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Nu & morgen
Tweede Kamerverkiezingen

Ondermijning in Heusden

Op woensdag 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Deze verkiezingen zijn de eerste
landelijke verkiezingen in Nederland tijdens de corona-epidemie.

We hebben het veel liever over alle mooie dingen in onze gemeente,
maar kunnen niet wegkijken voor criminaliteit. In Heusden werken
we hard aan het bestrijden hiervan. Het afgelopen jaar hebben
we samengewerkt met verschillende partners zoals de Politie,
Woonveste, Baanbrekers en omliggende gemeenten. Door de strenge coronamaatregelen en de prioriteit met handhaving hiervoor
zijn er minder controles uitgevoerd dan we graag hadden gezien.

Wil jij je stem uitbrengen tijdens deze verkiezingen, dan moet je jezelf kunnen legitimeren met een
identiteitsbewijs. Je moet ook je stempas meenemen! Zonder deze documenten kun je niet stemmen. De persoonlijke stempas ontvang je uiterlijk
3 maart 2021 via de post. Als identiteitsdocument,
waarmee bij de komende verkiezingen kan worden
gestemd, gelden:

Na vijf werkdagen kun je het nieuwe document ophalen. Wist je dat je makkelijk en snel een afspraak
maakt voor de aanvraag via www.heusden.nl <

Het afgelopen jaar heeft de gemeente 86 meldingen ontvangen via de website www.nietwegkijken.nl en 48 meldingen via
Meld Misdaad Anoniem. Ongeveer 2/3 van de meldingen via
www.nietwegkijken.nl had betrekking op overlast binnen de openbare ruimte zoals parkeeroverlast. Deze meldingen zijn door de
gemeente verder in behandeling genomen. Van alle meldingen waren er 57 gerelateerd aan ondermijning. Ondermijning is een gevolg
van veel verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen
tussen de bovenwereld en de onderwereld vervagen en deze vermengd raken. Door een melding via Meld Misdaad Anoniem is later
een hennepkwekerij aangetroffen. Dit pand is gesloten door de
burgemeester op basis van de Opiumwet.

• e
 en paspoort;
• r ijbewijs;
• i dentiteitskaart uit Nederland.
Je identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit houdt in dat op het document achter
de tekst ‘geldig tot’ de datum 16 maart 2016, of een
latere datum moet staan. Is je identiteitsdocument
verlopen? Vraag dan een nieuw exemplaar aan.

“Het is fantastisch om te zien dat er waakzame burgers zijn die
signalen van criminaliteit herkennen en deze vervolgens ook (anoniem) melden. Zo’n melding kan echt het verschil maken, want ook
dit jaar zijn er acties geweest op diverse meldingen die tot een resultaat hebben geleid. Natuurlijk hadden we meer willen doen maar
corona gooide hier roet in het eten”, aldus burgemeester Willemijn
van Hees.

Nomineren kan nog tot 7 februari
Heb jij al iemand genomineerd voor Heusdenaar van het jaar 2020?
We zijn op zoek naar twee Heusdenaren van het
jaar 2020. Eén in de categorie volwassenen en
één in de categorie kinderen/jongeren onder de
18 jaar. Ken jij iemand die zich in deze coronaperiode extra heeft ingezet voor anderen en daarmee
een beweging op gang heeft gebracht? Of een
vrijwilliger(tje) die zich belangeloos inzet voor
anderen? Een sporter(tje) die een sportprestatie
heeft geleverd waarbij hij of zij Heusden op de

kaart heeft gezet? De lokale ondernemer die van
Heusden een bijzondere plaats maakt en ervoor
zorgt dat jij mee kan blijven doen in de maatschappij? Kortom iemand die in Heusden écht
het verschil maakt? Nomineer dan deze persoon,
stichting, vereniging of organisatie vóór 7 februari voor de titel van Heusdenaar(tje) van 2020
via www.heusden.nl/heusdenaarvanhetjaar <

Meld verdachte situaties
Heb je vermoedens van criminele activiteiten of verdachte situaties? Meld het bij de politie via 0900-8844 of met spoed via het landelijke alarmnummer 112. Wil je een melding bij de gemeente maken? Doe dit dan (anoniem) via www.heusden.nl/nietwegkijken. Wil
je bij een onafhankelijk instantie anoniem een melding maken? Doe
dit dan via het digitale meldformulier van Meld Misdaad Anoniem
via www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via 0800-7000. <

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

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

Chatten met Veilig Thuis

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Ook bereikbaar tijdens avondklokperiode
Vanwege de avondklok is de chat van Veilig Thuis ook ’s avonds
bereikbaar. Slachtoffers, omstanders en plegers van huiselijk geweld
en kindermishandeling kunnen tot en met 9 februari tijdens werk
dagen van 09.00 uur tot 22.00 uur chatten met een medewerker van
Veilig Thuis via www.veiligthuis.nl. Het landelijke telefoonnummer
0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de
week bereikbaar.
Is er geweld bij jou thuis? Bel bij direct gevaar altijd 112 en verlaat zo
nodig je huis. Je mag ook naar iemand anders toe gaan. Dit mag ook
als je je thuis onveilig voelt, maar er geen direct gevaar is. Kijk of je
bij iemand terecht kan, bij voorkeur bij jou in de buurt. Is dit tijdens
de avondklok? Dan is het toegestaan om je huis te verlaten en krijg
je geen boete. Wil je advies of praten over jouw situatie? Neem dan
contact op met Veilig Thuis. Dat kan ook anoniem. <

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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Lege batterijen, lever ze in!

Aangepaste openingstijden
• Maandag 15 februari en dinsdag 16 februari zijn wij de hele dag
gesloten.
• Op woensdag 17 februari tot en met vrijdag 19 februari werken
wij aan de balie de hele dag alléén op afspraak.
• Een afspraak maken kan via www.heusden.nl of telefonisch
via (073) 513 17 89. <

Openbare raadsvergadering
Milieu
Lege batterijen horen niet bij het restafval,
dat weet bijna iedereen. De zware metalen die
in batterijen zitten zijn slecht voor het milieu.
Brand
Behalve dat het slecht is voor het milieu zijn batterijen bij het restafval ook nog gevaarlijk. Helaas
worden afvalverwerkers regelmatig getroffen door
brand. Naast gevaar voor medewerkers en bezoekers levert dit ook schade op. Brand willen we
natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen en daarom
doen we een beroep op al onze inwoners. Eén van
de oorzaken die zorgt voor brand is de aanwezigheid van (lithium-ion)batterijen en accu’s in het
afval.

Op dinsdag 9 februari 2021 vergadert de raad van de gemeente
Heusden. De vergadering is te volgen via de livestream op
www.heusden.nl en start om 19.30 uur.
Waar je ze koopt, kun je ze kwijt
Veel mensen kennen deze slogan inmiddels. Het is
een handig geheugensteuntje. In alle winkels die
batterijen (of producten met ingebouwde batterijen) verkopen, staat een inzamelmiddel. In onze
gemeente zijn ook diverse inleverpunten. Denk
hierbij aan supermarkten en de milieustraat.
Kijk voor de locaties van de inzamelpunten op de
website www.legebatterijen.nl. Voer je postcode
in en ontdek welke inleverpunten er bij jou in de
buurt zijn. Alvast bedankt voor het inleveren!
Samen sparen we de wereld. <

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:
• Uitvoeringskrediet kleedaccommodatie SC Elshout
• Bestemmingsplan Nassau Dwarsstraat, Vlijmen
• Meerjarenperspectief Sportaccommodaties
• Bestemmingsplan Bedrijventerrein Steenfabriek, herziening
2020
• Bestemmingsplan Bosscheweg 70c Drunen
• Upgraden basisschool Lambertus in Haarsteeg
• 3e Wijziging gemeenschappelijke regeling OMWB
• Normenkader Rechtmatigheid 2020
• Verantwoordingsgrens rechtmatigheidsverantwoording
Kijk voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken op
www.heusden.nl onder ‘organisatie & bestuur’ / ‘vergaderingen’. <

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 je je
aanmelden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Drunen, Brakenstraat 22, plaatsen
carport (1054136, 21-01-2021)
• Herpt, Hoefstraat 4, restaureren/herinrichten boerderij (monument) fase
2 (1056232, 26-01-2021)
• Vlijmen, Biessertweg en omgeving,
kadastraal P3, P664 en P939, bouwen
kunstwerk O3.11 (fietstunnel), kunstwerk O3.12 (ecotunnel) en kunstwerk
O3.14 (reeëntunnel) in verband
met realisatie GOL in deelgebied 4
(Verg-417) (1053625, 20-01-2021)
• Vlijmen, Voordijk, kadastraal N6610,
Engelenseweg kadastraal N3906 en
N6615, plaatsen 2 ecoduikers kunstwerk O3.13.1 en O3.13.2 in verband
met realisatie project GOL in deelgebied 4 (verg-161) (1053834, 20-01-2021)
• Vlijmen, Geerpark tussen Lisdodde
en Loopkever, kadastraal N6667,
plaatsen kunstbrug voor fietsers en
voetgangers (1053956, 21-01-2021)
• Vlijmen, De Grootlaan 37, bouwen
berging, vervangen paviljoen en
plaatsen erfafscheiding (1056481,
26-01-2020)
Kappen
• Haarsteeg, voor de woning aan De
Hoeven 3c, kadastraal N4153 (in de
openbare ruimte) kappen acacia
(1054031, 21-01-2021)
• Heusden, Demer, kadastraal A2716
en A1937, kappen vijf lindebomen
(1054116, 21-01-2021)
• Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat
77, kappen beukenboom (1054448,
22-01-2021)
Monumenten
• Herpt, Hoefstraat 4, restaureren/

www.heusden.nl

herinrichten boerderij (monument)
fase 2 (1056232, 26-01-2021)

kappen twee hemelbomen en een
kastanjeboom (1039391, 21-01-2021)

Afwijken van de bestemming
• Vlijmen, Biessertweg en omgeving,
kadastraal P3, P664 en P939, bouwen
kunstwerk O3.11 (fietstunnel), kunstwerk O3.12 (ecotunnel) en kunstwerk
O3.14 (reeëntunnel) in verband
met realisatie GOL in deelgebied 4
(Verg-417) (1053625, 20-01-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase
2B2, kavel GEE426, aanleggen in- en
uitrit (1030545, 26-01-2021)
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase
2B2, kavel GEE420, aanleggen in- en
uitrit (1035269, 20-01-2021)
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase
2B2, kavel GEE419, aanleggen in- en
uitrit (1032810, 22-01-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Geerpark fase 2B2, kavel
GEE421, aanleggen in- en uitrit
(1053599, 20-01-2021)
Uitvoeren werk of werkzaamheden
• Voordijk kadastraal N6610,
Engelenseweg kadastraal N3906 en
N6615, plaatsen 2 ecoduikers kunstwerk O3.13.1 en O3.13.2 in verband
met realisatie project GOL in deelgebied 4 (verg-161) (1053834, 20-01-2021)
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
verzenddatum.
Bouwen
• Drunen, Torenstraat 88, bouwen
garage (1039938, 22-01-2021)
• Haarsteeg, Mari van Eschstraat 13,
plaatsen nok-verhogende dakkapel
(140006, 25-01-2021)
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase
2B2, kavel GEE426, bouwen woning
(1030545, 26-01-2021)
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase
2B2, kavel GEE420, bouwen woning
(1035269, 20-01-2021)
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase
2B2, kavel GEE419, bouwen woning
(1032810, 22-01-2021)
• Vlijmen, Julianastraat 34, plaatsen
fietsenstalling (1034925, 22-01-2021)
Afwijken van de bestemming
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase
2B2, kavel GEE426, bouwen woning
en aanleggen in- en uitrit (1030545,
26-01-2021)
• Vlijmen, Julianastraat 34, plaatsen
fietsenstalling (1034925, 22-01-2021)
Kappen
• Vlijmen, Mommersteeg hoek
Beethovenlaan kadastraal N5355,

Verdagen
• Vlijmen, Honderdbunderweg 25,
oprichten van een overkapping met
opslaghok (1035871, 22-01-2021)
• Vlijmen, Vijfhoevenlaan, kadastraal
N1337, plaatsen geluidscherm kunstwerk O4.2.2.7 en kunstwerk O4.2.2.8
ten behoeve van realisatie project
GOL in deelgebied 4 (VERG-177)
(1036753, 22-01-2021)
• Nieuwkuijk, Spoorlaan (kadastraal N1214 en N4082)
t.h.v. de Kloosterstraat 34 tot
Onsenoortsestraat 14, plaatsen
geluidscherm kunstwerk O4.2.1.1 en
kunstwerk O4.2.2.2 ten behoeve van
realisatie project GOL in deelgebied 4
(VERG-169) (1036749, 22-01-2021)
• Vlijmen, Parallelweg-West, kadastraal
H6102 en L3292, plaatsen/vervangen
geluidsscherm kunstwerk O4.2.1.2 en
kunstwerk O4.2.2.3, ten behoeve van
realisatie project GOL in deelgebied 4
(VERG-167) (1037195, 22-01-2021)
• Vlijmen, A59, kadastraal P664 en
O341, De Gemeint kadastraal P931
en P649, plaatsen geluidsscherm
kunstwerk O4.2.2.6 ten behoeve van
realisatie project GOL in deelgebied 4
(VERG-176) (1037172, 22-01-2021)
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.
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘KASTEELDREEF (ONG.), DRUNEN’ EN
ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN GELUID
Het college van Heusden maakt bekend, dat het heeft ingestemd met:
- het ontwerpbestemmingsplan
‘Kasteeldreef (ong.), Drunen’ (NL.
IMRO.0797.BPKasteeldreef-ON01);
- het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid.

aanvraag is bij de gemeente bekend
onder nummer 1025870.
Dit moet zijn:
Voor het verhogen van het bouwpeil
van het distributiecentrum met 10 cm
aan de Christiaan Huygensweg 31 in
Drunen. De aanvraag is bij de gemeente
bekend onder nummer 1025870.

Ligging plangebied
Ontwerpbestemmingsplan
Het plangebied ligt aan de Kasteeldreef
te Drunen (ten zuiden van Kasteeldreef
47) en is kadastraal bekend als sectie
K, nummer 1344. Het bestemmingsplan
maakt de bouw van een vrijstaande woning mogelijk. Het bestemmingsplan
wordt waarschijnlijk vastgesteld in het
tweede kwartaal van 2021.
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden
geluid
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat
de voorkeursgrenswaarde van wegverkeerslawaai, zoals bedoeld in art.
82 van de Wet geluidhinder, wordt
overschreden op de te bouwen woning.
De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast te
stellen. Het college wil van deze mogelijkheid gebruik maken.
Inzage en zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan met
bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden
liggen met ingang van 4 februari 2021
gedurende zes weken ter inzage (tot en
met 17 maart 2021). Een digitale versie
is raadpleegbaar via onze website
www.heusden.nl en de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Je kunt een zienswijze indienen.
Neem voor meer informatie contact op
met Simon Oostdam via telefoonnummer (073) 513 17 89. Vermeldt hierbij
het zaaknummer 1030503.
RECTIFICATIE
OMGEVINGSVERGUNNING
In de bekendmakingen van de Nu &
Morgen van 20 januari 2021 is de
volgende, omgevingsvergunning voor
de onderdelen Bouwen en Afwijken
van het bestemmingsplan onjuist
gepubliceerd:
De Publicatie was:
Voor het verhogen van het bouwpeil
van het distributiecentrum met 10
cm aan de Lipsstraat 66 in Drunen. De

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het
zaaknummer vermelden. Neem voor
meer informatie contact op met het
cluster Omgevingsvergunningen van de
gemeente Heusden.

Verkeer

Het college van Heusden heeft op
28 januari 2021 besloten om een
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen ter hoogte van de
Oranjelaan 22 in Vlijmen. De parkeerplaats wordt met bebording aangegeven. Het besluit is op 3 februari 2021
bekendgemaakt in de Staatscourant.

Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer

Het college van Heusden heeft de onderstaande melding(en) op grond van
het Activiteitenbesluit milieubeheer
ontvangen en geaccepteerd:
Zaaknummer: 1018832
Datum ingekomen: 6 september 2020
Adres: Mandenmaker 30 Nieuwkuijk
Activiteit: Oprichting
metaalbewerkingsbedrijf
Zaaknummer: 1029809
Datum ingekomen: 4 november 2020
Adres: Kapelstraat 64 Elshout
Activiteit: Veranderen rundveehouderij
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. <

