
Gedupeerd door kinderopvang- 
toeslag affaire
Woon jij in de gemeente Heusden en ben je gedupeerd door de kinderopvangtoeslagaffaire van de 
Belastingdienst? De Belastingdienst gaat ouders die in de problemen zijn gekomen compenseren.  
Maar de financiële compensatie is niet altijd genoeg om de problemen op te lossen. Heb jij hulp of  
ondersteuning nodig bij ontstane problemen? Neem dan contact op met Bijeen.

Een medewerker van Bijeen zorgt ervoor dat jouw 
vraag op de juiste plek terechtkomt voor de onder
steuning die nodig is. Denk hierbij aan hulp rondom 
huisvesting, schulden, inkomen, zorg of de opvoe
ding van de kinderen. Neem contact op met Bijeen 
via telefoon (073) 78 201 78 of per mail op  
info@bijeenheusden.nl.

Wethouder Peter van Steen, die het sociaal domein 
in zijn portefeuille heeft, weet dat er in Heusden 
tot nu toe 14 gedupeerde gezinnen zijn. Wie deze 
gezinnen zijn, is bij de gemeente helaas nog niet 
bekend. De Belastingdienst deelt binnenkort deze 
gegevens met de gemeente. Zodra we weten welke 
gezinnen gedupeerd zijn, neemt Bijeen contact  

op met deze mensen. "Maar ik hoop dat inwoners  
al eerder aan de bel trekken bij Bijeen. Zo kunnen 
we samen werken aan een oplossing voor jouw  
(financiële) problemen", aldus wethouder Peter  
van Steen.  

Weet je niet of je een gedupeerde bent?
Is de kinderopvangtoeslag stopgezet tussen 2005 
en 2019 en weet je niet waarom? Neem dan contact 
op met het Serviceteam gedupeerden kinderopvang
toeslag via onderstaande contactmogelijkheden.

https://services.belastingdienst.nl/ 
toeslagenherstel/
Telefoon 0800  2 358 358 (gratis). <

Activiteiten voor kinderen
Verveelt jouw (klein)kind, pleegkind, buurmeisje, buurjongen,  
neefje, nichtje zich? Stichting de Schroef en Contour de Twern  
organiseren, tot en met 12 februari, gratis activiteiten speciaal 
voor jeugd. Moedig jouw (klein)kind aan om lekker in beweging te 
komen. 

Iedere dinsdag – Voetballen en meer
Van 16.00 tot 17.00 uur voor jeugd van 12 – 16 jaar.
Breeveldpark in Drunen
Aanmelden via Pieter Verhagen, (06) 308 20 105

Iedere woensdag – Van alles en nog wat
Van 14.30 tot 15.30 uur voor kinderen van 8 – 12 jaar.
Van 15.30 tot 16.30 uur voor jeugd van 12 – 16 jaar.
De Schakel in Oudheusden
Aanmelden via Jos van de Ven, (06) 573 37 289

Van 15.30 tot 16.30 uur voor jeugd van 12 – 16 jaar.
Vliedberg Vlijmen
Aanmelden via Erdem Altin, (06) 824 90 881

Iedere vrijdag – Sport- en spelactiviteiten
Van 14.45 tot 15.45 uur voor meiden van 10 – 12 jaar
Speelplaats van de Duinsprong in Drunen
Aanmelden via Paulien Kok,(06) 131 12 158

Iedere vrijdag – Voetbal en meer
Van 16.00 tot 17.00 uur voor jeugd van 12 – 16 jaar.
Speelplaats van de Duinsprong in Drunen
Aanmelden via Jos van de Ven, (06) 573 37 289 <

Statiegeld op blikjes
Yes We Can! 

Op 1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd.  
Dat is heel goed nieuws, want dat zal leiden tot een forse vermindering 
van de hoeveelheid zwerfafval! 

Maar, we zien ook heel veel blikjes tussen het zwerfafval. Daarom wil 
de gemeente Heusden graag, samen met vele andere gemeenten en 
organisaties, dat er ook statiegeld wordt ingevoerd op blikjes. Daarom 
zijn wij aangesloten bij de Statiegeldalliantie en roepen we de regering 
nu op tot een versnelde invoering van statiegeld op blikjes. Hiermee 
wordt de hoeveelheid zwerfafval namelijk nog kleiner en dat zorgt 
voor een schone leefomgeving!  

Wil jij zwerfafval tegengaan?
Ben jij iemand die graag de handen uit de mouwen steekt? Wordt dan 
ZwerfAfvalPakker (ZAP’er). Je ruimt dan vrijwillig zwerfafval op,  
bijvoorbeeld als je een rondje loopt of de hond uitlaat. Je kunt dus 
‘ZAPen’ wanneer je wilt. Al het zwerfafval dat je opruimt is mooi  
meegenomen. Je krijgt er een schone buurt voor terug. 

Als je aangemeld bent als ‘ZAPer’ krijg je van de gemeente een aantal 
materialen in bruikleen zoals een afvalgrijper, afvalzakkenhouder, 
handschoenen, fluorescerend hesje en speciale afvalzakken. Daarnaast 
krijg je de contactgegevens van een medewerker van de gemeente. 
Deze zorgt dat de volle zakken bij je worden opgehaald en dat je nieu
we zakken krijgt als je ze nodig hebt.

Meer informatie vind je op www.heusden.nl/zap. Hier kun jij je ook 
aanmelden! <

Informatieavonden REKS 
uitgesteld
Vanwege de aangescherpte maatregelen zoals de avondklok 
en verdere beperking van contact, worden de online informa
tieavonden over ‘zon’ en ‘klimaat’ van de REKS verplaatst. Alle 
inwoners die zich tot 22 januari hadden aangemeld, hebben 
inmiddels hierover een email ontvangen (of een variant voor de 
avond over klimaatadaptatie). Zodra er nieuwe data bekend zijn 
maken we dit bekend. <

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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Heusdens nieuws in je mailbox?
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’.

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 emailservice.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Grotestraat 181A, verhogen 

balk –spant (1050916, 14012021)
•  Drunen, Eindstraat nabij huisnum

mer 55 (kadastraal L4658) en rotonde 
Spoorlaan/Doorloop (kadastraal 
K3149), plaatsen bouwborden 
(1053203, 19012021)

•  Drunen, Willem Alexanderstraat 29, 
plaatsen schuur (1053627, 18012021)

•  Elshout, Kapelstraat 45A, vergroten 
Maria kapel (1053629, 19012021)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 84, 
plaatsen dakramen op dakvlak wo
ning (1051093, 14012021)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Drunen, Afwateringskanaal ’sHer

togenboschDrongelen, kadastraal 
L4840 en L6042, vervangen be
staande kunstwerken in waterkering 
(1050721, 14012021)

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
•  Drunen, nabij kruising Margrietweg/

Duinweg (kadastraal D2975), ver
vangen bestaande waterwindmolen 
(1035263, 19012021)

•  Vlijmen, Molenstraat 11, bouwen 
garage met carport (1027655, 
19012021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B1, bouwen 28 woningen inclusief 
bergingen en erfafscheidingen 
(1029710, 13012021)

•  Vlijmen, Monseigneur van 
Kesselstraat 13, vergroten woning 
(1033000, 19012021)

•  Vlijmen, Hoprank 6, plaatsen dak
kapel (1039052, 15012021)

•  Vlijmen, Antoni Staringlaan 32,  
verwijderen dragende muur (1044155, 
18012021)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, nabij kruising Margrietweg/

Duinweg (kadastraal D2975), ver
vangen bestaande waterwindmolen 
(1035263, 19012021)

•  Drunen, Dillenburgstraat 2, uitbrei
den bestaand kantoorgebouw met 
paramedische activiteiten (1038995, 
19012021)

•  Vlijmen, Molenstraat 11, bouwen 
garage met carport (1027655, 
19012021)

Kappen
•  Drunen, Torenstraat 114, kappen berk 

(1038603, 19012021)

Verdagen
•  Drunen, Bosscheweg 67, verleggen 

inrit (1030779, 15012021)

Verkeer
•  Het college van Heusden heeft 

besloten dat vrachtauto's en land
bouwvoertuigen (uitgezonderd 
bestemmingsverkeer) geen gebruik 
meer mogen maken van de Voordijk, 
het deel tussen de Tuinbouwweg en 
de Meliestraat, in Vlijmen. Het ver
bod wordt met bebording ter plaatse 
aangegeven. Je kunt bezwaar maken 
tegen dit besluit van 20 januari t/m 2 
maart 2021.

•  Het college van Heusden heeft op 21 
januari 2021 besloten om een gereser
veerde gehandicaptenparkeerplaats 
aan te leggen ter hoogte van het 
Vermeerplantsoen 25 in Drunen. De 
parkeerplaats wordt met bebording 
aangegeven. Het besluit is op 27 
januari 2021 bekendgemaakt in de 
Staatscourant.

Milieu

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

Zaaknummer: 1039392
Datum ingekomen: 9 december 2020
Adres: Bokhovenseweg 2 Hedikhuizen
Activiteit: Wijzigen 
melkrundveehouderij

Zaaknummer: 1026917
Datum ingekomen: 20 oktober 2020
Adres: Vimmerik 14 Nieuwkuijk
Activiteit: Oprichting garagebedrijf

Zaaknummer: 1029059
Datum ingekomen: 13 oktober 2020
Adres: Industrieweg 12b Heesbeen
Activiteit: Oprichting metaalbewerking 
bedrijf

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

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: Bartula, A.M.
Geboortedatum: 07 oktober 1987
Adres: Mariëndonkstraat 1 Elshout
Datum besluit: 18 januari 2021
Zaaknummer: 1038985

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. < 

Bekendmakingen >

•  Vlijmen, Julianastraat 3, bouwen bij
gebouw ten behoeve van mantelzorg  
(1034675, 18012021)

•  Vlijmen, ParallelwegWest (kadas
traal H6102), plaatsen geluidscherm 
kunstwerk O4.2.2.4 in verband met 
realisatie project GOL in deelgebied 4 
(verg174) (1034855, 19012021)

•  Vlijmen, kadastraal L3237, plaatsen 
geluidscherm kunstwerk O4.2.2.5 in 
verband met realisatie project GOL 
in deelgebied 4 (verg175) (1034860, 
19012021)

Ingetrokken
•  Elshout, Heusdenseweg 16, bouwen 

serre (1034616, 19012021)

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.

7E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN 
GEERPARK
Het college van Heusden maakt be
kend, dat de gemeenteraad op 15 de
cember 2020 de 7e herziening van het 
exploitatieplan Geerpark heeft vastge
steld. De herziening bevat zowel struc
turele als nietstructurele wijzigingen. 

Procedures
De 7e herziening van het exploitatie
plan Geerpark ligt met ingang van 28 
januari 2021 gedurende zes weken ter 
inzage. Een digitale versie is raadpleeg
baar via onze website www.heusden.nl. 
Gedurende deze 6 weken kunnen 
belanghebbenden beroep instellen bij 
de Raad van State. De vastgestelde 
herziening treedt in werking na het 
verstrijken van de beroepstermijn. Wil 
je meer informatie? Neem dan contact 
op met Debbie GronnakBeset via tele
foonnummer (073) 513 17 89.

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen met 
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

Aangepaste openingstijden
Gemeentebalie Vlijmen

Van maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari heeft 
de gemeentebalie in Vlijmen aangepaste openingstijden. Op 
maandag 15 en dinsdag 16 februari is de balie gesloten, ook 
telefonisch zijn wij niet bereikbaar. Van woensdag 17 tot en 
met vrijdag 19 februari kun je alléén op afspraak terecht aan de 
gemeentebalie. De avondopenstelling op donderdag vervalt. 
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. <

Heel. Heusden. Duurzaam.: Wat kan jij doen?
We dragen allemaal op onze manier een steentje 
bij om de klimaatverandering tegen te gaan of in 
ieder geval af te remmen. Dat kan iets groots zijn 
of juist klein. Goedkoop of duur. De een laat zijn 
vloer isoleren, terwijl de ander minder voedsel 
wil verspillen. Benieuwd wat jij kunt doen? 
Beantwoord de vragen op Iedereendoetwat.nl 
en ontdek welke bespaarmogelijkheden bij jou 
passen. Praktische (besparings)tips vind je ook 
op www.heelheusdenduurzaam.nl <

Herken jij jezelf hierin? Dan voel je je vast thuis 
binnen de Heusdense manier van werken. Wij zijn 
op zoek naar MogelijkMakers in de functie van:
• Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) / 

Wijkboa
• Beleidsmedewerker sociaal domein met  

specialisatie op het gebied van Jeugd
• Beleidsmedewerker sociaal domein

Wij bieden leuke functies waarbij je moge
lijkheden krijgt jezelf te ontwikkelen. Meer 
informatie over deze vacatures vind je op 
www.werkeninnoordoostbrabant.nl. Via deze  
website stuur je ook je cv en motivatiebrief in. <

Gezocht: MogelijkMakers
Werken bij gemeente Heusden

Wij zijn de gemeente voor doeners met een droom. We gaan uit van kansen in plaats van drempels en  
geven ruimte aan initiatieven van inwoners en ondernemers. Samen met hen zetten we plannen om in 
actie. In Heusden werk je met plezier en betrokkenheid!

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

www.heusden.nl
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