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Nu & morgen
Heusden heeft twee nieuwe
jeugdburgemeesters!

Op woensdagavond 9 december zijn de nieuwe
jeugdburgemeesters van de gemeente Heusden
van 2021 gekozen. De nieuwe jeugdburgemeesters
zijn Koen Franken en Jikke van den Besselaar.
Achttien meiden en drie jongens presenteerden
zich deze avond. Volgens burgemeester Willemijn
van Hees gingen er geen verliezers naar huis.

Strengste lockdown tot nu toe
Het coronavirus grijpt opnieuw razendsnel om zich heen. De afgelopen weken zien we een snelle toename in het aantal besmettingen,
tot zo’n 9.000 per dag. Ook in de ziekenhuizen en verpleeghuizen
komen er elke dag patiënten bij. Om de zorg toegankelijk te houden, moet de Rijksoverheid ingrijpen en moeten we samen onze
contacten tot een minimum beperken. Daarom gaat Nederland
vanaf dinsdag 15 december tot ten minste dinsdag 19 januari in de
strengste lockdown tot nu toe.

"Ik ben ontzettend trots dat er negentien
ambassadeurs het gemeentehuis verlaten."
Alle kinderen werden dan ook uitgenodigd om
het komende jaar mee te blijven denken, als heuse
ambassadeurs, om bij elkaar te komen en verder
te praten over belangrijke thema’s en oplossingen
in de gemeente. <

Wanneer zet ik mijn container aan de straat?
Met Kerstmis en Nieuwjaar
Op eerste kerstdag, vrijdag 25 december, haalt
de Afvalstoffendienst geen afval op. Zet je normaal gesproken op deze dag jouw container aan
de straat? Doe dit nu dan op zaterdag 19 december. We ledigen dan de container.
Op Nieuwjaarsdag, vrijdag 1 januari 2021, haalt
de Afvalstoffendienst geen afval op. Zet je normaal gesproken op deze dag jouw container

aan de straat? Doe dit nu dan op zaterdag
2 januari 2021.
Blijf makkelijk op de hoogte van gewijzigde
inzameldagen via de Afvalstoffendienst-app.
Je download deze
via de app-, Playof Windowsstore. <

Natuurlijk stuurt Bob de Bot geen commerciële reclameberichten en zijn uw
gegevens veilig. Aanmelden is heel eenvoudig, sms de tekst: HALLO BOB naar
06-13784788 en het gesprek start automatisch. Wil je geen berichten meer ontvangen van Bob? Sms dan STOP, je wordt
meteen afgemeld. Bob de Bot is gratis, je
betaalt alleen je normale tarief voor het
verzenden van een sms-bericht. Meer informatie vind je op www.bobdebot.nl. <

Scholen in het basis- en voorgezet onderwijs en instellingen voor
mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs geven les op afstand om
zo het aantal contacten te beperken. De kinderopvang is gesloten.
Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen wel naar het
basisonderwijs of de kinderopvang.
Blijf thuis
Blijf dus zo veel mogelijk thuis, ook tijdens de feestdagen. We weten dat dat een effectieve manier is om het aantal besmettingen
omlaag te krijgen. Als we minder mensen ontmoeten, is er minder
kans om anderen te besmetten en kan het coronavirus zich lastiger
verspreiden. Op 24, 25 en 26 december geldt een uitzondering: je
mag maximaal 3 gasten per dag op bezoek ontvangen, exclusief
kinderen tot 13 jaar.
Bij klachten testen
De basisregels veranderen niet. We houden 1,5 meter afstand van
mensen uit een ander huishouden. We wassen vaak onze handen,
bijvoorbeeld als je ergens binnenkomt of voor je gaat eten. En bij
klachten, hoe mild ook, blijven we thuis, gaan niet naar buiten of
bij anderen op bezoek en we laten ons testen. Wie besmet is, roept
hulp in van anderen. Bijvoorbeeld voor boodschappen en andere
klusjes, zodat de besmette persoon thuis kan blijven. <

Gratis sms-service voor
activiteiten Bob de Bot
Bob de Bot is een gratis sms-berichtenservice die nu vooral tips geeft
voor leuke activiteiten binnen de geldende coronamaatregelen. Als
er weer meer mag dan nodigt Bob de Bot jou ook uit voor leuke, nietcommerciële activiteiten in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan een lekkere buitenwandeling, een spelletjesmiddag of het bezoeken van een
kunstexpositie.

Onder andere musea en theaters, pretparken en dierentuinen,
casino’s en sauna’s, accommodaties voor binnensport, horeca en
horecavoorzieningen van hotels zijn dicht. Ook winkels zoals kledingwinkels, schoenenwinkels, sieradenwinkels en hobbywinkels
zijn gesloten. Daarmee probeert het kabinet de contacten zo veel
mogelijk te beperken. Supermarkten, bakkers, slagers en andere
winkels waar levensmiddelen worden verkocht, kunnen wel openblijven, net als bijvoorbeeld apotheken, drogisterijen en tankstations. Contactberoepen zoals kappers, nagelstylisten en tatoeëerders
zijn gesloten. Alleen (para-)medische contactberoepen mogen hun
werk uitvoeren.

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.

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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Energiebesparingsactie voor
woningeigenaren uit Heusden

Aangepaste openingstijden
Gemeentebalie Vlijmen en Bijeen
in Drunen
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.

Gratis led-lamp, waterbesparende douchekop of
zuinige stekkerdoos ontvangen? Samen met
Energiek Heusden, Coöperatie Hedikhuizen
Duurzaam en Klimaatplein Heusden hebben we
een interessante energiebesparingsactie voor alle
woningeigenaren in onze gemeente. Wie wil er
nou niet geld besparen op zijn energierekening?

Je kunt ook
WhatsAppen
met de gemeente
Heusden via
telefoonnummer
(06) 532 357 05

Kies twee gratis energiebesparingsartikelen en
ontvang eventueel een nader besparingsadvies
zodra dit mogelijk is. Aan deze actie kunnen ruim
duizend woningeigenaren uit Heusden deelnemen.
Meer informatie en aanmelden via
www.heelheusdenduurzaam.nl
#Heelheusdenduurzaam <

• D
 onderdag 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.

Nieuwsbericht

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.

Regelmatig wordt er bij de inzameling van
groente- fruit en tuinafval plastic aangetroffen. Wist je dat de meeste plasticzakken niet composteerbaar zijn? Alleen plastic zakken met het Kiemplantlogo mogen
in de groene kliko. <

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. Op donderdag 24 en 31 december zijn wij
gesloten. <

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, Donauring 166, vergroten
woning (1037385, 03-12-2020)
• Elshout, Heusdensestraat (kadastraal
K2137), tijdelijk plaatsen bouwbord
(1037386, 03-12-2020)
• Elshout, Mariëndonkstraat 4, bouwen bedrijfshal (1039044, 08-12-2020)
• Haarsteeg, Haarsteegsestraat (kadastraal N4155), tijdelijk plaatsen bouwbord (1037386, 03-12-2020)
• Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat
(kadastraal M321), tijdelijk plaatsen
bouwbord (1037386, 03-12-2020)
• Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat
84, verbouwen bijgebouw tot zorg
woning (1039050, 08-12-2020)
• Vlijmen, Spoorlaan (kadastraal
N4442), tijdelijk plaatsen bouwbord
(1037386, 03-12-2020)
• Vlijmen, Wolput (kadastraal N6829),
tijdelijk plaatsen bouwbord (1037386,
03-12-2020)
• Vlijmen, A59 (kadastraal P664 en
O341), De Gemeint (kadastraal P931
en P649), plaatsen geluidsscherm
KW O4.2.2.6 DG4 i.v.m. realisatie GOL
(verg-176) (1037172, 02-12-2020)

www.heusden.nl

• Vlijmen, Parallelweg-West (kadastraal H6102 en L3292), plaatsen/vervangen geluidsscherm KW O4.2.1.2.
en O4.2.2.3. DG4 i.v.m. realisatie
GOL (verg-167) (1037195, 02-12-2020)
• Vlijmen, Meliestraat 1, plaatsen erf
afscheiding (1037243, 02-12-2020)
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” kavel
GEE406, bouwen woning (103277,
03-12-2020)
• Vlijmen, Ranonkel 17, plaatsen overkapping (1037983, 05-12-2020)
• Vlijmen, “Tot Morgen” kavel GEE418,
bouwen woning (1038379,
07-12-2020)
• Vlijmen, Geerpark fase 2B-2 kavel
GEE404, bouwen woning (1038961,
08-12-2020)
• Vlijmen, Rozemarijn 2, uitbouwen/
vergroten woning (1039046,
08-12-2020)
• Vlijmen, Hoprank 6, plaatsen dak
kapel (1039052, 08-12-2020)
• Vlijmen, “Tot Morgen” fase 2B2 kavel
GEE405, bouwen woning (1039053,
08-12-2020)
Kappen
• Drunen, Torenstraat 114, kappen
berkenboom (1038603, 07-12-2020)
Afwijken van de bestemming
• Drunen, Dillenburgstraat 2, uitbreiden met paramedische activiteiten
(1038995, 08-12-2020)
• Vlijmen, A59 (kadastraal P664 en
O341), De Gemeint (kadastraal P931
en P649), plaatsen geluidsscherm
KW O4.2.2.6 DG4 in verband met
realisatie GOL (verg-176) (1037172,
02-12-2020)
• Vlijmen, “Tot Morgen” fase 2B2 kavel
GEE405, bouwen woning en aanleggen in- en uitrit (1039053, 08-12-2020)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Meliestraat 1, verplaatsen inen uitrit (1037243, 02-12-2020)
• Vlijmen, “Tot Morgen” kavel GEE418,
aanleggen in- en uitrit (1038379,
07-12-2020)
• Vlijmen, Geerpark fase 2B-2 kavel
GEE404, aanleggen in- en uitrit
(1038961, 08-12-2020)

• Vlijmen, “Tot Morgen” fase 2B2 kavel
GEE405, aanleggen in- en uitrit
(1039053, 08-12-2020)
Uitvoeren werk of werkzaamheden
• Vlijmen, A59 (kadastraal P664 en
O341), De Gemeint (kadastraal P931
en P649), plaatsen geluidsscherm
KW O4.2.2.6 DG4 in verband met
realisatie GOL (verg-176) (1037172,
02-12-2020)
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.
VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.
Bouwen
• Drunen, Thomas Edisonweg 32,
oprichten/uitbreiden bedrijfspand
(1005683, 04-12-2020)
• Drunen, Sportlaan 1, plaatsen woonwagen (1020832, 08-12-2020)
• Drunen, Rembrandtlaan 29 en 31,
verbouwen woningen (1029302,
07-12-2020)
• Elshout, d’Oultremontweg /
Tongerloostraat (kadastraal K2846),
plaatsen kunstwerk (1025776,
08-12-2020)
• Vlijmen, Heidijk 37, verbouwen en
vergroten woning (1025525,
03-12-2020)
Afwijken van de bestemming
• Vlijmen, Heidijk 37, verbouwen
en vergroten woning (1025525,
03-12-2020)
• Drunen, Rembrandtlaan 29 en 31,
verbouwen woningen (1029302,
07-12-2020)
Kappen
• Elshout, Kapelstraat 45A, kappen
esdoorn (1032783, 04-12-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Drunen, Thomas Edisonweg 32, veranderen bestaande inritten (1005683,
04-12-2020)
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen”
kavel GEE412, aanleggen in- en uitrit
(1031649, 08-12-2020)
Verdagen
• Vlijmen, Rembrandtstraat 22, aanleggen in- en uitrit (1024297, 02-12-2020)
• Drunen, Eindstraat/Zeedijk (kadastraal L31, L32 en L3367), bouwen van
een fietsbrug (1024712, 03-12-2020)
• Drunen, Eindstraat (onderdoorgang
A59) kadastraal L28, uitbreiden
van de onderdoorgang (1024709,
03-12-2020)
Ingetrokken
• Heusden, Herptsestraat 22A, plaatsen dakkapel (1023377, 07-12-2020)
• Vlijmen, Onze Lieve Vrouweschuts
straat 21, vergroten berging (1035013,
04-12-2020)
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.

Verkeer

Het college van Heusden heeft besloten om in de Korte Heistraat in Vlijmen
twee parkeervakken te reserveren, die
alleen gebruikt mogen worden voor het
opladen van elektrische voertuigen.
Het verkeersbesluit geldt in eerste
instantie voor één van de twee aangewezen parkeerplaatsen. Worden er
regelmatig voertuigen opgeladen en
doet de concessiehouder een verzoek
dan worden beide plaatsen voortaan
gebruikt als oplaadplaats. De parkeervakken worden met bebording aangegeven. Je kunt bezwaar maken tegen
dit besluit van 9 december tot en met
19 januari 2021.

Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer

Het college van Heusden heeft de
onderstaande meldingen op grond van
het Activiteitenbesluit milieubeheer
ontvangen en geaccepteerd:
Zaaknummer: 610586
Datum ingekomen: 15 november 2019
Adres: Parallelweg-Oost 76a Vlijmen
Activiteit: Bereiden van voedingsmiddelen.
Zaaknummer: 1025656
Datum ingekomen: 14 oktober 2020
Adres: Ophovenseweg 1 Herpt
Activiteit: Houden van dieren
Zaaknummer: 1015001
Datum ingekomen: 24 augustus 2020
Adres: Honderdbunderweg 29 Vlijmen
Activiteit: Houden van dieren
Zaaknummer: 1013999
Datum ingekomen: 18 augustus 2020
Adres: Kapelstraat 59 Elshout
Activiteit: Bewerken van metaal
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. <

