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Heusden stapt over op 
duurzame energie

Compensatie voor organisaties die in 
voortbestaan bedreigd worden
Veel maatschappelijke organisaties en verenigingen op het gebied van welzijn, sport en cultuur zijn 
door corona in zwaar weer terecht gekomen, sommige worden zelfs in hun voortbestaan bedreigd. 
Om met name deze laatste groep waar nodig financieel te ondersteunen, heeft de gemeente Heusden 
tijdelijk beleid ontwikkeld. De organisaties kunnen tot 1 februari a.s. een aanvraag indienen voor deze 
coronacompensatie.

Niet alle maatschappelijke organisaties en 
verenigingen die in zwaar weer terecht zijn 
gekomen, komen in aanmerking voor de 
compensatie. Het college heeft besloten 
zich vooral te richten op die organisaties die 
financieel serieus in de problemen zijn gekomen 
vanwege de coronacrisis en in hun voortbestaan 
bedreigd worden. Het college kiest daarmee dus 
nadrukkelijk voor maatwerk.

Om te kunnen toetsen of een organisatie al dan 
niet in aanmerking komt voor de compensatie is 
de beleidsregel ‘Subsidie Coronacompensatie voor 
maatschappelijke organisaties en verenigingen’ 
opgesteld. Hierin zijn zowel de doelstellingen als 
de procedures en criteria vastgelegd. 

Uitsluitsel
Organisaties en verenigingen die vóór 1 februari  
a.s. een aanvraag hebben ingediend, krijgen 
uiterlijk 1 mei a.s. uitsluitsel. De compensatie
regeling heeft betrekking op de periode van  
1 maart tot en met 31 december 2020.

Aanvragen kunnen gemaild worden naar 
info@heusden.nl, onder vermelding van 
‘coronacompensatie maatschappelijke 
organisaties en verenigingen’. De beleidsregel  
met criteria en procedures vind je op  
www.heusden.nl/coronacompensatie <

HOE CORONA MIJN LEVEN OP Z'N KOP ZET!

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

“Probeer ondanks alles 
positief te blijven”
Oumaima Ahabbi (15) uit Oudheusden verloor in april haar oma  
en kort daarop haar oom aan corona. Oumaima bestempelt het  
als de moeilijkste periode uit haar nog jonge leven, omdat ze haar 
oma en oom niet meer heeft kunnen zien en geen afscheid heeft 
kunnen nemen.

Oumaima zit in de aula van het d’Oultremoncollege als ze haar 
verhaal vertelt. Ze zit in 4 havo en heeft net de eerste proef
werk week van het nieuwe schooljaar achter de rug. Sinds de 
zomervakantie gaat ze weer dagelijks naar school. Dat vindt ze  
fijn. De periode dat ze de hele dag thuis haar lessen moest volgen 
wil ze zo snel mogelijk achter zich laten.

Stempel
Corona had toen al een flinke stempel op haar leven gedrukt. 
Oumaima vertelt hoe twee tantes van haar drie weken lang bij  
haar oma introkken om, geheel afgezonderd van de buitenwereld, 
hun moeder te verzorgen. Ze vertelt hoe haar oom en oma 
uiteindelijk toch te ziek werden en in het ziekenhuis aan de 
beademing kwamen te liggen en daar kort na elkaar overleden.

Soms vraagt Oumaima zich af of zij degene is geweest die haar oma 
heeft besmet. Ze beseft dat het weinig zin heeft om op die vraag 
een antwoord te zoeken. Wel is ze zich ervan bewust dat het dragen 
van een mondkapje erg belangrijk is, net als het houden van 1,5 
meter afstand. “Als je toch weet dat je er bijvoorbeeld het leven van 
je oma mee kunt redden, dan doe je zo’n mondkapje toch gewoon 
op. Ook al is het niet echt leuk.” 

Positief
Ondanks de recente tegenslagen staat Oumaima positief in het 
leven. Dat wil ze ook graag overbrengen op haar leeftijdsgenoten. 
“Ga niet te negatief denken. Probeer het positieve erin te houden, 
want dat kan zoveel verbeteren in je leven. Het kan gewoon je hele 
situatie veranderen, door alleen al positief te zijn.” <

Een fijne plek om te wonen  nu en in de toekomst: Dat willen we  
in de gemeente Heusden én in heel de regio Hart van Brabant. 
Daarom maken we in onze regio samen plannen voor het 
veranderende klimaat. Ook gaan we meer duurzame energie 
opwekken. Welke keuzes maken we en wat betekent dit voor 
Heusden? Meld je aan voor de online informatieavond met andere 
inwoners van de gemeente Heusden. De informatieavond is op 
woensdag 9 december van 19.30 tot 21.00 uur.

Aanmelden kan door de QRcode te scannen of aan te melden  
via www.regiohartvanbrabant.nl/REKS. Meer informatie over 
duurzaamheid in onze gemeente lees je op  
www.heelheusdenduurzaam.nl. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer

Meld je aan via
regio-hartvanbrabant.nl/REKS

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
•  Drunen, Lipsstraat (kadastraal 

K3009), bouwen 16 bedrijfsunits en 
garageboxen (1031878, 15112020)

•  Drunen, Wilhelminastraat 61, 
verbouwen en vergroten woning 
(1032606, 17112020)

•  Drunen, Lipsstraat 66, vergroten 
kantoor (gewijzigd uitvoeren van 
eerder verleende vergunning) 
(1032705, 17112020)

•  Herpt, Hoefstraat 1A, restaureren 
voormalige stroopfabriek (1032569, 
17112020)

•  Nieuwkuijk, Touwslager 10, 
uitbreiden bedrijfspand (1032147, 
16112020)

•  Vlijmen, Julianastraat 11, bouwen 
tuinhuis en plaatsen zonnepanelen 
en speeltoestel (1031812, 15112020)

Monumenten
•  Herpt, Hoefstraat 1A, restaureren 

voormalige stroopfabriek (1032569, 
17112020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Bosscheweg 67, verleggen 

inrit (1030779, 11112020)
•  Elshout, Van Schagenstraat 1, 

aanleggen in of uitrit (1031581,  
14112020)

•  Vlijmen, Geerpark  Tot Morgen, 
kavel GEE412, aanleggen in of uitrit  
(1031649, 14112020)

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
•  Drunen, Kasteeldreef (kadastraal 

K3094), bouwen woning (1002157, 
11112020)

•  Haarsteeg, De Hoeven 58B, bouwen 
bedrijfswoning (1011352, 16112020)

•  Nieuwkuijk, Magnoliastraat 21, 
bouwen bergruimte (1014274,  
12112020)

•  Vlijmen, Geerpark  Tot Morgen, kavel 
GEE412, bouwen woning (1023057, 
13112020)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Kasteeldreef (kadastraal 

K3094), bouwen woning en aanleggen 
in en uitrit (1002157, 11112020)

•  Drunen, Europalaan 131, vergroten 
woning (1024293, 12112020)

•  Nieuwkuijk, Magnoliastraat 21, 
bouwen bergruimte (1014274,  
12112020)

•  Vlijmen, Geerpark  Tot Morgen, kavel 
GEE412, bouwen woning (1023057, 
13112020)

Kappen
•  Herpt, Hoofdstraat 23, kappen eik 

(1021400, 13112020)

Monumenten
•  Herpt, Hoofdstraat 23, kappen eik 

(1021400, 13112020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Kasteeldreef (kadastraal 

K3094), aanleggen in en uitrit 
(1002157, 11112020)

Ingetrokken
•  Drunen, Europalaan 34, aanleggen  

in en uitrit (1015284, 13112020)
•  Vlijmen, Irenelaan 14, vervangen  

en vergroten schuur (1023376,  
12112020)

Zaaknummer: 1012593
Datum ingekomen: 14 juli 2020
Adres: Oosterseweg 9 Elshout
Activiteit: Wijziging dierbezetting

Zaaknummer: 1009268
Datum ingekomen: 22 juli 2020
Adres: Alcoalaan 8D Drunen
Activiteit: Bereiden van 
voedingsmiddelen.

Zaaknummer: 1005480
Datum ingekomen: 14 juli 2020
Adres: Alcoalaan 8H Drunen
Activiteit: Het vervaardigen, bewerken 
en assembleren van halffabricaten en 
producten van kunststof en composiet.

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

Verkeer
Het college van Heusden heeft op  
18 november 2020 besloten om een 
gereserveerde gehandicapten parkeer
plaats ter hoogte van de Lindestraat  
14 in Drunen aan te leggen. De gereser
veerde parkeerplaats wordt door 
bebording aangegeven. Het besluit is op 
25 november 2020 bekendgemaakt in 
de Staatscourant.

 
Exploitatievergunning
De burgemeester van Heusden 
heeft op 12 november 2020 een 
exploitatievergunning verleend aan 
Azumi Sushi aan Burgemeester van 
Houtpein 25 in Vlijmen. De vergunning 
is verzonden op 12 november 2020 en 
bij de gemeente bekend onder nummer 
1022452 . 

Besluit

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: Bombarová, A
Geboortedatum: 10041976 Adres: 
Oudheusdensestraat 3 Heusden           
Datum besluit: 16112020
Zaaknummer: 635725

Geslachtsnaam: Nizyński, K.M
Geboortedatum: 13011963
Adres: Plein 29 a Vlijmen 
Datum besluit: 16112020
Zaaknummer: 1020845

Geslachtsnaam: Nizyńska, I.H.
Geboortedatum: 11031964
Adres: Plein 29 a Vlijmen
Datum besluit: 16112020
Zaaknummer: 1020845

Geslachtsnaam: ŁuszczkiJabłońska, H.
Geboortedatum: 17021938
Adres: Plein 29 a Vlijmen
Datum besluit: 16112020
Zaaknummer: 1020845

Geslachtsnaam: Mateoiu, A. 
Geboortedatum: 07101972
Adres: Bernsestraat 10 a
Datum besluit: 17112020
Zaaknummer: 1014188

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 zaaknummer. Voor vragen 
kun je contact opnemen met het 
cluster Burgerzaken van de gemeente 
Heusden.< 

Bekendmakingen >

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.

Millieu

WET MILIEUBEHEER
Het college van Heusden maakt, gelet 
op artikel 4 lid 3 van het Besluit mobiel 
breken bouw en sloopafval, bekend dat 
op 10 november 2020 onderstaande 
melding in het kader van het Besluit 
mobiel breken bouw en sloopafval is 
binnengekomen:

•  Voor de locatie Spoorlaan 11 in 
Drunen; door de Fa. Sando uit Breda. 
De puinbreker zal in werking zijn 
in de periode tussen 30 november 
2020 en 27 februari 2021 voor naar 
verwachting hoogstens 1 dag.

Het Besluit mobiel breken bouw 
en sloopafval bevat onder meer 
voorschriften ter beperking van geluids 
en stofhinder. Het is niet mogelijk tegen 
deze kennisgeving bezwaar te maken. 
De melding is bij de gemeente bekend 
onder nummer 1030578.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER
Het college van Heusden heeft de 
onderstaande meldingen op grond van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:

Zaaknummer: 635359
Datum ingekomen: 25 juni 2020
Adres: Klompenmaker 4 Nieuwkuijk
Activiteit: Uitbreiden van het gebouw 
met testruimte.

Zaaknummer: 628641
Datum ingekomen: 24 april 2020
Adres: Tinie de Munnikstraat 3 Drunen
Activiteit: Oprichten tandartspraktijk.

Zaaknummer: 1020607
Datum ingekomen: 1 september 2020
Adres: Honderdbunderweg 25 Vlijmen
Activiteit: Wijziging dierbezetting en 
horecaactiviteiten

Regentonactie!
Nog maar subsidie voor 120 aanvragen!

Met een regenton vang je regenwater op, zodat je dit op een later 
moment kunt gebruiken. Bijvoorbeeld om je tuin, het gras of de 
bloemen water te geven. Hartstikke duurzaam en je bespaart 
kostbaar drinkwater!

Koop jij een regenton, dan kun je hiervoor 25 euro subsidie* 
ontvangen. Er is nog subsidie beschikbaar om 120 regentonnen te 
vergoeden. Dus wees er snel bij, want op is op! 

Je kunt een aanvraag voor subsidie indienen via de website 
www.heusden.nl/watersubsidie. Bij de aanvraag moet je de factuur 
van de gekochte regenton en een foto dat deze aangesloten is 
toevoegen. Op deze pagina vind je ook meer informatie over 
andere subsidieregelingen om op een duurzame manier water te 
verwerken op je perceel. Bijvoorbeeld door een groen dak aan te 
leggen, of je perceel af te koppelen van het hemelwaterafvoer door 
het aanleggen van grindkoffers of een bergingsvijver. Let op, de 
regenton is geen afkoppelmethode. 

* Er geldt een minimum aanschafbedrag van € 25, dit is gelijk aan 
het bedrag van de subsidie. <

Zwembad Die Heygrave is weer open
Kom je zwemmen? Reserveer je bezoek online!

Zwembad Die Heygrave is weer open! Dit betekent dat er weer zwem- en groepslessen worden 
gegeven en dat je weer in het water aan je gezondheid kunt werken. We zijn heel blij dat we  
weer open zijn maar natuurlijk gelden er nog steeds maatregelen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan. 

Onderhoud aan ondergrondse containers
Is bij jou in de buurt de ondergrondse afvalcontainer verdwenen? Dan heeft de Afvalstoffendienst 
deze meegenomen voor onderhoud. Dit duurt maximaal één werkdag. 

Bezoekers van het zwembad moeten online 
hun bezoek reserveren, met uitzondering van 
Zwanger & Fit en de jeugdmiddag. Reserveren 
voor de lessen abczwemmen is ook niet nodig. 
Ouders of begeleiders melden de kinderen aan bij 
binnenkomst door de zwempas te scannen. De 
kinderen zijn hierdoor geregistreerd. 

Extra maatregelen
Bij je bezoek aan sportcentrum Die Heygrave 
gelden extra maatregelen:
•  Vanaf 13 jaar draag je een mondkapje in de 

accommodatie;

•  Kom  maximaal 10 minuten voor de zwemles  
of activiteit waarvoor je hebt gereserveerd;

• Blijf thuis bij klachten;
• Betaal je kaartje online of contactloos;
• Het is niet toegestaan om te douchen;
•  Desinfecteer je handen bij binnenkomst en  

bij het verlaten van de accommodatie.

Reserveren doe je via de webshop op  
www.zwembaddieheygrave.nl <

Wil je jouw restafval meteen weggooien? 
Dan vragen we je het die dag naar een andere 
ondergrondse container te brengen? De 
Afvalstoffendienst pleegt tot het einde van dit 
jaar preventief onderhoud aan alle ondergrondse 
afvalcontainers in onze gemeente. Ze worden 
gereinigd en gekeurd. Hiervoor haalt de 

Afvalstoffendienst de containers uit de grond. 
Op het gat dat hierdoor ontstaat, plaatsen zij 
tijdelijk een bovengrondse afvalcontainer met 
daaronder metalen platen. Zo is het veilig en kan 
er niemand in het gat vallen. Wij bieden alvast 
onze excuses aan voor eventuele overlast. <

www.heusden.nl

Informatie van de gemeente Heusden > 25 november 2020

  


