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Nu & morgen
Nieuwe Nederlandse
identiteitskaart

Aangepaste openingstijden

Er komt een nieuwe Nederlandse identiteitskaart. Als je vanaf 1 januari
2021 een nieuwe Nederlandse identiteitskaart aanvraagt krijg je een
kaart met een inlogfunctie (eNIK).

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.

Gemeentebalie Vlijmen en Bijeen in Drunen

LET OP

Dit betekent dat je met deze identiteitskaart via de DigiD app kunt
inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of pensioenfonds.
Binnen 5 werkdagen na de uitreiking van deze eNIK ontvang je thuis
een brief van DigiD. Daarmee kun je de inlogfunctie op jouw identi
teitskaart activeren. <

Als gevolg hiervan kunnen
er geen (spoed) aanvragen
voor reisdocumenten
plaatsvinden op 30 decem
ber (vanaf 15.30 uur) en
31 december 2020

Wij zoeken een collega-MogelijkMaker
24 uur per week
Ben jij de MogelijkMaker die op een proactieve
wijze aan de slag gaat met het gevensbeheer in
het kader van de Wet waardering onroerende
zaken (Wet WOZ). Kun jij inwoners op een
heldere en overtuigende manier uitleg geven
over allerlei vragen rondom de Wet WOZ.
Dan hebben wij jou veel te bieden!

Wie bieden een leuke functie waarbij je
mogelijkheden krijgt jezelf te ontwik
kelen. Reageer vóór 4 januari 2021 via
www.werkeninnoordoostbrabant.nl met
je cv en motivatiebrief.<

5 t/m 8 januari 2021

Plaats
Haarsteeg
Vlijmen
Vlijmen
Vlijmen
Vlijmen
Nieuwkuijk
Oudheusden
Hedikhuizen
Heusden (vesting)
Herpt
Drunen
Drunen
Drunen
Drunen
Drunen
Elshout

Cadeaubonnen
Voor veel jongeren was het een sport om zoveel
mogelijk kerstbomen op te halen en zo een leuk
zakcentje te verdienen. Ook dit moeten we door
de coronamaatregelen helaas anders organi
seren. Maar je kunt wel iets winnen! Maak een
leuk/grappig kort filmpje waarin je laat zien dat
je kerstbomen aan het inzamelen bent en je
maakt kans op een mooie cadeaubon.
Mail je filmpje naar info@heusden.nl onder ver
melding van ‘kerstboominzameling’ en zet in de
mail duidelijk je naam en adres. <

Locatie
Mari van Eschstraat parkeerplaats bij Lambertus-school
Vlaemsche Hoeve grasveld op de hoek Van Lieshoutstraat
Vijfhoevenlaan t.h.v. Beethoven-laan ( grasveld)
Van Limburg Stirumlaan Basis-school De Wilgen
Jan Steenstraat t.h.v. Caleido-scoop
Nieuwkuijksestraat Basisschool Het Kompas
De Schakel
Lambertusstraat
Burchtplein
Torenstraat nabij Dorpshuis
Plataanplein
Oranjeveld
Grasveld Maleisiëlaan / Birmalaan
Hoek Vennestraat / Churchill-straat
Donauring parkeerplaats De Moezel
Hoek Th.Rijkenstraat/ Hertog Janstraat

Onderstaande bekendmakingen
zijn digitaal gepubliceerd. Meer
informatie over de bekendma
kingen 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 je je
aanmelden voor e-mail-service.

belanghebbenden die kunnen aanto
nen dat zij redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest tijdig een zienswijze bij
de gemeenteraad kenbaar te maken,
kunnen beroep indienen.
Het vastgestelde bestemmingsplan
treedt in werking na het verstrijken
van de beroepstermijn.
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
STEENWEG 7A, OUDHEUSDEN
Het college van Heusden maakt
bekend, dat de gemeenteraad op
15 december 2020 het bestemmings
plan Steenweg 7a, Oudheusden
(NL.IMRO.0797.BPSteenweg7a-VG01)
heeft vastgesteld.

VASTSTELLING UITWERKINGSPLAN
EN HOGERE GRENSWAARDEN GELUID
GEERPARK FASEN 2B-3 EN 2C
Het college van Heusden maakt bekend
dat het op 15 december 2020 het uit
werkingsplan Geerpark fasen 2B-3 en
2C (NL.IMRO.0797.BPUfase2B3en2CVG01) heeft vastgesteld. Het college
maakt ook bekend dat het hogere
grenswaarden geluid door wegverkeer
voor dit gebied heeft vastgesteld.

Omgevingsvergunning

Ligging plangebied
Het plangebied maakt deel uit van de
nieuwe woonwijk Geerpark in Vlijmen
en ligt in het noordelijk deel van de
wijk. Het plan voorziet in de realisering
van circa 180 woningen.
Ligging plangebied
Het plangebied ligt aan de noordelijke
rand van Oudheusden en ten oosten
van het Jagershof, achter het pand
Steenweg 7. Het plangebied grenst
aan de woonpercelen Steenweg 7,
Jagershof 7, Jagershof 8 en Jagershof 9.
Het plan maakt de bouw van een vrij
staande woning mogelijk.

Het plangebied ligt aan de Kapelstraat
46 en 48 in Elshout. Het plan zorgt
voor een planologisch aaneengesloten
bedrijfsperceel met een uitbreidings
mogelijkheid voor het daar gevestigde
loonwerkbedrijf.
Het vastgestelde bestemmingsplan
met bijbehorende stukken ligt met
ingang van 29 december 2020 ge
durende 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 ziens
wijze bij de gemeenteraad kenbaar
hebben gemaakt kunnen binnen zes
weken na de dag waarop dit bestem
mingsplan ter inzage is gelegd beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrecht
spraak van de Raad van State. Ook

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.

Gewijzigde afvalinzameldagen
Op Nieuwjaarsdag, vrijdag 1 januari 2021, haalt de Afvalstoffen
dienst 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-,
Play of Windowsstore. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Je kunt ook Whatsappen met
de gemeente Heusden via
telefoonnummer

gemaakt kunnen, binnen zes weken na
de dag waarop dit uitwerkingsplan en
het besluit hogere grenswaarden ter
inzage zijn gelegd, beroep instellen bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Ook belanghebbenden
die kunnen aantonen dat zij redelijker
wijs niet in staat zijn geweest tijdig een
zienswijze bij het college kenbaar te
maken, kunnen beroep indienen. Het
vastgestelde uitwerkingsplan treedt
in werking na het verstrijken van de
beroepstermijn.

Erfpacht

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
ELSHOUT, 3E HERZIENING
KAPELSTRAAT 46-48
Het college van Heusden maakt
bekend, dat de gemeenteraad op 15
december 2020 het bestemmingsplan
Elshout, 3e herziening Kapelstraat 4648 (NL.IMRO.0797.PH3Elshout-VG01)
heeft vastgesteld.

Ligging plangebied

Milieustraat
De Milieustraat is vrijdag 1 januari de gehele dag gesloten
vanwege Nieuwjaarsdag. De overige dagen gelden de reguliere
openingstijden.

(06) 532 357 05

Bekendmakingen >
Informatie bekendmakingen

• D
 onderdag 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.

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 31 december en vrijdag 1 januari
zijn wij gesloten. <

Locaties kerstboominzameling
Door corona is alles anders. Ook onze traditio
nele kerstboominzameling moeten we vanwege
de geldende maatregelen anders organiseren.
Dit jaar kunnen de kerstbomen evenals voor
gaande jaren op de vaste locaties worden inge
leverd. Helaas kunnen we door de coronamaat
regelen geen vergoeding per ingeleverde boom
geven. De locaties zijn afgezet met dranghekken
waarbinnen je je kerstboom, zonder emmer en
versierselen, kunt neerleggen. Onze medewer
kers van de buitendienst zullen gedurende bo
vengenoemde periode regelmatig de ingeleverde
bomen ophalen.

In de kerstvakantie hebben we op de volgende dagen en tijden
afwijkende openingstijden.

Het vastgestelde bestemmingsplan
met bijbehorende stukken ligt met
ingang van 29 december 2020 ge
durende 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 ziens
wijze bij de gemeenteraad kenbaar
hebben gemaakt kunnen binnen zes
weken na de dag waarop dit bestem
mingsplan ter inzage is gelegd beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrecht
spraak van de Raad van State. Ook
belanghebbenden die kunnen aanto
nen dat zij redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest tijdig een zienswijze bij
de gemeenteraad kenbaar te maken,
kunnen beroep indienen.
Het vastgestelde bestemmingsplan
treedt in werking na het verstrijken
van de beroepstermijn.

Het vastgestelde uitwerkingsplan
en het besluit hogere grenswaar
den met bijbehorende stukken
liggen met ingang van 29 decem
ber 2020 gedurende 6 weken ter
inzage. Een digitale versie van het
uitwerkingsplan is raadpleegbaar via
www.heusden.nl. en via de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Belanghebbenden die tijdig een ziens
wijze bij het college kenbaar hebben

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

Het college heeft besloten om het ca
nonpercentage voor 2021 vast te stel
len op het minimum-percentage van
4% inclusief 0,5% opslag voor adminis
tratie- en beheerskosten. Daarnaast
worden alle lopende erfpachtovereen
komsten per 1 januari 2021 geïndexeerd
met 1,2%.

Besluiten
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 basis
registratie personen (BRP) staan inge
schreven. Het college heeft besloten de
persoonslijsten van deze personen niet
meer bij te houden. Daardoor staan zij
officieel niet meer op dat adres inge
schreven.

Geslachtsnaam: Ślaski, P
Geboortedatum: 06-09-2001
Adres: Tuinbouwweg 3, Haarsteeg
Datum besluit: 14-12-2020
Zaaknummer: 1029702
Geslachtsnaam: Mroczek, K.A.
Geboortedatum: 25-11-1980
Adres: Tuinbouwweg 3, Haarsteeg
Datum besluit: 14-12-2020
Zaaknummer: 1029354
Geslachtsnaam: Liduch, J.S.
Geboortedatum: 11-02-1979
Adres: Tuinbouwweg 3, Haarsteeg
Datum besluit: 14-12-2020
Zaaknummer: 1029704
Geslachtsnaam: Ilina, I.M.
Geboortedatum: 17-05-1991
Adres: De Hoeven 61, Haarsteeg
Datum besluit: 15-12-2020
Zaaknummer: 1006600
Geslachtsnaam: Gorka, A.D.
Geboortedatum: 03-10-1990
Adres: Heusdenseweg 14, Elsthout
Datum besluit: 15-12-2020
Zaaknummer: 1026569
Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je binnen zes weken, na de
dag van deze publicatie, een bezwaar
schrift indienen. Vermeld hierbij
het zaaknummer. Voor vragen kun
je contact opnemen met het clus
ter Burgerzaken van de gemeente
Heusden. <

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

