
Heusdenaar van het jaar
De genomineerden voor de titel van Heusdenaar(tje) van 2020 zijn bekend! De afgelopen weken  
zijn er meerdere nominaties doorgegeven!  Dat betekent dat je nu kan stemmen! Wie verdient  
volgens jou de titel van Heusdenaar(tje) van 2020? Lees hieronder wie de kanshebbers zijn en  
waarom zij genomineerd zijn.

Genomineerden in de categorie volwassenen
•  Marieke van der Aa | Marieke maakt met passie 

opkikkertjes voor alleenstaande ouderen. Dat 
levert haar een nominatie op. 

•  Gerrie Berg | Haar actieve inzet om meer AED's 
te plaatsen in de gemeente Heusden, levert haar 
deze nominatie op. 

•  Jan-Cees Bouwer | Vanwege zijn vrijwilligerswerk 
in Haarsteeg en zijn betrokkenheid bij de dorps-
bewoners met een kleinere portemonnee, is Jan-
Cees genomineerd. 

•  Susan Cleutjens | De liefdevolle mantelzorg die 
Susan geeft, levert haar een nominatie op. 

•  Hekese Hellevegers | Deze carnavalsvereniging 
is genomineerd door het carnavalsfeest in 
Hedikhuizen opnieuw leven in te blazen.

•  Adri Eijkemans | Adri is genomineerd voor zijn 
passievolle werk bij Televisie Heusden. Met zijn 
enthousiasme biedt Adri vrijwilligers die video-
opnames uit de gemeente willen laten zien een 
nieuw platform.

•  Marja Kivits | Is genomineerd voor het schrijven 
en laten drukken van het dialecten woorden-
boek over de kernen Vlijmen, Haarsteeg en 
Nieuwkuijk.

•  Martien Klerks | Martien is genomineerd van-
wege zijn inzit voor het regionale bestuur en zijn 
voorzitterschap bij de Zonnebloem in de gemeen-
te Heusden.

•  Fleur van der Linden | De sportieve Fleur nam,  
ondanks Corona, deel aan 4 Nederlands Kampioen-
schappen Polsstokhoogspringen. Ze won daarbij 
maar liefst 4 medailles: 1x brons, 2x zilver en 1x 
goud. Dit levert haar een nominatie op.  

•  Anouk van Loon | Anouk is genomineerd om haar 
veelbesproken dansuurtjes voor ouderen. Haar 
danslessen, die zij bij verschillende verzorging-

•  centra opvoerde, gaven veel vreugde in donkere 
tijden. 

•  Theo Nieuwenhuis | Theo zijn tomeloze inzet 
voor jong en oud tijdens het Corona virus om 
iedereen en veilig boodschappen te laten doen 
levert hem een nominatie op.  

•  Thomashuis Nieuwkuijk - Martin Carels en Berna 
van den Dungen | Een Thomashuis is een warm 
nest waar alles draait om liefde, geborgenheid 
en aandacht voor elkaar. De uitmuntende verzor-
ging voor hun 9 bewoners levert hen deze nomi-
natie op.

•  Marjan Blok van der Velden | De betrokken en 
actieve mantelzorg van Marjan maar ook de zorg 
voor een drietal gezinnen van statushouders, 
levert haar een nominatie op. 

•  Jos van de Ven | Vanwege zijn energieke inzet als 
buurtcoach van Stichting de Schroef is Jos geno-
mineerd. 

•  Piet Vromans | Voor zijn jarenlange, inspirerende 
inzet als secrataris bij de Zonnebloem afdeling 
Drunen/Elshout is Piet genomineerd.

Genomineerden in de categorie kinderen en jongeren
•  Jaidy Kuys en Faith Alosery | De lege flessen inza-

melingsactie voor KiKa leveren Jaidy en Faith een 
nominatie op.

•  Jill van Haaren | Jill is genomineerd vanwege haar 
doorzettingsvermogen bij haar eigen, bedachte 
inzamelingsactie van lege flessen voor de bos-
branden in Australie.

Je kunt tot 7 maart 2021 je stem uitbrengen via 
www.heusden.nl/heusdenaarvanhetjaar. <

Werkbezoek minister  
Kajsa Ollongren
Op woensdagochtend 17 februari bracht minister Kajsa Ollongren 
een werkbezoek aan onze gemeente. Als minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties kwam zij het nieuwe stemlokaal  in 
Herpt bekijken. Ze ging in gesprek met burgemeester Willemijn van 
Hees en medewerkers van de gemeente over de voorbereidingen 
voor de landelijke Tweede Kamerverkiezingen. 

Door de coronamaatregelen moeten stemlocaties een verschil-
lende in- en uitgang hebben. In het dorpshuis in Herpt was dit 
lastig te realiseren. De 'Nieuwe Schuur' van Hans Andersson aan de 
Burgemeester Buijsstraat 24 in Herpt stak een helpende hand toe. 
Dit recent verbouwde pand, dat een transformatie maakte van een 
oude boerenschuur tot een prachtig theater doet tijdens de verkie-
zingen dienst als stemlocatie. ''Misschien wel één van de mooiste 
van het land'', aldus burgemeester Willemijn van Hees. <

Afvalstoffendienst app
Op de Afvalstoffendienst app krijg je een berichtje van de 
Afvalstoffendienst wanneer je welk afval aan de kant van de  
weg moet zetten. Zo vergeet je nooit meer een inzameldag. 

Wil je gebruik maken van 
de app download dan de 
Afvalstoffendienst app via:
• Apple store
• Google playstore
• Windows

Vul je postcode en huisnummer 
in en je krijgt een berichtje als de 
vuilniswagen bij je langs komt. 
Zet hiervoor wel 'Notificaties' 
aan. Komen er geen meldingen 
binnen? Dan kan het zijn dat de 
energiebespaarstand van je tele-
foon aanstaat. Zet deze uit. <

Online informatiesessie
Wil je weten wat het verkeersplan is voor het centrum van Vlijmen?  
En wat er in het mobilteitsplan staat? Volg dan de online informatie-
sessie over verkeer op donderdagavond 25 februari vanaf 19.30 uur via 
www.heusden.nl/mobiliteit2040. Wethouder Kees van Bokhoven en 
onze verkeerskundigen beantwoorden dan ook graag je vragen hier-
over. Je kunt tijdens de uitzending je vragen via whatsapp of chat stel-
len. Aanmelden is niet nodig. <

Vorig jaar konden we vanwege de coronacrisis helaas 
geen Heusdenaar van het jaar benoemen. In 2017 won 
Het Thomashuis in Nieuwkuijk de titel. Ook dit jaar 
zijn zij genomineerd, maar winnen zij weer de titel? 

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
•  Drunen, Zuid-Australië 12, plaatsen 

veranda (1066496, 15-02-2021)
•  Drunen, Stationsstraat 74, bouwen 

schuur (1065373, 13-02-2021)
•  Elshout, Elshoutseweg 3, uitbreiden 

geluidswal (1065142, 12-02-2021)
•  Elshout, d’Oultremontweg 16A, aan-

bouwen machinekamer (1067287, 
16-02-2021)

•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 
5A, bouwen zwembad (1063987, 
10-02-2021)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 83, 
plaatsen tijdelijke woonunit ten 
behoeve van mantelzorg (1065706, 
15-02-2021)

•  Vlijmen, Emmalaan 3, bouwen 
tuinmuur en tuinschuur (1065604, 
14-02-2021)

•  Vlijmen, Oliemaat 10, plaatsen han-
delsreclame ten behoeve van geld-
automaat in pand (Bruna) (1063661, 
10-02-2021)

Kappen
•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 9, kap-

pen vijf essen (1065078, 12-02-2021)
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 

(kadastraal K3060), kappen vier  
populieren (1063358, 10-02-2021)

Monumenten
•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 83, 

plaatsen tijdelijke woonunit ten 
behoeve van mantelzorg (1065706, 
15-02-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Elshout, Scheidingstraat 20, wijzigen 

gebruik bedrijfswoning naar burger-
woning (1066825, 16-02-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 94A, wijzi-

gen locatie in- en uitritten (1066132, 
15-02-2021)

Reclame plaatsen
•  Vlijmen, Oliemaat 10, plaatsen han-

delsreclame ten behoeve van geld-
automaat in pand (Bruna) (1063661, 
10-02-2021)

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, Vuurdoornstraat 5, vergro-

ten woning (1043824, 11-02-2021)
•  Drunen, Eindstraat (kadastraal 

L4658) nabij huisnummer 55 en nabij 
Christiaan Huygensweg (rotonde A59 
- kadastraal K3149), plaatsen tijdelij-
ke bouwborden (1053203, 12-02-2021)

•  Nieuwkuijk, Klompenmaker 17, 19 en 
21, bouwen bedrijfsgebouw (1029855, 
12-02-2021)

•  Vlijmen, “Tot Morgen” fase 2B2, kavel 
GEE421, bouwen woning (1043106, 
16-02-2021)

•  Vlijmen, “Tot Morgen” fase 2B2, kavel 
GEE422, bouwen woning (1041646, 
12-02-2021)

•  Vlijmen, Schout van Lieshoutstraat 
26 (kadastraal L2597 en L3298), bou-
wen garage (1042287, 12-02-2021)

•  Vlijmen, Nicolaas Beetsstraat 1, ver-
nieuwen voor- en zijgevel van woning 
(1042407, 10-02-2021)

schriftelijke reactie het zaaknummer 
vermelden.

Verdagen
•  Drunen, Lipsstraat 66 / Christiaan 

Huygensweg 31, vergroten kantoor 
(gewijzigd uitvoeren eerder verleende 
vergunning) (1032705, 12-02-2021)

•  Vlijmen, Pastoriestraat 16, bouwen 
bijgebouw (1043210, 12-02-2021) 

RECTIFICATIE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING
Op 10 februari 2021 heeft de gemeente 
Heusden in het gemeenteblad een 
aanvraag voor Geerpark “Tot Morgen”  
fase 2B2 kavel GEE406, Vlijmen, bou-
wen woning en aanleggen in- en uitrit 
onjuist gepubliceerd:

dit moet zijn:
Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2 kavel GEE405, bouwen woning en 
aanleggen in- en uitrit (1039053, 02-02-
2021) voor de  activiteiten:
• Bouwen
• Afwijken van het bestemmeningsplan
• Uitrit aanleggen of veranderen 

Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. 

Verkeer
Het college van Heusden heeft op 16 
februari 2021 besloten om:
•  Op de Bosscheweg en 

Nieuwkuijksestraat tussen de kom-
grenzen van Drunen en Nieuwkuijk 
een inhaalverbod in te stellen. De 
nieuwe verkeerssituatie wordt met 
bebording aangegeven. 

•  Het westelijk deel van de Kerkstraat 
in Elshout, het noordelijk deel van de 
Elshoutseweg, de Kapelstraat, het 
zuidelijk deel van de Fortweg en het 
oostelijk deel van de Mayweg op te 
nemen binnen een 30 km/u zone, De 
nieuwe verkeerssituatie wordt met 
bebording aangegeven. 

De regels worden gepubliceerd 
in de digitale Staatscourant op 
www.officielebekendmakingen.nl
Je kunt bezwaar maken tegen de  
besluiten van 16 februari 2021 tot en 
met 29 maart 2021.

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

Zaaknummer: 1044073
Datum ingekomen: 28 december 2020
Adres: Duinweg ong. Drunen
Activiteit Vervangen windmolen 
poldergemaal.

Zaaknummer: 1053600
Datum ingekomen: 19 januari 2021
Adres: Klompenmaker ong. Nieuwkuijk
Activiteit Oprichting gewas sorteer en 
-transportbedrijf

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.

Subsidies
Het college heeft op 9 februari 
2021 besloten de Subsidieregeling 
Maatschappelijke initiatieven gemeen-
te Heusden 2021 te wijzigen. Het be-
treft een aanpassing van artikel 12 van 
de regeling. Door de wijziging komen 
alleen geprivatiseerde sportaccom-
modaties in aanmerking voor de OZB-
compensatie. Sportkantines worden 
uitdrukkelijk van deze compensatie 
uitgesloten. Deze wijziging treedt, met 
terugwerkende kracht, in werking op  
1 januari 2021. < 
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•  Vlijmen, “Tot Morgen” fase 2B2, kavel 
GEE414, bouwen woning (1043707, 
09-02-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Eindstraat (kadastraal 

L4658) nabij huisnummer 55 en nabij 
Christiaan Huygensweg (rotonde A59 
- kadastraal K3149), plaatsen tijdelij-
ke bouwborden (1053203, 12-02-2021)

•  Vlijmen, Schout van Lieshoutstraat 
26 (kadastraal L2597 en L3298), bou-
wen garage en aanleggen in- en uitrit 
(1042287, 12-02-2021)

Kappen
•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 

77, kappen beukenboom (1054448, 
11-02-2021)

•  Vlijmen, De Omloop 10, kappen negen 
essen (1048346, 11-02-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Klompenmaker 17, 19 en 

21, aanleggen in- en uitrit (1029855, 
12-02-2021)

•  Vlijmen, “Tot Morgen” fase 2B2, ka-
vel GEE421, aanleggen in- en uitrit 
(1053599, 16-02-2021)

•  Vlijmen, “Tot Morgen” fase 2B2, ka-
vel GEE422, aanleggen in- en uitrit 
(1041646, 12-02-2021)

•  Vlijmen, Schout van Lieshoutstraat 
26 (kadastraal L2597 en L3298, 
aanleggen in- en uitrit (1042287, 
12-02-2021)

•  Vlijmen, “Tot Morgen” fase 2B2, ka-
vel GEE414, aanleggen in- en uitrit 
(1043707, 09-02-2021)

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 aanvraag om-
gevingsvergunning verdaagd

Het college van burgemeester en wet-
houders maakt bekend, dat de beslis-
sing op de onderstaande aanvragen 
voor een omgevingsvergunning met 6 
weken is verdaagd. Graag bij een 

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen met 
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

Bevolkingsonderzoek  
borstkanker
Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het bevolkings-
onderzoek borstkanker tijdelijk stilgelegd. Inmiddels zijn 
verschillende maatregelen genomen om gefaseerd en veilig te 
kunnen starten. Vanaf eind februari tot en met medio mei 2021 
is  het mobiele onderzoekscentrum te vinden op het parkeerter-
rein aan het Anton Pieckplein, nabij / tegenover partycentrum 
Wijnand van Delft in Drunen.

Vrouwen in de leeftijd van 50 tot en met 75 jaar, uit onze ge-
meente die woonachtig zijn op een adres met de postcode 5150, 
5151,5152 en 5154 worden voor deze ronde van het bevolkingson-
derzoek uitgenodigd. Tijdens de vorige ronde was de opkomst in 
Drunen 82,22 %. Dit betekent dat er 2747 vrouwen uit de doel-
groep hebben deelgenomen aan het onderzoek. Hiervan zijn  
59 vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek. <

Iedereen wil een schone buurt. Samen met onze 
inwoners werken wij als gemeente aan een mooie 
en schone leefomgeving. Vrijwilligers zetten zich 
in om het zwerfafval in hun buurt op te ruimen. 
Ook zijn er steeds meer verenigingen die buurten 
en gebieden hebben geadopteerd en deze schoon-
houden. Dit is ontzettend fijn want alleen samen 
houden we Heusden schoon! 

Boetes voor bijplaatsingen 
Helaas gebeurt het nog te vaak dat we naast de 
ondergrondse restafvalcontainers in de wijken 
afval aantreffen. Op verschillende manieren 

proberen we te achterhalen van wie dit afval is. En 
zeker niet zonder succes. Zo hebben we bijvoor-
beeld in de maand januari al een twintigtal boetes 
uitgeschreven voor inwoners die hun afval niet 
in maar naast de ondergrondse container hebben 
geplaatst. De boete bedraagt 100 euro, verhoogd 
met 9 euro administratiekosten. Dus gooi je afval 
in de ondergrondse container! Is de container vol 
of defect neem dan je afval mee naar huis of gooi 
het in een andere ondergrondse container. Riskeer 
geen boete! <

Boetes voor afval naast  
ondergrondse containers

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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