
Heeft jouw woning al  
een energielabel? 
Heel.Heusden.Duurzaam.

Een energielabel laat zien hoe energiezuinig je woning is. Vanaf 
1 januari 2021 gaat de manier waarop het energielabel wordt 
bepaald, veranderen. Ook gaat dan de prijs van het energielabel naar 
verwachting fors omhoog. Slim dus om het nu aan te vragen via  
www.energielabelvoorwoningen.nl 

Je hebt een energielabel nodig als je je woning verkoopt of verhuurt.  
Of als je een nieuw huis laat bouwen. <

Gezocht: Doenertjes met een droom

Sjors Sportief & Sjors Creatief weer populair!
Binnen een week al bijna 1.000 inschrijvingen!

Het sport- & cultuurstimuleringsproject ‘Sjors Sportief & Sjors  
Creatief’ in de gemeente Heusden kende weer een vliegende start.  
Vanaf de kick-off op 14 oktober stond de teller na één dag al op  
ruim 400 inschrijvingen! 

Wij zoeken Heusdense kinderen die niet op hun 
mondje zijn gevallen en het leuk vinden om 
met of namens de burgemeester de gemeente 
te vertegenwoordigen bij evenementen, 
herdenkingen en bijzondere ontvangsten. 
Denk bijvoorbeeld aan de opening van de 
Koningsspelen, Dodenherdenking, ontvangst 
van Sinterklaas en de sleuteloverdracht aan de 
carnavalsprinsen.

Woon jij in de gemeente Heusden, zit je in groep 
7 van een basisschool of school voor speciaal 
onderwijs? Ben je enthousiast en niet bang  
om voor grote groepen mensen te staan én  
kun je dan ook nog deze groep mensen 
toespreken? Dan ben jij een van de jeugd
burgemeesters die wij zoeken voor 2021!

Solliciteer!
Vraag aan je ouders of je mag solliciteren  
en schrijf een brief aan de burgemeester  
van Heusden waarin je uitlegt waarom jij  
nou juist de burgemeester kan helpen bij  
haar werk. Laat je ouders de brief ook 
ondertekenen en stuur deze vóór  
20 november 2020 naar gemeente Heusden, 

Postbus 41, 5250 AA Vlijmen. Mailen mag ook 
naar jeugdburgemeester@heusden.nl. Als je een 
filmpje maakt kun je dat via ‘Wetransfer’ naar dit 
mailadres sturen

Alle kinderen die solliciteren mogen op woensdag 
9 december 2020 op het gemeentehuis in Vlijmen 
hun sollicitatie toelichten. <

“Het is leuk om te zien dat Sjors nog 
steeds populair is onder de Heusdense 
basisschoolkinderen. Het is belangrijk dat 
kinderen in beweging blijven maar ook dat ze 
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes leren kennen 
via een sport of culturele vereniging”, aldus 
wethouder Peter van Steen. 

Laagdrempelig zonder direct lid te worden
Via Sjors Sportief & Sjors Creatief kunnen 
basisschoolkinderen op een laagdrempelige 
manier, vaak gratis, kennismaken met allerlei 

culturele 
en sportieve 
activiteiten, 
zonder meteen lid 
te hoeven worden. 
In het overvolle Sjorsboekje, 
waarin meer dan 60 activiteiten worden 
aangeboden, kun je zien wat er te doen is. Alle 
kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisscholen 
uit Heusden hebben een exemplaar van 
het Sjorsboekje ontvangen. Inschrijven op 
activiteiten kan via www.sjorssportief.nl. <

HOE CORONA MIJN LEVEN OP Z'N KOP ZET!

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

“Patiënten werden in slaap 
gebracht, zonder te weten of 
ze ooit nog wakker werden” 
Karin van der Staak uit Drunen is als verpleegkundige werkzaam 
op de Intensive Care-afdeling van het Tilburgse Elisabeth-
TweeStedenziekenhuis op de locatie Elisabeth. In die rol stond ze 
begin dit jaar wekenlang in de frontlinie, waar ze samen met vele 
collega’s de eerste corona-golf bestreed.

“We zagen in die tijd veel relatief jonge mensen die supersnel ziek 
werden”, kijkt Van der Staak terug. “In feite kan het dus je vader 
of moeder, je broer of zus zijn die we moeten verzorgen. Of die we 
uiteindelijk moeten overplaatsen naar een ziekenhuis in Groningen 
of Duitsland.” 

Geen afscheid
Met haar collega’s werkte Van der Staak in een soort militaire 
discipline om zoveel mogelijk mensenlevens te redden. Soms lukte 
dat, maar regelmatig ook niet. “We kregen dan vaak te horen dat er 
binnen vijf minuten een patiënt aan kwam die aan de beademing 
moest. Tijd om afscheid te nemen was er niet. De patiënt werd dan 
in slaap gebracht, niet wetende of hij ooit nog wakker zou worden.”  

Nu de tweede coronagolf zich aandient, kijkt Van der Staak 
met de nodige vrees naar de komende maanden. Ze is bang dat 
de geschiedenis zich zal herhalen en dat er zich opnieuw veel 
schrijnende situaties in de Nederlandse ziekenhuizen zullen 
afspelen. “Je wilt het echt niet meemaken, hoe je je eigen vader of 
moeder of geliefde zo moet zien vechten voor zijn of haar leven.” 

Houd afstand
Haar boodschap aan de inwoners van de gemeente Heusden is dan 
ook helder. “Natuurlijk weet ik dat het moeilijk is. Ook ik ga graag 
ergens lekker eten of naar een feestje. Maar, alsjeblieft, houd 
afstand en probeer sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. 
Doe alleen wat noodzakelijk is. Daarmee voorkomen we echt veel 
leed.” <

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
Email: 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
Email: 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 emailservice.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Meliestraat 17, bouwen 

schuur met overkapping (1028723, 
26102020)

•  Vlijmen, Zijlstralaan 8, bouwen 
carport inclusief oplaadpunt 
elektrische voertuigen (1028281, 
25102020)

•  Vlijmen, Molenstraat 11, bouwen 
garage met carport (1027655,  
22102020)

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een 
kennisgeving 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 verzenddatum.

Bouwen
•  Haarsteeg, De Hoeven 20, vervangen 

en vergroten dakkapel op voorgevel
dakvlak (634053, 26102020)

•  Heusden, Nieuwe Maasdijk 3, 
verschuiven positie steiger (wijzigen 
reeds eerder verleende vergunning) 
(1012435, 26102020)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 14F, 
oprichten/legaliseren van berging/
overkapping (105425, 22102020)

•  Vlijmen, Geerpark Tot Morgen, 
kadastraal N6718, N6285 en N6286, 

bouwen 38 woningen (inclusief 
garages en bergingen) (1015346,  
23102020)

•  Vlijmen, Nassaulaan 97, bouwen 
berging (634053, 26102020)

Afwijken van de bestemming 
•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 14F, 

oprichten/legaliseren van berging/
overkapping (105425, 22102020)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen”, 
kadastraal N6718, N6285 en N6286, 
bouwen 38 woningen (inclusief 
garages en bergingen) (1015346,  
23102020)

Kappen
•  Drunen, kadastraal L31,L3367, L7, 

L5454 en L2135, kappen en rooien 103 
houtopstanden binnen Deelgebied 1, 
project GOL (Verg376) (1000330, 
22102020)

•  Drunen, kadastraal H2192, H2451, 
L6044, L6046 en K2140, kappen en 
rooien 124 houtopstanden, project 
GOL (Verg383) (1005072, 27102020)

•  Drunen, kadastraal H941, K909, 
N4082, H5814, H5288, L1413 en L3237, 
kappen en rooien 124 houtopstanden, 
project GOL (Verg034) (1006870, 
21102020) 

•  Drunen, A59 en omgeving, kadastraal 
H5288, G5420, P664 en P920, kappen 
en rooien van 22 houtopstanden, 
project GOL (Verg390) (1007034, 
21102020)

•  Drunen, kadastraal L1292 en K2140, 
kappen en rooien van 57 
houtopstanden, project GOL, (Verg
382) (1010000, 20102020)

•  Vlijmen, kadastraal P4, O227, O245, 
O247, O324, N115, N6615, N3906, P1 
en P659, kappen en rooien van 59 
houtopstanden, project GOL (Verg
389) (1009725, 26102020)

•  Vlijmen, Copernicuslaan 3, kappen 
walnotenboom en kastanjeboom 
(1016792, 22102020

•  Vlijmen, Voordijk, kadastraal N6812, 
kappen esdoorn (1019466, 27102020)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Drunen, kadastraal L31,L3367, L7, 

L5454 en L2135, kappen en rooien 103 
houtopstanden binnen Deelgebied 1, 
project GOL (Verg376) (1000330, 
22102020)

•  Drunen, kadastraal H2192, H2451, 
L6044, L6046 en K2140, kappen en 
rooien 124 houtopstanden, project 

Het doel van het plan is uitbreidings
ruimte te bieden voor de bestaande 
kwekerij ‘Roestenburg Kwekerijen’. 

Het bestemmingsplan is gewijzigd 
vastgesteld en bevat dus een aantal 
wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. 

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 5 november 2020 
gedurende 6 weken ter inzage. Een 
digitale versie is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl. en via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze bij de gemeenteraad 
kenbaar hebben gemaakt kunnen 
binnen zes weken na de dag waarop dit 
bestemmingsplan ter inzage is gelegd 
beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Ook belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest tijdig een 
zienswijze bij de gemeenteraad 
kenbaar te maken, kunnen beroep 
indienen. Daarnaast kan iedereen 
gedurende deze termijn beroep 
instellen tegen de wijzigingen die bij de 
vaststelling door de gemeenteraad in 
het ontwerpbestemmingsplan zijn 
aangebracht. Het vastgestelde 
bestemmingsplan treedt in werking na 
het verstrijken van de beroepstermijn.

Vertrokken naar onbekende 
bestemming
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de personen 
hieronder genoemd niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de 

basisregistratie personen (BRP) staan 
ingeschreven. Het college heeft 
besloten de persoonslijsten van deze 
personen niet meer bij te houden. 
Daardoor staan zij officieel niet meer 
op dat adres ingeschreven.

Geslachtsnaam: Dahamshy, J.
Geboortedatum: 21 juli 1986
Adres: Laan van Tasmanië 209, Drunen
Datum besluit: 26 oktober 2020
Zaaknummer: 634067

Geslachtsnaam: Gaweł, B.J.
Geboortedatum: 21 februari 1988
Adres: Adrianus Loeffstraat 2, 
Oudheusden
Datum besluit: 27 oktober 2020
Zaaknummer: 633664

Geslachtsnaam: Podmanický, P.
Geboortedatum: 18 oktober 1985
Adres: Laan van Tasmanië 209, Drunen
Datum besluit: 27 oktober 2020
Zaaknummer: 634065

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je binnen zes weken, na de dag 
van deze publicatie, een bezwaarschrift 
indienen. Vermeld hierbij het zaak
nummer. Voor vragen kun je contact 
opnemen met het cluster Burgerzaken 
van de gemeente Heusden.

Verkeer
Het college van Heusden heeft op  
28 oktober 2020 besloten om een 
gereserveerde gehandicaptenparkeer
plaats aan te leggen ter hoogte van de 
Van Altenastraat 13 in Elshout. De 
parkeerplaats wordt met bebording 
aangegeven. Het besluit is op 4 
november 2020 bekendgemaakt in de 
Staatscourant. < 

Bekendmakingen >

GOL (Verg383) (1005072, 27102020)
•  Drunen, kadastraal H941, K909, 

N4082, H5814, H5288, L1413 en L3237, 
kappen en rooien 124 houtopstanden, 
project GOL (Verg034) (1006870, 
21102020) 

•  Drunen, A59 en omgeving, kadastraal 
H5288, G5420, P664 en P920, kappen 
en rooien van 22 houtopstanden, 
project GOL (Verg390) (1007034, 
21102020)

•  Drunen, kadastraal L1292 en K2140, 
kappen en rooien van 57 
houtopstanden, project GOL, (Verg
382) (1010000, 20102020)

•  Vlijmen, kadastraal P4, O227, O245, 
O247, O324, N115, N6615, N3906, P1 
en P659, kappen en rooien van 59 
houtopstanden, project GOL (Verg
389) (1009725, 26102020)

Verdagen
•  Drunen, Grotestraat 149, verbouwen 

commerciële ruimte tot vier 
appartementen (1013146, 21102020)

•  Drunen, Thomas Edisonweg 32, 
bouwen bedrijfshal en aanleggen 
in en uitrit (1005683, 23102020)

•  Drunen, Mexicoplein 1, vervangen van 
de gaskoeler (1005683, 23102020)

•  Nieuwkuijk, Magnoliastraat 21, bou
wen bergruimte (1014274, 23102020)

•  Oudheusden, Herptseweg, kadastraal 
F1180, kappen van een eik (1015301, 
21102020)

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.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
'ROESTENBURG, NIEUWKUIJKSE
STRAAT 167, NIEUWKUIJK'
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op 22 
september 2020 het bestemmingsplan 
'Roestenburg, Nieuwkuijksestraat 167, 
Nieuwkuijk' (NL.IMR0.0797.
RoestenburgVG01) vaststelde.

Het plangebied ligt in het buiten
gebied, nabij Nieuwkuijk aan de 
Nieuwkuijksestraat 167. Het betreft de 
percelen kadastraal bekend als 
gemeente Vlijmen, sectie P, nummers 
322 (gedeeltelijk), 327, 782, 783 en 785.

Ligging plangebied 

Regel het digitaal!
Uw gegevens in de basisregistratie personen (BRP) worden 
niet zomaar verstrekt aan anderen. Er zijn instanties die 
bepaalde gegevens automatisch krijgen voor het uitvoeren 
van hun wettelijke taken zoals de Belastingdienst en Sociale 
Verzekeringsbank. Soms vragen ook andere instanties of personen 
de gemeente om gegevens uit de basisregistratie. Als je niet wilt 
dat de gemeente Heusden jouw persoonsgegevens zonder je 
toestemming aan deze instellingen of personen verstrekt, dan kun 
je een verzoek tot geheimhouding indienen.

Aanvraag
Als je ingeschreven staat bij de 
gemeente Heusden kun je een 
verzoek tot geheimhouding 
van je persoonsgegevens 
indienen. Dit kun je voortaan 
digitaal aanvragen op 
www.heusden.nl. Hiervoor 
heb je wel DigiD nodig! 

Geldigheid
De geheimhouding blijft altijd 
gelden, ook als je verhuist  
naar een andere gemeente. Je kunt alleen zelf de geheimhouding 
intrekken. Na verwerking van de geheimhouding in de Basis
registratie Personen ontvang je van ons een bevestiging.

Recht op inzage
Wil je weten aan wie het afgelopen jaar gegevens zijn verstrekt, dan 
kun je dit schriftelijk opvragen bij het cluster Burgerzaken. Bij dit 
verzoek moet je een kopie van je legitimatiebewijs voegen. Binnen 
vier weken krijg je het overzicht thuis gestuurd. Aan een verzoek 
van geheimhouding of recht op inzage zijn geen kosten verbonden. 
Het is belangrijk dat je gegevens in de Basisregistratie Personen 
juist en actueel zijn. Twijfel je daaraan? Neem dan contact op met 
het cluster Burgerzaken van gemeente Heusden. < (06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen 
met de gemeente 
Heusden via 
telefoonnummer

Zien drinken, 
doet drinken
Voor veel kinderen die 
volwassenen alcohol zien 
drinken, wordt alcohol 
aantrekkelijker. Drink 
daarom niet in het bijzijn 
van kinderen. Zo verklein 
je de kans dat kinderen op 
jonge leeftijd beginnen 
met alcohol of op latere 
leeftijd meer gaan drinken. 
Voorkom het kopiëren 
van jouw drinkgedrag. 
ziendrinkendoetdrinken.nl <

www.heusden.nl
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