinargeek.com

Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met 
Marriëlle de la Fonteijne via e-mail:  
m.dl.fonteijne@ggdhvb.nl <

Vanaf 29 oktober tot en met medio november 
staat het mobiele onderzoekscentrum voor 
het bevolkingsonderzoek borstkanker op de 
parkeerstrook achter sporthal “De Kubus” 
aan Kasteellaan 1 in Oudheusden. Vanwege 
de uitbraak van het coronavirus was het 
bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk 
stilgelegd. Er zijn verschillende maatregelen 
genomen om het onderzoek veilig en gefaseerd 
te hervatten. 

Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn 
Alle vrouwen uit de gemeente van 50 tot en 
met 75 jaar (met de postcodes 5156, 5158 en 
5255 t/m 5257) krijgen een uitnodiging voor het 
bevolkingsonderzoek borstkanker. Tijdens de 

vorige ronde was de opkomst in Heusden 73,6%. 
Dit betekent dat er 718 vrouwen uit de doelgroep 
hebben deelgenomen aan het onderzoek. 
Hiervan zijn 15 vrouwen doorverwezen voor 
nader onderzoek.

Meer informatie
De informatielijn is op werkdagen tussen 
9.00 en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 
088 00 01 330. Meer informatie vindt u op 
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. <

REKS vragenlijst
In onze regio Hart van Brabant werken we aan een 
toekomstbestendige omgeving waar we duurzaam energie 
opwekken en de overlast door klimaatverandering beperkt 
blijft. Wil je met ons meedenken daarover? Graag! Dat kan door 
de vragenlijst in te vullen (voor 2 november)op:  
www.hetpon.nl/reks-hvb 

Meer informatie: www.heelheusdenduurzaam.nl <

www.heusden.nl
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