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Nu & morgen
Heusdenaren van het jaar 2020, gefeliciteerd!
De winnaars zijn bekend
Tijdens het Pieck Podium van 5 april maakte burgemeester Willemijn van Hees de Heusdenaren van het
jaar 2020 bekend. De zeventien genomineerden werden tijdens de online uitzending van het Pieck in het
zonnetje gezet. Piet Vroomans, Jaidy Kuys en Faith Alosery kregen uiteindelijk de meeste stemmen en
mogen de eretitel een jaar lang dragen!
Categorie ‘Volwassenen’
Piet Vroomans is de winnaar in de categorie
‘Volwassenen’. Hij won door zijn jarenlange en inspirerende inzet als secretaris bij De Zonnebloem
afdeling Drunen/Elshout. Als secretaris was Piet de
spil van de afdeling. Hij bedacht activiteiten die de
gasten een onvergetelijke middag of avond bezorgden. Daarnaast doet Piet nog meer vrijwilligerswerk
voor onder andere het carnaval in Elshout, Stichting
Fietsmaatjes, het Gilde in Udenhout en voor diverse
scholen. Dat alles naast de mantelzorg voor zijn
vrouw José. Hij is dus echt een doener die zélf een
keer in het zonnetje gezet mag worden.
Categorie ‘Kinderen/Jongeren’
Heusdenaartjes van 2020 in de categorie ‘Kinderen/
Jongeren’ zijn Jaidy Kuys en Faith Alosery. Samen
gingen zij op pad om geld in te zamelen voor stichting KIKA. Waarom KIKA? Jaidy en Faith vinden het

belangrijk dat onderzoeken naar kinderen met kanker door kunnen gaan. "En natuurlijk omdat KIKA kinderen met kanker helpt om ze beter te behandelen en
hen te genezen." Jaidy en Faith klopten bij heel veel
deuren aan om lege flessen in te zamelen. Het opgeleverde statiegeld doneerden ze vervolgens aan KIKA.
Pieck Podium
Het pas gestarte Pieck Podium is een online podium
waarbij creatievelingen, dansers, performers en
bandjes de kans krijgen om zichzelf te laten zien aan
het publiek. Tussen de optredens door kregen alle
zeventien genomineerden een eigen podium. In een
vooraf opgenomen filmpje lieten zij namelijk weten
waarom zij genomineerd waren.
Burgemeester Willemijn van Hees met een
oorkonde voor Piet Vromans, een van de
Heusdenaren van het jaar 2020. Op de achtergrond zie je een aantal genomineerden.

Terugkijken
Heb je de uitzending gemist? Kijk deze terug via
www.heusden.nl/heusdenaarvanhetjaar <

Je kunt ook Whatsappen met
de gemeente Heusden via
telefoonnummer

(06) 532 357 05

Initiatief hondenuitrenveld
Bij de bekendmakingen op deze informatiepagina kun je lezen dat er
een hondenuitrenveld aan de Borredreef in Vlijmen komt en dat het
college het voornemen heeft om een uitrenveld te realiseren aan de
Oranjelaan / Margrietstraat in Oudheusden.

Wie neemt het initiatief hiervoor?
Het initiatief om een hondenuitrenveld aan te leggen komt altijd vanuit inwoners. Hebben zij behoefte aan deze voorziening in de wijk en
is er draagvlak in de buurt, dan gaat de gemeente graag in gesprek om
te kijken wat er mogelijk is. Draagvlak in de buurt is een belangrijke
voorwaarde voor de gemeente en de initiatiefnemers moeten dit ook
kunnen aantonen. Tijdens het gesprek bekijken we ook of er niet teveel
uitrenvelden in de wijk of het dorp zijn.
Nog geen uitrenveld bij jou in de buurt?
Neem dan samen met je buren het initiatief tot het realiseren van
een hondenuitrenveld in je wijk. Neem contact met ons op via
(073) 513 17 89 of via info@heusden.nl. Wij kijken samen naar de
mogelijkheden. <

Geerpark Vlijmen levert Goede Morgen op
Laatste van 206 nul-op-de-meterwoningen is klaar
Een mijlpaal in Geerpark Vlijmen!
De laatste woning in Goede
Morgen fase 4 is klaar. Op woensdag 31 maart ontvingen de bewoners de sleutel. Deelgebied Goede
Morgen is nu helemaal afgerond.
In totaal zijn hier sinds 2017 door
de ontwikkelaars van Geerpark
BV (Janssen de Jong en Hendriks
Coppelmans) maar liefst 206 koopen huurwoningen gerealiseerd.
Bijzonder: ze zijn allemaal nul-opde-meter.
Regionaal loopt Geerpark daarmee
voorop in duurzame woningbouw,
een ambitie waar de gemeente
Heusden en Woonveste de inspirators van zijn. Het bouwtempo
blijft er in Geerpark voorlopig goed
in zitten. Er wordt volop gebouwd
in Tot Morgen en dit voorjaar
komt er weer nieuw woningaanbod aan. Heb jij interesse in een
woning? Houd dan de website
www.geerpark.nl in de gaten! <

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.

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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Maak het ze niet te makkelijk!
Meekijken bij het pinnen
We hebben het veel liever over alle mooie dingen in onze gemeente, maar kunnen niet wegkijken voor
criminele activiteiten. Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds weer nieuwe manieren om
mensen op te lichten. Ook in deze coronaperiode worden nieuwe methodes bedacht: zo doen criminelen
zich voor als verpleger en willen ze je zogenaamd komen prikken. Of een bankmedewerker komt bij je
langs, omdat je niet naar de bank kunt komen. Helaas zien wij dat ouderen vaak het doelwit zijn van
deze oplichters.
In april geven we tijdens de ‘Senioren en
Veiligheidsmaand’ allerlei tips om te voorkomen
dat je slachtoffer wordt en wat je moet doen als
het wel gebeurt. Deze week hebben we het over
meekijken bij het pinnen.
Hoe gaat een oplichter te werk?
Criminelen proberen over je schouder mee te
kijken om te zien welke pincode je intoetst.
Bijvoorbeeld bij de kassa in de winkel of door vlak
achter je te gaan staan bij een geldautomaat. Als
ze vervolgens ook jouw pinpas afhandig kunnen
maken, bijvoorbeeld met behulp van een babbeltruc of door zakkenrollerij, halen ze zoveel mogelijk geld van de rekening.

In deze uitzending geeft een panel van experts
meer tips en adviezen. Bekijk de uitzending via de
website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
Ben je toch slachtoffer geworden?
Meld verlies of diefstal van je betaalpas onmiddellijk bij je bank en laat je pas blokkeren. Doe altijd
aangifte bij de politie. <

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 'organisatie &
bestuur' > 'Communicatiekanalen'.

Wat kun je zelf doen?
• S
 cherm bij het intoetsen van je pincode de
toetsen af met je hand of portemonnee.
• S
 taat iemand te dicht achter je? Vraag dan
om meer privacy.
• L
 aat je niet afleiden tijdens het pinnen.
• B
 etaal zoveel mogelijk contactloos.
• B
 eperk jouw pin-daglimiet

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

Over dit thema is ook online uitzending gemaakt.
Deze wordt gepresenteerd door Catharine Keyl.

Volg ons en blijf op de hoogte! <

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, Willem Alexanderstraat 8,
plaatsen overkapping en een erfafscheiding (1098043, 24-03-2021)
• Drunen, Raadhuisplein 12, wijzigen
voorgevel pand (1104179, 30-03-2021)
• Haarsteeg, Tuinbouwweg 7, plaatsen tuinhuis en bouwen zwembad
(1103142, 29-03-2021)
• Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8,
uitbreiden steenfabriek (fase 3)
(1103321, 29-03-2021)
• Vlijmen, Idsteinlaan 8, vergroten
woning (1104841, 25-03-2021)
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase
2B2 kavel GEE401, bouwen woning
(1103435, 29-03-2021)
• Vlijmen, Kees Klerxstraat 4, vergroten
woning (1102532, 29-03-2021)
• Vlijmen, Kees Klerxstraat 2, vergroten
woning (1102500, 29-03-2021)
• Vlijmen, Dunantlaan 22, bouwen
berging (1100947, 27-03-2021)
• Vlijmen, Kriek 5, wijzigen reeds eerder verleende vergunning (bouwen
woning) 1100735, 26-03-2021)
• Vlijmen, Rozemarijn 40, bouwen
schuur met overkapping (1100419,
26-03-2021)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase
2B2 kavel GEE401, aanleggen in- en
uitrit (1103435, 29-03-2021)

www.heusden.nl

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.

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 belang
hebbende kan bezwaar maken.

VERDAGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
VERDAAGD
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de beslissing op de onderstaande aanvragen
voor een omgevingsvergunning met
6 weken is verdaagd.

HONDENUITRENVELD BORREDREEF
IN VLIJMEN
Het college heeft besloten om een
hondenuitrenveld aan te wijzen en 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
hondenpoep op het veld moet wel
worden opgeruimd.

Verdagen
• Vlijmen, Julianastraat 3, bouwen bijgebouw ten behoeve van mantelzorg
(1034675, 29-03-2021)

VERLEEND
De vermelde datum is de
verzenddatum.

Kappen
• Vlijmen, Sint Catharinastraat 30,
kappen drie esdoorns (1083996,
25-03-2021)
Monumenten
• Heusden, Breestraat 12, schilderwerkzaamheden monumentaal pand
(1048775, 30-03-2021)

Besluiten
Ligging plangebied
met het rode kader op onderstaande
foto. Op dit hondenuitrenveld mogen
honden los lopen. De hondenpoep op
het veld moet wel worden opgeruimd.
Het ontwerpbesluit met bijbehorende
stukken ligt met ingang van donderdag 8 april gedurende zes weken ter
inzage. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze
indienen. De eventueel ingediende
zienswijzen worden betrokken bij de
definitieve besluitvorming. Tegen het
definitieve besluit staat rechtstreeks
beroep open bij de rechtbank.

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het
zaaknummer vermelden. Voor vragen
kun je contact opnemen met het cluster Omgevingsvergunningen van de
gemeente Heusden.

Bouwen
• Drunen, Sportlaan 19, wijzigen
reeds eerder verleende vergunning
(plaatsen van een woning) (1058266,
25-03-2021)
• Drunen, Spoorlaan kadastraal L38,
bouwen fietsbrug kunstwerk O3.6 in
verband met realisatie project GOL
in deelgebied 3 (VERG-157) (1030531,
26-03-2021)
• Drunen, Lipsstraat 66/Christiaan
Huygensweg 31, wijzigen reeds eerder
verleende vergunning (intern vergroten kantoorgedeelte) (1032705,
30-03-2021)

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het
zaaknummer vermelden. Voor vragen
kun je contact opnemen met de gemeente Heusden via telefoonnummer
(073) 513 17 89.

Ligging plangebied

Het besluit met bijbehorende stukken
ligt met ingang van donderdag 8 april
gedurende zes weken ter inzage. Tegen
de aanwijzing staat voor belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend de mogelijkheid van beroep open
bij de Rechtbank Oost-Brabant (sector
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200
MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep bij
de bestuursrechter kan worden ingesteld door een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren
heeft gebracht.
HONDENUITRENVELD ORANJELAAN /
MARGRIETSTRAAT IN OUDHEUSDEN
Het college heeft het voornemen om
een hondenuitrenveld aan te leggen
aan de Oranjelaan / Margrietstraat in
Oudheusden. De exacte locatie betreft
een deel van het grasveld waarop nu
een trapveldje is gevestigd, aangeduid

Exploitatievergunning

De burgemeester van Heusden heeft
op 29 maart 2021 vergunning verleend
voor Café Anka aan het Plataanplein 16
in Drunen. De vergunning is verzonden
op 29 maart 2021 en bij de gemeente
bekend onder nummer 1052736.

Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer

Het college van Heusden heeft de onderstaande melding op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen en geaccepteerd:
Zaaknummer: 1023052
Datum ingekomen: 01-10-2021
Adres: Grotestraat 124, Drunen
Activiteit: Veranderen winkel voor
verkoop van brood en gebak
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.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster
Burgerzaken blijkt dat de persoon
hieronder genoemd niet meer woont
op het adres waar hij of zij volgens de
basisregistratie personen (BRP) staat
ingeschreven. Het college heeft besloten de persoonslijst van deze persoon
niet meer bij te houden. Daardoor
staat hij of zij officieel niet meer op dat
adres ingeschreven.
Geslachtsnaam: Łakomiec, M.A.
Geboortedatum: 04-10-1995
Adres: Brabantseweg 2 A Drunen
Datum besluit: 30-03-2021
Zaaknummer: 1061842
Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je binnen zes weken, na de
dag van deze publicatie, een bezwaarschrift indienen. Vermeld hierbij
het zaaknummer. Voor vragen kun
je contact opnemen met het cluster Burgerzaken van de gemeente
Heusden. <

