
Als vrijwilliger bij ‘Met Elkaar’ maak  
ik anderen blij en ben ik zelf er even uit!
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 Trudy uit onze gemeente. 

Hoera, 50 jaar getrouwd!
Heusdense gouden bruidsparen in  
het zonnetje gezet

In de gemeente Heusden hebben we de traditie om gouden 
bruidsparen in het zonnetje te zetten. Tijdens de coronaperiode 
ging dat helaas niet. Sinds de coronamaatregelen versoepeld zijn, 
maakten we daarin een inhaalslag. Alle bruidsparen die tussen  
1 oktober 2019 en 1 oktober 2021 hun gouden burgerlijk huwelijk 
vierden, kregen alsnog een uitnodiging voor een feestelijke 
bijeenkomst. In totaal waren er zes bijeenkomsten. Het college van 
burgemeester en wethouders feliciteerden hierbij de bruidsparen 
met het jubileum. <

In buurthuis De Stulp maken we kennis met 
Trudy, een inwoner uit Drunen. Het buurthuis is 
overigens niet een locatie die we zomaar bedacht 
hebben voor onze kennismaking, iedere donder-
dagochtend staat Trudy hier namelijk klaar voor 
inwoners uit de gemeente die even de deur uit 
willen. Trudy is vrijwilliger bij ‘Met Elkaar’, een 
initiatief dat dagbesteding biedt in de gemeente. 
Als échte gastvrouw zorgt Trudy ervoor dat nie-
mand iets te kort komt. Ze helpt mee met koffie 
uitschenken, gunt iedereen zijn praatje, doet ge-
zellig mee met activiteiten en dient in de middag 
de lunch op. Want de inwoners sluiten de gezellige 
ochtend af door samen te genieten van een heer-
lijke lunch, klaargemaakt door vrijwilligers van 
‘Met Elkaar’ en inwoners die tijdens hun bezoek op 
de groep graag willen helpen. 

Trudy kwam niet zomaar bij ‘Met Elkaar’ terecht, 
ze vertelt hier het volgende over; ‘’Door persoon-
lijke omstandigheden kwam ik thuis te zitten. Ik 
kwam bijna de deur niet meer uit. Op een gegeven 
moment bedacht ik mij dat het zo niet langer kon. 
Ik besloot om hulp te zoeken. Zo kwam ik bij Bijeen 
terecht.’’ Bijeen gaf Trudy weer een reden om naar 
buiten te gaan en om onder te mensen te komen. 
Zo maakte ze kennis met het initiatief van ‘Met 

Elkaar’ en werd ze vrijwilliger op de groep van don-
derdagochtend. ‘’Op deze manier doe ik nieuwe 
sociale contacten op en kom ik vaker de deur uit, 
tegelijkertijd kan ik echt iets betekenen voor an-
deren in onze samenleving. Dat geeft ontzettend 
veel voldoening.’’ Het vrijwilligerswerk heeft er 
zelfs voor gezorgd dat Trudy haar leven aan het 
omgooien is en een baan zoekt in de verzorging. 
De ervaring die ze nu opdoet, pakt niemand haar 
meer af en gaat er vast en zeker aan bijdragen dat 
ze binnenkort een leuke baan vindt waarin ze iets 
kan betekenen voor een ander en voor zichzelf. 

‘Met Elkaar’ is te vinden op meerdere locaties in 
de gemeente Heusden en iedereen is van harte 
welkom! Wil jij ook een keer aansluiten? Neem dan 
contact op met Julia Gavrilenko op telefoonnum-
mer (073) 511 83 50 of mail naar receptie@bijeen-
heusden.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. Meer informatie lees je op  
www.komerbijheusden.nl <

Herdenking Stadhuisramp 
vesting Heusden
Op het plein voor het stadhuis in de vesting Heusden is op donderdag  
4 november de jaarlijkse herdenking van de stadhuisramp. Bij deze 
ramp kwamen in de nacht van 4 op 5 november 134 mensen om het 
leven nadat de Duitsers de toren van het stadhuis opbliezen. Hierin 
schuilden de slachtoffers tegen het oorlogsgeweld. 

De herdenking begint met een bijeenkomst in de Catharijnekerk in 
Heusden. Daarna gaan de aanwezigen in stille tocht naar het monu-
ment bij het Bezoekerscentrum, waar een korte ceremonie met krans-
leggingen plaatsvindt. De bijeenkomst begint om 19.10 uur. De kerk is 
vanaf 18.45 uur geopend. Je bent van harte uitgenodigd om bij de her-
denking aanwezig te zijn. <

Nacht van de Nacht
Zaterdag 30 oktober

Ontdek op zaterdag 30 oktober hoe mooi de nacht is tijdens  
de ‘Nacht van de Nacht’.

De ‘Nacht van de Nacht’ is bedoeld om aandacht te vragen 
voor de schoonheid én de functie van de duisternis. Het is 
een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en 
Milieufederaties en is erop gericht om onnodige verlichting 
terug te dringen. De gemeente Heusden doet ook mee aan deze 
donkere nacht. Zo verlichten we onder andere het gemeente-
huis en de kerk in Vlijmen, de aanstraalverlichting bij de bomen 
in het centrum van Drunen en de verlichting bij de kade in de 
haven van Heusden vesting niet. Kijk voor meer informatie op 
www.nachtvandenacht.nl. <

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
•  Drunen, Lipsstraat 14, plaatsen over-

kapping (1165205, 15-10-2021)
•  Drunen, Hogeweg 25, bouwen be-

drijfswoning (1165303, 17-10-2021)
•  Vlijmen, Vlijmense Dijk kadastraal 

L2351, bouwen woning (1165715, 
19-10-2021)

Kappen
•  Drunen, Lipsstraat ter hoogte van 

huisnummer 20, kappen leilinde Tilia 
Europaea (1165751, 19-10-2021)

•  Nieuwkuijk, Badweg kadastraal 
H5459, kappen berk (1165781, 
19-10-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Hogeweg 25, bouwen be-

drijfswoning (1165303, 17-10-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Vlijmense Dijk kadastraal 

L2351, aanleggen in- en uitrit 
(1165715, 19-10-2021)

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, Bruneilaan 13, bouwen fiet-

senhok (1126656, 14-10-2021)

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je contact opnemen met het  
cluster Omgevingsvergunningen van  
de gemeente Heusden, telefoon:  
(073) 513 1789.

na de dag van verzending van het 
besluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belangheb-
bende kan bezwaar maken.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de personen 
hieronder genoemd niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de basis-
registratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Het college heeft besloten de 
persoonslijsten van deze personen niet 
meer bij te houden. Daardoor staan 
zij officieel niet meer op dat adres 
ingeschreven.

Geslachtsnaam: Franus, K.P.
Geboortedatum: 24-10-1996
Adres: Sint Catharinastraat 3 E Vlijmen 
Datum besluit: 20-09-2021
Zaaknummer: 1130018

Geslachtsnaam: Taam Lamniai, M.
Geboortedatum: 20-01-1999
Adres: Adrianus Loeffstraat 2 
Oudheusden
Datum besluit: 19-10-2021
Zaaknummer: 1140889

Geslachtsnaam: Cadenas Petrola, L.M.
Geboortedatum: 30-03-1990
Adres: Adrianus Loeffstraat 2 

Oudheusden
Datum besluit: 19-10-2021
Zaaknummer: 1140889

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je binnen zes weken, na de 
dag van deze publicatie, een bezwaar-
schrift indienen. Vermeld hierbij 
het zaaknummer. Voor vragen kun 
je contact opnemen met het clus-
ter Burgerzaken van de gemeente 
Heusden. <

Bekendmakingen >

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Stationsstraat 74A, voorma-

lig noodslachthuis ombouwen naar 
woning (1043358, 13-10-2021)

•  Vlijmen, Onze Lieve 
Vrouweschutsstraat 21A en 21B, ka-
dastraal L1871, bouwen twee wonin-
gen (1075670, 13-10-2021)

•  Heusden, Bakkersdam 5, verbouwen 
en vergroten kantoorpand  (1127136, 
13-10-2021)

•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8,  
wijzigen reeds eerder verleende 
vergunning plaatsen overkapping 
(1132086, 18-10-2021)

•  Vlijmen, Wolput 75, vernieuwen kap 
woning (1133332, 19-10-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
Vlijmen, Onze Lieve 
Vrouweschutsstraat 21A en 21B ka-
dastraal L1871, aanleggen twee in- en 
uitritten (1105897, 13-10-2021)

Vergunningsvrij
Drunen, Sportlaan kadastraal L7366, 
tijdelijk plaatsen vijf containers 
(opslag roerende zaken) (1139944, 
15-10-2021)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes weken 

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'.

Bijverdienen met je vereniging? 
Meld je dan aan voor de inzameling van oud papier!

Eén keer per maand wordt in onze gemeente het oud papier ingezameld. Vrijwilligers van verenigingen 
verzorgen, samen met een inzamelwagen en chauffeur van de Afvalstoffendienst, de papierinzameling. 
De verenigingen krijgen hiervoor een vergoeding van ongeveer € 400 tot € 450 per kwartaal. 

Er zijn verschillende inzamelwijken voor de inza-
meling van oud papier. Binnenkort komen er in 
Drunen drie wijken vrij:
A1:  Vermeerplantsoen, Rembrandtlaan, 

Duinweg, Honderdbunderweg, Sportlaan, 
Hoge Schijf, De Hooge Bank, Giersbergen 

A11:  Dillenburg, Hogeweg, Hulten, (deel) 
Admiraalweg, Rubenslaan, Frans Halslaan, 
Jan Steenstraat, Jeroen Boschlaan, Van 
Goghstraat, Bosscheweg, Kooiweg

A13:  tussen (en inclusief) Vennestraat, 
Thorbeckestraat, Van Oldenbarneveltstraat, 
Rooseveltstraat, Van Marnixstraat,  
Van Hoogendorpstraat 

Inschrijven
Wil jouw vereniging in één of meerdere wijken oud 
papier inzamelen? Neem dan contact op met op 
met Liesbeth Leermakers of Wilma Broeders via 
(073) 513 17 89 of info@heusden.nl. <

Militaire oefening
Van 2 t/m 10 november

Volgende week is er weer een militaire oefening binnen onze 
gemeente. Hierbij worden pantservoertuigen ingezet. <

Inloopspreekuur  
wateroverlast
Op dinsdag 9 november van 19:00 tot 21:00 uur organiseren 
we op het gemeentehuis in Vlijmen een inloopavond met 
het thema ‘Wateroverlast’. Tijdens deze avond kun je met 
al jouw vragen over water(overlast) binnen onze gemeente 
binnenlopen. 

Onder andere burgemeester Willemijn van Hees en wethouder 
Kees van Bokhoven zijn bij deze inloopavond aanwezig. <

Maak een afspraak
Deze week, t/m vrijdag 29 oktober, kun je aan de balie van  
het gemeentehuis in Vlijmen de hele dag alléén op afspraak te-
recht. Je kunt een afspraak maken via www.heusden.nl of  
via (073) 513 17 89. <

www.heusden.nl
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