
Samen lekker doorstappen en 
onderweg kletsen, dat is onze Wandelbende!
Klein gebaar, groot verschil

In de campagne ‘Kom Erbij Heusden’ staan vier mooie Heusdense initiatieven centraal. Alle vier anders, 
maar met de overeenkomst dat een klein gebaar van de een, een groot verschil voor de ander kan maken. 
We nemen je graag mee in het verhaal van Marielle en Cindy uit onze gemeente. 

Van jeugdhulp naar Heuse 
gezinshulp binnen Bijeen
We zien dat het percentage jongeren uit Heusden dat in de jeugd-
hulp belandt jaarlijks stijgt en momenteel boven het landelijk 
gemiddelde zit. Ook krijgen kinderen vaak onnodig  een stempel 
van een medische aandoening, wat invloed heeft op de rest van hun 
leven. 

Om de hulp aan onze jongeren én het hele gezin te verbeteren, 
willen we van de huidige jeugdhulp naar heuse gezinshulp binnen 
Bijeen. We willen voor onze inwoners zorg die gericht is op de hele 
leefomgeving in plaats van alleen de jeugdige. Om dit voor elkaar 
te krijgen wil Bijeen, door een intensievere samenwerking met alle 
betrokken partners, meer en sneller zicht krijgen op de Heusdense 
verwijzingen (70% daarvan verloopt nu nog niet via Bijeen), waar-
door we meer invloed kunnen hebben op wat er speelt en welke 
hulp wordt ingezet. Dat maakt het mogelijk om problemen in een 
vroeger stadium te signaleren, integraal en beter op te pakken en 
vaker te voorkomen dat er (nieuwe) problemen binnen een gezin 
ontstaan. Zo kunnen onze jeugdigen gezonder en veiliger opgroeien 
en zich beter ontwikkelen. 

Jeugd- & Gezinsteam
Om deze ambitie te realiseren, start vanaf 1 januari 2022 het Jeugd- 
en Gezinsteam binnen Bijeen. Uit verschillende voorbeelden elders 
in het land blijkt dat deze werkwijze succesvol is en leidt tot be-
tere integrale zorg. Het Jeugd- en Gezinsteam gaat samenwerken 
met de bestaande wijkteams. Op dinsdag 28 september heeft de 
gemeenteraad besloten om het plan ‘Heuse jeugdhulp’ vast te stel-
len, hiervoor jaarlijks € 1.370.000 euro beschikbaar te stellen en de 
voortgang van het plan eind 2022 te evalueren. <

Op een bankje, vlakbij de Emmamolen in 
Nieuwkuijk, maken we kennis met Marielle en 
Cindy. Twee dames uit Vlijmen die de drijvende 
kracht zijn achter de Wandelbende. Met hun en-
thousiasme en gevoel voor aanpakken hebben ze, 
samen met buurtsportcoach Lian van Stichting de 
Schroef, een leuke club mensen bij elkaar gebracht 
die samen graag in beweging zijn. Het idee van de 
Wandelbende kwam niet zomaar aanwaaien, daar 
gaat een geschiedenis aan vooraf. 

Marielle is een enthousiaste en positieve vrouw die 
van de ene op de andere dag moest leren omgaan 
met de gevolgen van een ongeluk op haar werk. Ze 
moest daardoor haar leven flink aanpassen, kon 
niet meer werken en kwam thuis te zitten. Ook 
Cindy heeft fysieke tegenslagen gekend en moet 
daardoor haar grenzen bewaken. Ook zij zit noodge-
dwongen thuis en zag de muren op haar afkomen. 
Beide dames legden zich niet bij het lot neer, maar 
namen het heft in eigen handen. Ze wilden graag in 
beweging komen maar konden geen georganiseerde 
groep in Vlijmen vinden waarbij beweging (laag-
drempelig) en ontmoeting centraal stonden. 

Beide dames namen contact op met buurtsport-
coach Lian. Samen zijn zij om de tafel gaan zit-

ten om te kijken wat er wel mogelijk was. Op dat 
moment ontstond de ‘Wandelbende’. Bij deze 
vrijwillige club kan iedereen, die een stevige wan-
deling wil maken en andere mensen wil ontmoe-
ten, aansluiten. ‘’Onze Wandelbende geeft weer 
aanleiding om de deur uit te gaan, dat is superfijn 
voor mij maar ook voor andere deelnemers’’, al-
dus Marielle.  Inmiddels zijn er al verschillende 
loopgroepen op meerdere momenten in de week. 
De ‘Wandelbende’ is een laagdrempelige en gra-
tis activiteit waar iedereen aan mee kan en mag 
doen. Cindy geeft aan: ‘’ Een eerste keer bij een 
bestaande groep aansluiten is leuk maar ook span-
nend. Neem daarom gerust een vriend of kennis 
eens mee’’. 

Wil jij ook een keer meelopen met deze ‘bende’ 
van gezellige mensen? Neem dan contact op met 
buurtsportcoach Lian van de Veerdonk. Ze is  
bereikbaar op 06 – 301 549 23 of per mail op
lian.vandeveerdonk@stichtingdeschroef.nl. 

De coalitie Kom Erbij Heusden wil eenzaamheid be-
spreekbaar maken onder inwoners. Het is belangrijk 
dat mensen de signalen leren herkennen en zelf ook 
actie ondernemen zodat we samen eenzaamheid 
kunnen terugdringen. <

Minicontainer niet geleegd of 
ondergrondse container vol?
Heb je je minicontainer op de juiste inzameldag aan de staat gezet 
maar is deze niet leeggemaakt? Of sta je met je zak restafval bij een 
ondergrondse restafval container en is deze vol of defect.  

Heel vervelend maar je kunt dit 
nu 24 uur per dag en 7 dagen 
in de week snel en gemakkelijk 
online melden via de link 
meldingen.afvalstoffendienst.nl. 
Laat je een telefoonnummer of 
emailadres achter dan houdt de 
Afvalstoffendienst je op de hoog-
te van de melding. 

De link vind je ook in de 
Afvalstoffendienst app onder 
‘Melding maken’. <

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 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 12.00 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 bekendma-
kingen 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. 
Op overuwbuurt.overheid.nl kun je  
je aanmelden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Wolput 36, plaatsen zuil 

en vervangen groene kruis (1162197, 
21-09-2021)

•  Nieuwkuijk, Klompenmaker 19, reali-
seren laadkuil/laadruimte (1162329, 
25-09-2021)

•  Vlijmen, Oranjelaan 10, bouwen ber-
ging (1162334, 25-09-2021)

•  Heusden, Bakkersdam 1, realiseren 
tijdelijke modulaire prefab units 
(1162551, 25-09-2021)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 14F, bou-
wen berging met carport (1162701, 
28-09-2021)

Kappen
•  Drunen, Kleinestraat kadastraal 

L5006, kappen twee bomen (1161986, 
22-09-2021)

Werk of werkzaamheden uitvoeren
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat 13, aanleggen hel-
lingbaan en herstellen bordessen 
(1162317, 24-09-2021)

•  Diverse locaties gemeente Heusden, 
wijzigen reeds eerder verleende ver-
gunningen (zaaknummers: 1011906, 
1011707, 11011890, 1012168) project 
GOL  (1162666, 01-09-2021)

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. 

VERDAGING BESLISTERMIJN AAN-
VRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
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.

Verdagen
•  Drunen, Groenewoud 23B, bou-

wen kantoorpand met werkplaats 
(1141011, 22-09-2021)

•  Vlijmen, Heidijk 31 tot en met 45, ver-
vangen drinkwaterleiding (1143518, 
28-09-2021)

Meer informatie
Graag bij uw schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met het clus-
ter Omgevingsvergunningen van de 
gemeente Heusden, telefoon:  
(073) 513 1789.

VERLEEND
De vermelde datum is de verzenddatum.

Bouwen
•  Nieuwkuijk, Spoorlaan kadastraal 

N1214 en N4082, plaatsen geluids-
cherm KW O4.2.1.1. en KW O04.2.2.2 
DG 4 ten behoeve van realisatie GOL 
(VERG-169) (1036749, 24-09-2021)

•  Drunen, Chrysantenstraat 39, vervan-
gen aanbouw en verbouwen woning 
(1145123, 23-09-2021)

•  Drunen, Keniaring 34, restyling 
gevels en plaatsen luifel (1145173, 
22-09-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Heusden, Gasthuisstraat 3, herbe-

stemmen kerk naar woning (1124939, 
23-09-2021)

omgevingsvergunning is opvraagbaar 
via info@heusden.nl. Graag bij uw 
schriftelijke reactie het zaaknummer 
1112296 vermelden. Voor vragen kunt 
u contact opnemen met het cluster 
Omgevingsvergunningen.

Verkeer

ER IS BESLOTEN OM :
•  Twee parkeervakken in de 

Trompstraat in Drunen aan te wij-
zen als parkeergelegenheid welke 
enkel gebruikt mag worden voor het 
opladen van elektrische voertuigen, 
door het plaatsen van het verkeers-
bord model E4 (Parkeergelegenheid) 
van bijlage 1 van het Regelement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990 en de onderborden: ‘’uitsluitend 
opladen elektrische voertuigen’’ en 
OB504 gericht op de parkeervakken 
waar deze regeling voor geldt;

•  het verkeersbesluit in eerste in-
stantie geldt voor één van de twee 
aangewezen parkeerplaatsen op de 
betreffende laadlocatie en die par-
keerplaats conform het besluit wordt 
ingericht;

•  bij voldoende gebruik van de laad-
voorziening, en op verzoek van de 
concessiehouder het besluit ook voor 
de tweede parkeerplaats gaat gelden 
nadat deze conform het besluit is 
ingericht;

•  Een en ander uit te voeren conform 
bijlage met tekening nummer: 
VB-2021-2N.

Deze regels worden gepubliceerd in  
het elektronische Gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl

Bezwaar
Bezwaar maken is mogelijk van 4 okto-
ber 2021 tot en met 14 november 2021

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS 
SCHOOLSTAAT, DRUNEN
Het college van burgemeester en wet-
houders van Heusden maakt bekend 
dat het college op 28 september 2021 

heeft besloten tot het aanleggen 
van de gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats ter hoogte van de 
Schoolstraat 2A-14 in Drunen. Het bord 
E6 wordt hier geplaatst alsmede het 
onderbord met kenteken. Het besluit is 
7 oktober 2021 bekendgemaakt in het 
Gemeenteblad. 

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS 
VONDELSTAAT, VLIJMEN
Het college van Heusden heeft op 
28 september 2021 besloten om een 
gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen ter hoogte van 
Vondelstraat 7 in Vlijmen. De parkeer-
plaats wordt met bebording aangege-
ven. Het besluit is op 6 oktober 2021 
bekendgemaakt in de Staatscourant.

Evenementenvergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 24 september 2021 vergunning 
verleend aan Team Brabant 2000 voor 
de ATB Cross op 1 mei 2022 en 30 april 
2023 bij de wielerbaan De Heuvelen 
in Nieuwkuijk. De vergunning is ver-
zonden op 24 september 2021 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
1138139. <

Bekendmakingen >

•  Drunen, Keniaring 34, restyling 
gevels en plaatsen luifel (1145173, 
22-09-2021)

Kappen
•  Drunen, Lissabonring ter hoogte van 

huisnummer 16, kappen Magnolia 
Kobus (1161316, 22-09-2021)

Monumenten
•  Heusden, Gasthuisstraat 3, herbe-

stemmen kerk naar woning (1124939, 
23-09-2021)

Buiten behandeling stellen aanvraag
•  Vlijmen, Akkerstraat 17A (inmiddels 

verandert naar Achterstraat 1A), 
wijzigen bestemming in verband 
met huisvesten arbeidsmigranten 
(1128949, 24-09-2021)

Ingetrokken
Heusden, Burchtstraat 3, verbouwen 
woning (1139809, 22-09-2021)

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.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 
BRANDVEILIG GEBRUIK THEODORUS 
RIJKENSTRAAT 12 IN ELSHOUT
Deze vergunning maakt het brandvei-
lig gebruiken van bebouwing op het 
perceel Theodorus Rijkenstraat 12 in 
Elshout mogelijk. 

Deze ontwerp omgevingsvergun-
ning bevat de activiteit ‘brandveilig 
gebruik’.

Procedure
De ontwerp omgevingsvergunning 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 7 oktober 2021 gedurende 
zes weken ter inzage. U kunt de stuk-
ken tijdens openingstijden inzien 
in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Een digitale versie van de ontwerp 

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen met 
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

Natuurlijk opgeruimd!
Drunense Fietsvierdaagse maakt Drunen een stuk schoner

De actie Natuurlijk Opgeruimd is een initiatief van de NTFU, de Nederlandse Toer Fiets Unie. Het idee 
is dat leden van de aangesloten verenigingen hun omgeving schoon maken en zo een bijdrage te leveren 
aan een betere leefomgeving én een beter imago van wielrenners en mountainbikers.

De oproep aan leden om mee te helpen, kwam van 
het bestuur van de Drunense Fietsvierdaagse. 
,,Ik las over de actie en het leek me een goed idee. 
Natuurlijk vanwege het idee achter de actie, maar 
ook omdat het gezellig is met een groepje op pad 
te gaan”, vertelt secretaris Rudolf Robben. Hij 
benaderde ook de gemeente Heusden voor mate-
rialen en de afvoer van het afval. ,,We kregen echt 
alle medewerking. Hesjes, handschoenen, zak-
ken, grijpers: allemaal kosteloos ter beschikking 
gesteld. En ze kwamen het afval nog ophalen ook. 
Dikke pluim voor de gemeente!”

Geen overbodige luxe, zo bleek na twee uur 'rapen.' 
Zo’n tien zakken afval hebben ze gevuld. ,,Ik heb 
afgelopen week een rondje gefietst om te kijken 
waar het het hardst nodig is”, vertelt Hans 
Douwes. ,,Vooral de bermen van de Statenlaan 
lagen vol. Daarnaast hebben we bij de roeivijver 
opgeruimd.” 

In groepjes trokken de leden door Drunen. Vooral 
langs de Statenlaan was het soms letterlijk ‘volle 
bak’. ,,Vooral veel blikjes en flesjes”, merkte Ron 
van de Wiel. ,,Kennelijk is het heel gewoon om die 
uit het raam van je auto te gooien in plaats van bij 
je te houden en thuis weg te gooien.” Een ander 
groepje vrijwilligers trok naar de roeivijver aan de 
rand van Drunen. ,,We trainen hier in de winter 
en dan valt het me niet echt op. Maar nu ik hier 
met een vuilniszak en grijper loop, is het toch echt 
wel wat.” vertelt één van hen. Bovendien kan de 
gemeente nog een extra ritje maken, weet Hans 

Douwes. ,,In de struiken kwamen we gedumpt 
afval tegen. Volle vuilniszakken en zo. Dat hebben 
we laten liggen en gemeld.” Meest opvallende ver-
schijning was het groepje van drie dames. In hun 
gele hesjes trokken ze flink de aandacht, vertelt 
Anita Klerkx. ,,En we kregen al meteen een bij-
naam: The Cleaning Sisters!”

Na twee uur ruimen is de vangst aanzienlijk. ,,En 
dan te bedenken dat we maar een klein stukje 
gedaan hebben. Maar goed, hopelijk hebben we 
toch weer mensen gestimuleerd of anders bewust 
gemaakt om hun afval niet zo maar ergens te 
gooien”, hoopt Robben. Wat de vrijwilligers be-
treft, doen ze volgend jaar weer mee aan de actie. 
En misschien is Drunen dan wel het middelpunt, 
stelt Robben. ,,Ik begreep van de NTFU dat ze 
een locatie zoeken waar andere verenigingen die 
deelnemen aan deze actie zoals sportvissers, wan-
delaars en ruiters ook mogelijkheden hebben. Nou, 
Drunen biedt al deze vier sporten. Dus ik zal met 
de NTFU eens gaan overleggen of Drunen volgend 
jaar geen gastheer kan zijn.” <

Boomveiligheidscontrole
Alle bomen die eigendom zijn van de gemeente Heusden, zijn de 
afgelopen periode gecheckt op veiligheid. Deze boomveiligheids-
controle leverde natuurlijk veel gegevens. Al deze gegevens zijn 
vastgelegd in een digitaal beheersysteem. 

Uit de controle blijkt dat in totaal 144 bomen een gevaarlijke 
situatie in de openbare ruimte kunnen veroorzaken. Dit kan 
bijvoorbeeld doordat ze hol zijn, een zwamaantasting hebben 
of dood zijn. Hierdoor zijn de bomen breukgevoelig of kunnen er 
grote takken uitbreken wat gevaarlijke situaties op kan leveren. 
De eerste stap is om deze bomen te kappen 

Voor 36 van deze bomen is een kapvergunning noodzakelijk. 
Zodra de procedure van de kapvergunning is afgerond zal de 
gemeente starten met het kappen van alle 144 bomen.
Het streven is om al  deze onveilige bomen dit jaar te kappen  
en voor iedere gekapte boom een nieuwe boom te planten. <

www.heusden.nl
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