
Korting met de HeusdenPas
Wist je dat er ook in 2021 een gratis HeusdenPas is voor inwoners 
die het niet zo breed hebben? Ook als je werkt en niet zoveel ver-
dient kun je een HeusdenPas aanvragen. Met deze pas heb je recht 
op verschillende kortingen en voordelen. 

Met een HeusdenPas heb je per 
kalenderjaar een budget van € 
150,- beschikbaar. Dit budget 
kun je bijvoorbeeld gebruiken 
voor: een internetabonne-
ment, contributie voor een 
sportvereniging of een muse-
umjaarkaart. Daarnaast krijg 
je direct 50% korting op eenmalige activiteiten bij verschillende 
organisaties, zoals een los kaartje voor het zwembad Die Heygrave 
in Vlijmen of een theatervoorstelling bij de Voorste Venne. 

KindPakket
Voor kinderen van HeusdenPas-houders, in de leeftijd van 4 tot 
en met 17 jaar, is een KindPakket beschikbaar. Hiermee kunnen 
kinderen onder andere sporten, zwemles krijgen of een muziek-
instrument leren bespelen. Ook kosten voor school zoals bijvoor-
beeld de ouderbijdrage en het schoolkamp kunnen vergoed worden. 
Voor brugklassers is er een schoolpakket beschikbaar.

Wil je weten wat het KindPakket precies inhoudt en wat de  
mogelijkheden zijn? Bel dan met Stichting Leergeld Heusden  
via telefoonnummer 06-479 902 63. Zij zijn op maandag en  
woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur bereikbaar of mail naar  
leergeldheusden@gmail.com.

Zelf een HeusdenPas aanvragen
Via de website www.heusden.nl kun je zelf een HeusdenPas 2021 
aanvragen. Het formulier kun je ook ophalen bij de Bijeenteams in 
Drunen, Oudheusden of Vlijmen of het gemeentehuis Vlijmen. Het 
is niet meer mogelijk om een HeusdenPas 2020 aan te vragen. Een 
declaratie indienen over het jaar 2020 kan nog t/m 31 januari 2021.

Met het ondertekenen van je aanvraag geef je toestemming om 
Baanbrekers een inkomenstoets te laten doen. <

Iedereen verlangt naar
een leven zonder coronaregels.

Vaccineren is hierin de belangrijkste stap.

Als we ons laten vaccineren, kan corona

niet meer zomaar om zich heen grijpen

en krijgen we stapje voor stapje meer

vrijheid terug.

Het is goed om te weten dat elk vaccin dat straks 

is goedgekeurd op tienduizenden mensen is 

getest. Zo weten we dat het veilig is en ons 

goed beschermt tegen het virus. Een inenting 

beschermt niet alleen jezelf, maar ook je familie, 

vrienden en de kwetsbare mensen om je heen.

Het is begrijpelijk als je vragen hebt.

Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl

Meer weten over
coronavaccinatie?

Wanneer kom je in aanmer-
king voor een HeusdenPas?
•  Als je inkomen lager is dan de 

norm die voor de HeusdenPas 
geldt. Kijk op www.heusden.nl 
voor de hoogte van de bedragen;

•  Als je een uitkering hebt van 
Baanbrekers;

•  Als je een voedselbankpas hebt;
•  Als je kwijtschelding van gemeen-

telijke belastingen krijgt;
•  Als je een schuldhulptraject bij de 

Kredietbank Nederland hebt.

Compensatie voor organisaties 
die in hun voort bestaan bedreigd worden
Veel maatschappelijke organisaties en verenigingen op het gebied  
van welzijn, sport en cultuur zijn door corona in zwaar weer terecht ge-
komen. 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. Deze organisaties 
kunnen tot 1 februari a.s. een aanvraag indienen voor de coronacom-
pensatie.

Niet alle maatschappelijke organisaties en verenigingen die in zwaar 
weer terecht zijn gekomen, komen in aanmerking voor de compensa-
tie. Het college heeft besloten zich vooral te richten op die organisa-
ties 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 aan-
merking komt voor de compensatie is de beleidsregel ‘Subsidie 
Coronacompensatie voor maatschappelijke organisaties en verenigin-
gen’ 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 compen-
satieregeling heeft betrekking op de periode van 1 maart tot en met  
31 december 2020.

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

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
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.

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
E-mail: 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 je je  
aanmelden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Stationsstraat 74A, voorma-

lig noodslachthuis ombouwen naar 
woning (1043358, 23-12-2020)

•  Drunen, Vuurdoornstraat 5, vergro-
ten woning (1043824, 24-12-2020)

•  Drunen, Zuidland 10, vervangen/bou-
wen berging (1045045, 31-12-2020)

•  Elshout, Kapelstraat 48A, bouwen 
bijgebouw/opslaghal (1044584, 
30-12-2020)

•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 41A, 
plaatsen onverlichte zuil (1044109, 
15-12-2020)

•  Haarsteeg, Victoria fase 3, bouwen 58 
woningen met bergingen (1043857, 
24-12-2020)

•  Herpt, Achterweg, kadastraal 
G756, bouwen woning (1043470, 
23-12-2020)

•  Herpt, Achterweg 45, plaatsen 
dakkapel voorzijde pand (1044710, 
30-12-2020)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2 kavel GEE414, bouwen woning 
(1043707, 24-12-2020)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2 kavel GEE410, bouwen woning 
(1043719, 24-12-2020)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2 kavel GEE403, bouwen woning 
(1043858, 24-12-2020) 

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2 kavel GEE415, bouwen woning 
(1043859, 24-12-2020)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2 kavel GEE425, bouwen woning 
(1043860, 24-12-2020)

•  Vlijmen, Antoni Staringlaan 32, ver-
wijderen dragende muur (1044155, 
28-12-2020)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2 kavel GEE407, bouwen woning 
(1044721, 30-12-2020)

•  Vlijmen, Torenstraat 2, aanbouwen 
berging (1044751, 30-12-2020)

•  Vlijmen, Antoni Staringlaan 75, 
uitbreiden woning ten behoeve van 
mantelzorg (1046613, 05-01-2021)

Kappen
•  Nieuwkuijk, Koesteeg 1, kappen één 

es en één beuk (1043960, 26-12-2020)

Afwijken van de bestemming
•  Herpt, Achterweg, kadastraal 

G756, bouwen woning (1043470, 
23-12-2020)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2 kavel GEE414, bouwen woning 
en aanleggen in- en uitrit (1043707, 
24-12-2020)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2 kavel GEE410, bouwen woning 
en aanleggen in- en uitrit (1043719, 
24-12-2020)

•  Vlijmen, Torenstraat 2, aanbouwen 
berging (1044751, 30-12-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Ridderspoor, kadastraal 

K2632, aanleggen in- en uitrit 
(1046408, 04-01-2021)

•  Haarsteeg, Victoria fase 3, aanleggen 
in- en uitritten (1043857, 24-12-2020)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2 kavel GEE414, aanleggen in- en 
uitrit (1043707, 24-12-2020)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2 kavel GEE410, aanleggen in- en 
uitrit (1043719, 24-12-2020)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 7A, 

plaatsen windwokkel (1044550, 
29-12-2020)

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving 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
•  Heusden, Wijksestraat 38, plaat-

sen dakkapel achterzijde woning 
(1029286, 31-12-2020)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 
167, oprichten kweekkas (1023830, 
24-12-2020)

•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 
33A, 35 en 37, uitbreiden winkelruim-
te en plaatsen gevelreclame (1019536, 
23-12-2020)

Monumenten
•  Heusden, Wijksestraat 38, plaat-

sen dakkapel achterzijde woning 
(1029286, 31-12-2020)

Beschermingsgebieden waterwinning
Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 
167, oprichten kweekkas (1023830, 
24-12-2020)

zienswijzen worden betrokken bij de 
definitieve besluitvorming. Tegen het 
definitieve besluit staat rechtstreeks 
beroep open bij de rechtbank.

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 
ingeschreven.

Geslachtsnaam: Smits, VACH
Geboortedatum: 31 januari 1985
Adres: Pater van den Elsenstraat 25 A 
Haarsteeg
Datum besluit: 05 januari 2021
Zaaknummer: 1003106

Geslachtsnaam: Kondrašova, D.
Geboortedatum: 13 mei 1999
Adres: Vlaemsche Hoeve 240 Vlijmen
Datum besluit: 05 januari 2021
Zaaknummer: 1014420

Geslachtsnaam: Cătăraru, C.
Geboortedatum: 03 augustus 1977
Adres: De Bosschen 2 A Drunen
Datum besluit: 05 januari 2021
Zaaknummer: 1019183

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.

Verkeer

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van Heusden heeft op 6 
januari 2021 besloten om een gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats 
aan te leggen ter hoogte van de Pieter 
Langendijkstraat 4 in Vlijmen. De par-
keerplaats wordt met bebording aange-
geven. Het besluit is op 13 januari 2021 
bekendgemaakt in de Staatscourant.

Milieu

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN 
INRICHTINGEN
Het college van Heusden heeft on-
derstaande melding op grond van het 
besluit lozingen buiten inrichtingen 
ontvangen en geaccepteerd voor 
een nieuw aan te leggen gesloten 
bodemenergiesysteem:

Zaaknummer: 1030781
Datum ingekomen: 12-11-2020
Adres: Aardbei 1-23, 2-12, 18-28, 
Bellefleur 2-50 en Geerpark 54-64 
Vlijmen 62 stuks 
Vermogen kW: 2,4-4 kW

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

Zaaknummer: 1029765
Datum ingekomen: 4-11-2020
Adres: Nieuwkuijksestraat 167 
Nieuwkuijk 
Activiteit: Veranderen activiteiten 
m.b.t. het telen van gewassen

Zaaknummer: 1013494
Datum ingekomen: 13-8-2020
Adres: Mexicoplein 1 Drunen
Activiteit: Veranderen inrichting 
detailhandel

Zaaknummer: 1030125
Datum ingekomen: 6-11-2020
Adres: Lambertusstraat 17 Hedikhuizen
Activiteit: Veranderen 
melkrundveehouderij

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. < 
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Verdagen
•  Drunen, Spoorlaan, kadastraal L38, 

bouwen kunstwerk (fietsbrug) O3.6 
in verband met de realisatie GOL 
(1030531, 30-12-2020)

•  Drunen, Grotestraat 135, vervan-
gen handelsreclame geldautomaat 
(1030108, 01-01-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2 kavel GEE426, bouwen woning  
(1030545, 01-01-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” 
fase 2B2 bouwen 28 huurwoningen  
(1029710, 04-01-2021)

•  Vlijmen, Zijlstralaan 8, plaatsen car-
port inclusief oplaadpunt elektrische 
voertuigen (1028281, 05-01-2021)

Vergunningsvrij
•  Vlijmen, Rozemarijn 2, uitbou-

wen/vergroten woning (1039046, 
04-01-2021)

Opleggen maatwerkvoorschriften
•  Vlijmen, Honderdbunderweg 25, 

opleggen maatwerkvoorschriften 
(m.b.t. het niet aanwezig zijn van 
een vetafscheider en slibvangput 
(1020607, 18 december 2020)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het 
besluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belangheb-
bende kan bezwaar maken.

AANLEG HONDENUITRENVELD
Het college heeft het voornemen om 
een hondenuitrenveld aan te leggen 
aan de Borredreef in Vlijmen, tussen 
het geluidscherm langs de A59 en het 
wandelpad. Op dit hondenuitrenveld 
mogen honden los lopen. De honden-
poep op het veld moet wel worden 
opgeruimd. 

Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ligt met ingang van donderdag 
14 januari gedurende zes weken ter 
inzage. Gedurende deze periode kun-
nen belanghebbenden een zienswijze 
indienen. De eventueel ingediende 

Ligging plangebied

HeusdenPopUp, Jongeren in beweging!
Corona treft de maatschappij hard. Een doelgroep die hierbij hard getroffen wordt zijn de jongeren.  
Deze jongeren missen sociale contacten en relaties met goede vrienden, klasgenoten, teamgenoten  
of collega’s. Samen met 15 lokale getroffen jongeren, Stichting de Schroef, Bijeen Heusden en de  
gemeente Heusden starten we met ‘HeusdenPopUp’. 

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen met 
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

Informatievergaderingen
Op woensdag 21 en donderdag 22 januari 2021 vergaderen de 
raadsleden van Heusden. De vergaderingen zijn te volgen via de 
livestream op www.heusden.nl en starten om 19.30 uur. 

De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar via 
www.heusden.nl onder ‘organisatie en bestuur’ / ‘vergaderingen’.  
Voor het spreekrecht verwijzen wij je naar de agenda’s op de 
website.

Vergadering 21 januari : Ruimte & Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: 
• Bestemmingsplan Steenfabriek herziening 2020
• Bestemmingsplan Nassau Dwarsstraat Vlijmen
• Bestemmingsplan Bosscheweg 70c Drunen

Vergadering 22 januari : Samenleving-Bestuur
Op de agenda staan onder meer: 
• Upgraden Basisschool Lambertus
• Uitvoeringskrediet kleedaccommodatie SC Elshout
• Meerjarenperspectief Sportaccommodaties 2020
•  3e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 

Midden- en West-Brabant <

Met jongeren organiseren we HeusdenPopUp. Dit 
zijn terugkerende events oftewel Pop-ups voor 
jongeren van 14-18 jaar. In 2021 organiseren we 
twee kleinere Pop-up events en één groot event 
voor 200 jongeren uit de gemeente. Tijdens deze 
events organiseren we  beweeg- en cultuuractivi-
teiten. Denk hierbij aan paintball, stuntsteppen, 
graffiti spuiten of dance experiences. De events 
zijn vooral bedoeld om elkaar op een leuke en 
gezellige manier te kunnen ontmoeten, uiteraard 
nemen we hierbij de coronaregels in acht. 

Naast deze events organiseren we ook themage-
richte workshops en excursies voor jongeren. Denk 
hierbij aan een training presenteren. Jongeren 
leren hierbij samenwerken, netwerken en doen 
inspiratie op voor hun eigen Pop-up events. 

Sponsoren
Er zijn een aantal sponsoren en fondsen die 
HeusdenPopUp steunen, zoals het Oranje Fonds, 

Postcode Loterij 
Buurtfonds en het 
VSBfonds. Stichting 
de Schroef is samen 
met de jongeren ook 
een crowdfundingac-
tie gestart op het plat-
form Geef.nl. Maar er 
is meer ondersteuning 
nodig! We zijn op zoek 
naar bedrijven en organisaties die ons project wil-
len steunen en hiermee fan worden  
van HeusdenPopUp. Uiteraard zetten we hier iets 
tegenover en bedenken we samen met de jongeren 
ludieke tegenprestaties.  

Ook fan van HeusdenPopUp worden? Neem dan 
contact op met buurtsportcoach Paulien Kok via 
paulien.kok@stichtingdeschroef.nl of tel:  
06 131 121 58 <

www.heusden.nl
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