
Het eerste contact met Bijeen wordt gewaardeerd 
met een 7,8. Als iemand met een zorg- of onder-
steuningsvraag aanklopt bij Bijeen wordt altijd 
eerst in kaart gebracht wat er precies aan de hand 
is. Daarbij wordt gekeken wat mensen zelf kunnen 
doen en wat anderen in hun omgeving eventueel 
voor hen kunnen betekenen. Daarbij wordt ook 
bekeken of via bestaande voorzieningen hulp 
geboden kan worden, zoals de klussendienst van 
Zorgsaam Heusden of dagbesteding van Met 
Elkaar. 

Rapportcijfers
Dit jaar zijn er iets meer dan 2000 inwoners met 
een toekenning Wmo uitgenodigd om de vragen-
lijst in te vullen. Daarvan 42% de vragenlijst inge-
vuld. Dit jaar zijn er ook vragen gesteld rondom het 
thema eenzaamheid. Hierbij heeft 8% van de res-
pondenten aangegeven altijd of meestal eenzaam 
te zijn. Voor de ondersteuning geven de responden-
ten gemiddeld voor:
• hulp bij het huishouden een 8,3;
• vervoer een 7,7;
• hulpmiddelen een 7,8;
• begeleiding een 8,4;
• dagbesteding een 7,8;
• woningaanpassingen een 8.

’Op dit soort rapportcijfers ben ik als wethouder  
sociaal domein natuurlijk erg trots! Als je de 
resultaten van het onderzoek vergelijkt met de 
resultaten de afgelopen jaren dan zie je dat we 
structureel hoog scoren. Dat betekent dat  we de 

dienstverlening behoorlijk goed op orde hebben. 
Maar desalniettemin zijn we constant op zoek 
zijn naar mogelijkheden om het nog beter te 
doen. Gelukkig hebben we goede partners die 
dagelijks met diezelfde drive hun werk doen’, aldus 
wethouder Peter van Steen.

Cliëntondersteuner
Al een aantal jaar sporen we inwoners met een 
hulpvraag aan om gebruik te maken van een on-
afhankelijke cliëntondersteuner. Uit onderzoek 
blijkt dat Bijeen in de top 5 staat qua bekendheid 
van de cliëntondersteuner van de 210 deelnemende 
gemeenten. Ook zien we dat 32% een naaste mee-
neemt naar een keukentafelgesprek met Bijeen. 
Dit is minder dan vorig jaar en dat vinden wij jam-
mer. De cliëntondersteuner kan een belangrijke rol 
hierin omdat de cliënt altijd een cliëntondersteu-
ner kan vragen om aan te schuiven bij een keuken-
tafelgesprek dat hij of zij heeft met een consulent 
van Bijeen. De inzet van een cliëntondersteuner is 
kosteloos.

Meer informatie
Wil je meer weten over cliëntondersteuning? 
Raadpleeg de website www.bijeenheusden.nl of 
bel met Bijeen: (073) 78 201 78. Op de website van 
Bijeen vind je ook een duidelijk overzicht van de 
resultaten van 2019. <

Cliënten wederom tevreden over Bijeen
De mensen van Bijeen doen hun uiterste best om onze inwoners zo goed mogelijk te helpen bij hun  
behoefte aan zorg of ondersteuning. Ieder jaar onderzoeken we daarom de ervaringen van cliënten  
binnen Wmo. Ook dit jaar komt Bijeen weer goed voor de dag! 

Zonnevelden in Heusden
Om ''Heel. Heusden. Duurzaam.'' waar te maken is zonne-energie 
(naast windenergie) een  oplossing om de ongewenste uitstoot  
van CO2 te verminderen.  Naast zonnepanelen op daken, zijn ook 
zonnevelden mogelijk.

Visie zonne-energie
We investeren steeds meer in zonne-energie door zonnepanelen  
op daken. Maar er is meer nodig voor ''Heel. Heusden. Duurzaam.''. 
In onze visie op zonne-energie staat dat energie  
opwekken met zonnepanelen en op velden en zonnevelden  
een goede oplossing is. 

Mogelijke projectlocaties voor zonnevelden
In 2020 hebben we gevraagd plannen in te dienen voor zonne-
velden. We hebben van 11 initiatiefnemers voorstellen ontvangen 
en deze getoetst  aan de visie op zonne-energie. De twee locaties  
Mariendonkstraat in Elshout en Polderweg 1 in Oudheusden  
hebben de voorkeur van het college omdat ze het beste aansluiten 
bij de uitgangspunten.  

Vervolgprocedure
Het is een voorgenomen besluit. Dit betekent dat de gemeenteraad 
nog wensen en bedenkingen kan uitspreken. Daarna gaat het  
college over tot een definitieve aanwijzing. 

Reageren?
Bij de uitwerking van de plannen betrekken de initiatiefnemers de 
omgeving via inwonersparticipatie. Met de uiteindelijke plannen 
worden vervolgens de formele procedures voor de benodigde ver-
gunningen doorlopen en krijgen inwoners de mogelijkheid om een 
zienswijze en eventueel beroep in te dienen. Daarover volgen dan 
nog de publicaties.

Meer informatie 
Meer informatie over zonnevelden in Heusden kun je nalezen op 
www.heelheusdenduurzaam.nl. Heb je dan nog vragen? Dan kun je 
contact opnemen met Ruth Dobbelsteen, accountmanager duur-
zame ontwikkeling van de gemeente Heusden via (073) 513 1789 of 
via info@heusden.nl <

Aangepaste openingstijden
Gemeentebalie Vlijmen

Van woensdag 17 tot en met vrijdag 19 februari kun je alléén op af-
spraak terecht aan de gemeentebalie in Vlijmen. 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. 

Coronamaatregelen
We willen bezoekers van de gemeentebalie erop wijzen dat in het ge-
meentehuis ook de corona-maatregelen gelden. Heb je milde klachten, 
zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of ver-
hoging of koorts? Dan blijf je thuis en kom je niet naar de balie om een 
document aan te vragen of op te halen. Bezoekers houden 1,5 meter 
afstand van elkaar. Vermijd drukte, kom dus niet met het hele gezin of 
partner naar de balie als dit niet nodig is voor een aanvraag. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

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 schoolvakantie werken 
wij alleen op afspraak. Je kunt tele-
fonisch 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
•  Herpt, Herptseweg 1B, bouwen 

carport met berging (1061413, 
06-02-2021)

•  Vlijmen, De Gemeint 3, plaatsen luifel 
bij multifunctionele ruimte (1061248, 
06-02-2021)

•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 
33A, verbouwen opslagruimten tot 
twee bovenwoningen (1060988, 
05-02-2021)

•  Vlijmen, Zuiderpark 17, bouwen  
tuinhuis (1060442, 04-02-2021)

•  Vlijmen, De Akker 27-29 verbouwen 
magazijn/apotheek tot woning 
(1061678, 08-02-2021)

Kappen
•  Elshout, Kerkstraat 35, kappen beuk 

(1060592, 04-02-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 

33A, verbouwen opslagruimten tot 
twee bovenwoningen (1060988, 
05-02-2021)

•  Vlijmen, Zuiderpark 17, bouwen  
tuinhuis (1060442, 04-02-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, De Akker 27-29, aanleggen  

in- en uitrit (1061678, 08-02-2021)

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, James Wattlaan 19, plaatsen 

gevelreclame (1026896, 08-02-2021)
•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 

2B2, kavel GEE416, bouwen woning 
(1041949, 05-02-2021)

voor een omgevingsvergunning met 
6 weken is verdaagd. Graag bij een 
schriftelijke reactie het zaaknummer 
vermelden.

Verdagen
•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 17, 

uitbreiden ligboxenstal en bouwen 
melkstal (1030124, 04-02-2021)

•  Vlijmen, A59 afrit 45, kadastraal 
O341, realisatie kunstwerk O3.16 
(viaduct) ten behoeve van realisatie 
project GOL in deelgebied 4 (1029235, 
05-02-2021)

RECTIFICATIE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING
Op 03 februari 2021 heeft de gemeente 
Heusden in het gemeenteblad een 
verleende vergunning voor Torenstraat 
88, 5151 JM Drunen, het bouwen van 
een garage onjuist gepubliceerd:

Dit moet zijn:
Drunen, Torenstraat 80 5151 JM,  
bouwen van een garage, (1039938,  
22 januari 2021)

Exploitatievergunning  
Bar Limitless
De burgemeester van Heusden heeft 
op 10 februari 2021 vergunning ver-
leend voor exploitatievergunning 
Bar Limitless aan Plataanplein 12 in 
Drunen. De vergunning is verzonden 
op 10 februari 2021 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 1014215.

Verkeer
Het college van Heusden heeft op  
9 februari 2021 besloten om een 
gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen ter hoogte van 
Offenbachplantsoen 69 in Drunen.  
De parkeerplaats wordt met bebording 
aangegeven. Het besluit is op  
17 februari 2021 bekendgemaakt in de 
Staatscourant. < 

Bekendmakingen >

•  Vlijmen, Oranje zegge 31, vergroten 
woning (1041869, 08-02-2021)

•  Vlijmen, Meliestraat 17, bouwen 
schuur met overkapping (1028723, 
05-02-2021)

•  Vlijmen, Ranonkel 17, bouwen over-
kapping (1037983, 08-02-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE408, bouwen woning 
(1042252, 05-02-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 

2B2, kavel GEE408, aanleggen in- en 
uitrit (1042252, 05-02-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE416, aanleggen in- en 
uitrit (1047138, 05-02-2021)

Ingetrokken
•  Drunen, Lipsstraat 3b en 5B, verzoek 

kamerverhuur ten behoeve van huis-
vesten arbeidsmigranten (1029805, 
08-02-2021)

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.

VERDAGING BESLISTERMIJN AAN-
VRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
Het college van burgemeester en wet-
houders maakt bekend, dat de beslis-
sing op de onderstaande aanvragen 

Noodhulp voor ondernemers
Ook in onze gemeente zijn er verschillende ondernemers die 
geen beroep kunnen doen op de diverse corona-steunmaatrege-
len. Dit gaat met name om kleine zelfstandigen met een bedrijf 
aan huis, in een niet medisch contactberoep, zoals kapsalons, 
nagelstudio’s. Vanwege de verlengde lockdown zijn zij nog 
steeds gedwongen om op slot te blijven tot minimaal 2 maart. 
Het college van Heusden heeft daarom besloten om lokale nood-
hulp te bieden aan deze ondernemers. Zij kunnen aanspraak 
maken op een overbruggingskrediet van maximaal  1.000 euro. 

Voor wie is deze noodhulp?
Deze noodhulp is bedoeld voor ondernemers die op dit moment 
geen enkele aanspraak kunnen maken op bestaande steunrege-
lingen (TOZO, TVL, NOW). Het maximale krediet is € 1000,- maar 
als er minder geld nodig is om te overbruggen kan dat worden 
aangegeven. Terugbetaling van het krediet is renteloos en moet 
binnen een termijn van maximaal 2 jaar plaatsvinden.

Hoe kan ik een aanvraag doen?
Via de website www.heusden.nl/noodhulp kun je snel en mak-
kelijk een aanvraag indienen.  Wij doen een snelle check of 
je aan de voorwaarden voldoet en dus in aanmerking komt 
voor het krediet. Kom je in aanmerking dan krijg je een geldle-
ningsovereenkomst toegestuurd. Deze overeenkomst stuur 
je ondertekend retour en binnen 3 tot 5 werkdagen staat het 
geld op jouw rekening. Op de website lees je meer over de 
voorwaarden. Heb je vragen dan kun je ook een mail sturen 
naar ondernemers@heusden.nl of telefonisch contact opne-
men met François Veenstra of Ester van Wendel de Joode via 
(073) 513 17 89. <

Het water uit jouw douche, toilet en keuken wordt 
afgevoerd via het riool. Maar behalve het afval-
water komt veel regenwater, jaarlijks zo’n 35.000 
liter per persoon, via regenpijpen en putten in het 
riool terecht. Dit schone water stroomt met het 
afvalwater naar de waterzuivering. Onnodig, want 
schoon water hoeft natuurlijk niet gezuiverd te 
worden. Dat belast het milieu en het kost geld. 
Ook jij betaalt daar aan mee.

Duurzaam verwerken
Het zijn redenen waarom de gemeente het regen-
water niet meer via de riolering wil afvoeren 

maar water wil bergen daar waar het is gevallen. 
Daarom is er ook in 2021 een subsidieregeling voor 
inwoners. Daarmee willen we inwoners stimuleren 
om het regenwater op eigen terrein te verwerken. 
Bijvoorbeeld door het aanleggen van een groen 
dak of het aanleggen van een grindkoffer in de 
tuin. 

Meer informatie over de watersubsi-
die en de toetsingscriteria vind je op 
www.heusden.nl/watersubsidie <

Anders omgaan met regenwater
Help wateroverlast voorkomen

Een borrelend toilet, straten die blank staan na een fikse regenbui en vuil rioolwater in sloten, vijvers en 
kanalen. In Nederland regent het door klimaatverandering vaker en harder. Schoon water komt in het 
riool terecht en dat kan het grote aanbod niet verwerken.

De Afvalstoffendienst leegt in onze gemeente 
iedere 2 weken huis-aan-huis de minicontainers 
voor PMD en GFT. Ook halen zij samen met vrij-
willigers van verschillende Heusdense vereni-
gingen maandelijks het oud papier in de gehele 
gemeente op. Het komt regelmatig voor dat de 
vrachtwagen van de Afvalstoffendienst straten 
niet in kan rijden doordat geparkeerde auto’s de 
straat blokkeren. Het is dan onmogelijk om met 

een vrachtwagen de straat in te rijden. Hierdoor 
blijft in de gehele straat het afval staan. Parkeer 
je auto daarom altijd binnen het parkeervak zo-
dat de inzamelwagen de straat in kan rijden. Is 
er een klusbedrijf aan de slag bij je thuis? Vraag 
ook hen dan om hun busjes netjes te parkeren. 
Dit is niet alleen prettig voor de chauffeurs van 
de Afvalstoffendienst maar zeker ook voor de 
ambulance of andere hulpdiensten. <

Let op met parkeren! Sluit je straat niet af! 

www.heusden.nl
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