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Nu & morgen
HOE CORONA MIJN LEVEN OP Z'N KOP ZET!

Supermarkten en nabij gelegen
winkels langer open

Voorkom overlast bij stoken!
“Bewoners vereenzaamden
en werden bang”

Een houtkachel of open haard brengt snel sfeer in huis. Het nadeel
is dat dit veel meer verontreiniging verspreidt dan andere verwarmingsmethoden en nogal eens overlast geeft.

Van zondag 20 december t/m kerstavond

Het was een zware tijd voor de bewoners, hun familie en de
verzorgenden van woonzorgcentrum Sint Janshof in Vlijmen
toen de eerste coronagolf ons land in haar greep had. Verzorgende
Harriëtte Fleuren blikt terug op deze turbulente tijd.

De dagen voor kerst zijn traditioneel druk in supermarkten en nabij gelegen winkels. Om deze drukte
zoveel als mogelijk te spreiden en daarmee de
verspreiding van het coronavirus te beperken heeft
het college van Heusden besloten om tijdelijk de
openingstijden voor winkels gericht op levensmiddelen en voor winkels in de nabije omgeving van
winkels gericht op levensmiddelen te verruimen.
Eerdere verruimingen van de openingstijden hebben niet geleid tot een noemenswaardige toename
van overlast/klachten.

Volgens de Winkeltijdenwet mogen winkels nu al
van 6:00 uur tot 22:00 uur open zijn voor publiek,
behalve op zon- en feestdagen. Tijdens de tijdelijke
verruiming mogen winkels voor levensmiddelen en
winkels in de nabije omgeving hiervan, op de volgende dagen en tijden geopend zijn:
• z
 ondag 20 december 2020 van 08:00 uur tot
22:00 uur;
• 21 t/m 24 december 2020 van 06:00 uur tot
00:00 uur. <

Het meeste blad is gevallen
Verwijderen bladkorven

Je kunt ook
WhatsAppen
met de gemeente
Heusden via
telefoonnummer

(06) 532 357 05

Woensdag 2 december kwam de Kinderrechtentour in onze gemeente.
Onze burgemeester Willemijn van Hees, wethouder Peter van Steen
en jeugdburgemeesters Noah en Eefje heetten de kinderen welkom.
Ze spraken samen over wat voor impact de corona-crisis heeft op hun
alledaagse leven. Wat doet dit met hun toekomstdromen en hun
emoties? Juist in deze tijd is het extra belangrijk om naar de stem van
kinderen en jongeren te blijven vragen. Enkel door het aan hen zelf te
vragen, weten we namelijk wat deze tijd echt voor hen betekent en
wat hun behoeften zijn. <

Deuren sluiten
Daarmee heeft corona een flinke wissel getrokken op de bewoners
en de medewerkers van Sint-Janshof. Tijdens de eerste golf moest
het woonzorgcentrum – net als alle andere verzorgings- en verpleeghuizen in het land – van overheidswege zijn deuren sluiten.
“In die periode hebben sommige bewoners niet meer dan hun eigen
kamer en de gang gezien.” Na de zomerperiode mocht het wel open
blijven, maar verbleven een aantal bewoners noodgedwongen in
quarantaine.
Dat was erg zwaar, blikt Harriëtte terug. “Bewoners vereenzaamden en werden bang. Ze mochten geen bezoek ontvangen en kregen
hun eten op de kamer. Ook wij kwamen minder vaak langs. Dus
als je dan bij een bewoner op de kamer was, dan liet deze je ook
niet meer los.” Doordat ook Harriëtte en een aantal collega’s ziek
werden, werd de druk op de zorg ook aanzienlijk vergroot. “Je wilt
allemaal je steentje bijdragen en er voor elkaar zijn. We hebben ons
honderd procent ingezet, maar toch blijft het moeilijk.”

De winter doet zijn intrede en het meeste blad is van de bomen
gevallen. Net als voorgaande jaren zijn er op meerdere plaatsen in
onze gemeente bladkorven geplaatst om blad te verzamelen.
De bladkorven hebben voor dit jaar hun dienst weer bewezen en
worden vanaf maandag 14 december verwijderd. We verwijderen
eerst de korven, daarna ruimen we hopen bladafval op. <

Kinderrechtentour

“Het was best pittig bij ons”, zegt Harriëtte met het nodige gevoel
voor understatement. “Qua besmettingen zijn we de eerste golf
redelijk doorgekomen. In de tweede golf lag dat anders. De afgelopen maanden hebben we negen zieke bewoners gehad en zeven
collega’s met corona.”

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

Mondkapje
Harriëtte vindt het dan ook heel belangrijk dat mensen zich aan de
maatregelen houden. “Zo’n mondkapje is zo klein, maar je draagt
er zo iets groots mee uit. Corona kan heel mild zijn, maar je kunt
er ook dood aan gaan. Dat hebben we hier meerdere keren moeten
ervaren. Helaas.” <

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

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.

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Telefoon: (073) 78 201 78
Website: www.bijeenheusden.nl
E-mail: info@bijeenheusden.nl

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag
van 13.00 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.

09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 20.00 uur
09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 17.00 uur

Reisdocumenten en rijbewijzen dienen
persoonlijk te worden opgehaald.
Dit kan zonder afspraak tijdens onze
openingstijden.

Volg ons op

www.heusden.nl
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Aangepaste openingstijden

Zorgen over geld?

Gemeentebalie Vlijmen en Bijeen in Drunen

Door de coronacrisis kun je zomaar minder geld te besteden
hebben. Misschien maak jij je zorgen of je alles nog wel kunt
betalen. Een betalingsachterstand is zo ontstaan. Aarzel niet
om direct advies te vragen of hulp te zoeken!

In december heeft de gemeentebalie in Vlijmen aangepaste openingstijden. De avondopenstelling
op donderdag vervalt. In de schoolvakanties werken wij aan de balie de hele dag alléén op afspraak.
Alleen op www.heusden.nl maak je makkelijk, veilig en gratis een afspraak of bel met (073) 513 17 89.
Wij adviseren om niet via andere websites een balie te reserveren.
In de kerstvakantie hebben we op de volgende
dagen en tijden afwijkende openingstijden.
• Donderdag 17 december is de gemeentebalie
vanwege een bijeenkomst vanaf 15.00 uur
gesloten en zijn wij telefonisch niet meer
bereikbaar
• Donderdag 24 december zijn we vanaf 12.00 uur
gesloten en telefonisch niet meer bereikbaar.
• Vrijdag 25 december zijn wij de hele dag gesloten
vanwege Kerstmis
• Donderdag 31 december zijn we vanaf 12.00 uur
gesloten en telefonisch niet meer bereikbaar.
• Vrijdag 1 januari zijn wij de hele dag gesloten
vanwege Nieuwjaarsdag.

Bijeen > voor zorg, jeugd en werk
Heb je zorg of ondersteuning nodig of heb je een
vraag, klop dan gewoon aan bij de plek waar je
dat altijd al deed; bijvoorbeeld jouw huisarts, het
consultatiebureau, de wijkverpleegkundige, de
wijkwinkel of – als het om werk en inkomen gaat –
Baanbrekers. Als de situatie daar om vraagt zoekt
Bijeen samen met jou naar de beste oplossing.
Weet je niet waar je met jouw vraag naartoe moet?
Neem dan contact op met Bijeen, telefoon
(073) 78 201 78. We zijn iedere werkdag tussen
09.00 en 13.00 uur bereikbaar. Het kantoor van
Bijeen in het gemeentehuis in Drunen is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Donder
dag 24, vrijdag 25, donderdag 31 december en op
vrijdag 1 januari zijn wij gesloten. <

Telefonisch spreekuur
Meld je aan voor het telefonisch spreekuur ‘geldzaken’ 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 situatie
het beste kan aanpakken.

Raadsvergadering

Ben je ondernemer of zelfstandige?
Ook dan is er hulp voor je! Over Rood kan je helpen en begeleiden bij (dreigende) financiële problemen. Neem contact op via
www.overrood.nl voor een gratis adviesgesprek. <

Op dinsdag 15 december 2020 vergadert de raad van de gemeente Heusden. De raadsvergadering
start om 19.30 uur. Vanwege de coronamaatregelen kan er nog geen publiek aanwezig zijn, maar de
vergadering is te volgen via de livestream op www.heusden.nl
Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:
• Tijdelijke huisvesting BS De Dromenvanger en
SBO De Leilinde Oudheusden
• Tweede Bestuursrapportage 2020
• Verduurzaming Die Heygrave – aanvullend
krediet
• Bestemmingsplan Onsenoortsestraat eo
Nieuwkuijk
• Nota Ontwerp beleid huisvesting arbeidsmigranten
• Afwikkeling voorgaande jaren en toekomstvisie De Voorste Venne
• Uitwerking Kadernotitie Bibliotheekwerk
Gemeente Heusden
• Lokale Educatieve Agenda

• L
 egesverordening 2021 c.a.
• Zienswijzeverzoek deelname werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s
• Bestemmingsplan Kapelstraat 46-48 Elshout
• Bestemmingsplan Steenweg 7A Oudheusden
• Grondprijzen 2021
• Uitgangspunten Grondexploitaties 2021
• Exploitatieplan Geerpark 7e herziening
• Aanbesteding accountantsdiensten 2021-2024
• Benoeming plaatsvervangend griffier

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Voor het spreekrecht, de agenda en de
raadstukken verwijzen wij je naar de website
www.heusden.nl. onder ‘organisatie &
bestuur’ / ‘vergaderingen’. <

Heusdens nieuws in je mailbox?

Bekendmakingen >
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, Bosscheweg 127, bouwen
woning (1035185, 26-11-2020)
• Drunen, kadastraal D2975 (t.h.v.
kruispunt Duinweg/Margrietweg)
vervangen bestaande windmolen
(1035263, 26-11-2020)

www.heusden.nl

Blijf jij graag op de hoogte van gemeentelijk nieuws?
Schrijf je dan snel in voor onze digitale nieuwsbrief.
Meld je aan op www.heusden.nl onder ‘mijn loket’.

• Nieuwkuijk, Spoorlaan (kadastraal
N1214 en N4082), plaatsen geluidsscherm KW O4.2.1.1 en O4.2.2.2
DG4 t.b.v. realisatie GOL (verg-169)
(1036749, 01-12-2020)
• Vlijmen, Parallelweg-West (kadastraal
H6102), plaatsen geluidsscherm
O4.2.2.4 ten behoeve van realisatie
GOL (verg-174) (1034855, 25-11-2020)
• Vlijmen, kadastraal L3237, plaatsen
geluidsscherm O4.2.2.5 t.b.v.
realisatie GOL (verg-175) (1034860,
25-11-2020)
• Vlijmen, Julianastraat 34, uitbreiden
fietsenstalling (1034925, 25-11-2020)
• Vlijmen, Onze Lieve
Vrouweschutsstraat 21, vergroten
berging (1035013, 25-11-2020)
• Vlijmen, Geerpark fase 2B-2 kavel
GEE420, bouwen woning (1035263,
26-11-2020)
• Vlijmen, Honderdbunderweg 25,
plaatsen terrasoverkapping en opslaghok (1035871, 28-11-2020)
• Vlijmen, Vijfhoevenlaan (kadastraal
N1337), plaatsen geluidsscherm
O4.2.2.7 en O4.2.2.8 t.b.v. realisatie
GOL (verg-177) (1036753, 01-12-2020)
• Vlijmen, Ruisvoorn 1, bouwen buitenberging (1036820, 01-12-2020)

Afwijken van de bestemming
• Drunen, Grotestraat 265, afwijken
bestemmingsplan voor het bedrijfsmatig geven van sportlessen in de
buitenlucht (bootkamp) (1036168,
29-11-2020)
• Vlijmen, Vijfhoevenlaan (kadastraal
N1337), plaatsen geluidsscherm
O4.2.2.7 en O4.2.2.8 t.b.v. realisatie
GOL (verg-177) (1036753, 01-12-2020)

VERLEEND
De vermelde datum is de
verzenddatum.

In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Geerpark fase 2B-2 kavel
GEE420, aanleggen in- en uitrit
(1035263, 26-11-2020)

Afwijken van de bestemming
• Drunen, Chrysantenstraat 2, wijzigen
reeds eerder verleende vergunning
(1029278, 26-11-2020)
• Vlijmen, Burgemeester van
Heesbeenstraat 50, vestigen schoonheidssalon (1026046, 01-12-2020)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
• Vlijmen, Vijfhoevenlaan (kadastraal
N1337), plaatsen geluidsscherm
O4.2.2.7 en O4.2.2.8 t.b.v. realisatie
GOL (verg-177) (1036753, 01-12-2020)
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.

Bouwen
• Drunen, Chrysantenstraat 2, wijzigen
reeds eerder verleende vergunning
(1029278, 26-11-2020)
• Vlijmen, Vendreef 2, oprichten bedrijfsopstallen (1011293, 30-11-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Drunen, Chrysantenstraat 2, aanleggen in- en uitrit (1025318, 26-11-2020)
• Vlijmen, Vendreef 2, wijzigen in- en
uitritten (1011293, 30-11-2020)
• Vlijmen, Pastoor van Akenstraat 10,
aanleggen in- en uitrit (1029309,
27-11-2020)

Verdagen
• Elshout, d’Oultremontweg 23, bouwen agrarische loods voor hobbymatig gebruik (1015311, 25-11-2020)
Vergunningsvrij
• Vlijmen, Vlaemsche Hoeven 37,
uitbouwen bestaand bijgebouw
(1030705, 26-11-2020)
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. <

