
‘Brabant Onder De Radar’ 
Een televisietip voor de komende weken is ‘Brabant Onder  
De Radar’. Van 11 mei t/m 22 juni elke woensdag vanaf 17:45 
uur op Omroep Brabant. In 7 korte afleveringen zie je van alles 
over ondermijnende criminaliteit in Brabant én alles wat daar-
bij komt kijken. Het programma laat zien hoe de provincie en 
partners samen een positieve bijdrage leveren aan de integrale 
aanpak van ondermijning. 

Het programma is een coproductie van Provincie Noord-Brabant 
en Omroep Brabant, met medewerking van tal van andere  
bekende en onbekende partners. <

Aanpak vervuiling afvalbakken in  
openbare ruimte
Op verschillende locaties in de openbare ruimte in onze gemeente staan afvalbakken. Bijvoorbeeld  
langs wandelroutes, in winkelcentra en bij speeltuintjes. Deze bakken zijn bedoeld voor afval dat je  
wil weggooien tijdens een wandeling of het buitenspelen. Denk aan snoeppapiertjes, blikjes of  
fastfood verpakkingen.  

Vacature

Werkervaringsplaats  
medewerker Publiekszaken
Ben jij klantgericht en wil je graag als medewerker Publiekszaken bij 
een gemeente werken? Dan is dit je kans! We starten namelijk een 
werk-leertraject medewerker Publiekszaken. Wij zoeken klantge-
richte collega’s die stage willen lopen en de opleiding medewerker 
Publiekszaken willen volgen. 

Wat ga je doen 
In deze functie geef je administratieve ondersteuning bij het afhandelen 
en uitreiken van paspoorten, identiteitsbewijzen, rijbewijzen en het 
maken van afspraken. Je helpt klanten telefonisch maar ook persoonlijk 
aan de receptie. De stage duurt in totaal één jaar. Dit kan een jaar bij één 
gemeente of twee keer een half jaar in twee gemeenten. De stage begint 
medio september 2022 en je volgt gelijktijdig 8 uur per week (op woens-
dag) de opleiding ‘medewerker Publiekszaken’. 

Reageren op de vacature kan via www.vacatures.werkeninnoordoost-
brabant.nl. Typ bij zoeken ‘Publiekszaken’ in. Wil je meer informatie?  
Bel dan met Jolanda Verbiesen, (073) 51 31 789. <

Een gedicht van de  
jeugdburgemeester
Tijdens de Dodenherdenking was er in vier kernen in onze ge-
meente een herdenking. In Drunen, Elshout, Vlijmen en Heusden. 
Jeugdburgemeester Daan Sol schreef voor deze dag een gedicht en 
droeg deze voor:

Als ik aan oorlog denk…
Als ik aan oorlog denk, dan is het van lang geleden, een vreselijke 
strijd. 
Maar nu gebeurt het ook heel dichtbij, in deze tijd.
Waarom hebben de mensen niet geleerd van het verleden,  
is er nu weer zoveel pijn en verdriet.
Voor mij echt ongelooflijk, ik begrijp het niet.
Ik heb het geluk dat ik opgroei in vrede, zonder angst voor verdriet 
of pijn.
Wat zou een wereld zonder oorlog en geweld toch mooi zijn.
Een wereld waar geluk en vrede heerst.
Waar niemand een ander zijn leven beheerst.
Vandaag denken we aan mensen die in het heden en in het verleden 
voor vrijheid hun leven hebben gelaten.
Liefde voor de mensen die hun familie, bezittingen en land zo  
abrupt moesten verlaten.
Laten we ze nooit vergeten en laat ze in ons hart voortleven.
Een wereld zonder haat, vol met liefde dat is mijn streven. <

Controle
Ongeveer een jaar lang controleerden we alle afval-
bakken in de gemeente en hielden we bij wat voor 
afval er in zat. In bijna 50 afvalbakken vonden we 
vooral huishoudelijk afval. Dit is niet de bedoeling 
want dan zit de afvalbak veel te snel vol en past 
het afval waarvoor de bak bedoeld is er niet meer 
in. Huishoudelijk afval hoort niet in een afvalbak 
in de openbare ruimte. Je verzamelt het thuis en 
brengt het vervolgens naar de ondergrondse rest-
afvalcontainer of in de PMD- of GFT-container. 

Maatregelen
Op de afvalbakken waar we vaak huishoudelijk af-
val hebben aantroffen, plakken we binnenkort een 
sticker. Ook komt er een spijltje in de inwerpope-
ning van het afvalbak. Hierdoor is het moeilijker 
om er een zak huishoudelijk afval in te gooien. 

Natuurlijk houden we bij wat het effect van deze 
maatregelen is. We hopen hiermee een signaal 
af te geven waardoor de afvalbak weer gebruikt 
wordt waar deze voor bedoeld is. Als we nog 
steeds huishoudelijk afval in de afvalbakken zien, 
hangen we als laatste waarschuwing een label aan 
de bak. Als er hierna dan nog steeds huishoudelijk 
afval in zit, bestaat de kans dat we die afvalbak 
weghalen.

Ook plaatsen we in enkele afvalbakken een blik-
opening. Dit is een klein gat waarin precies een 
flesje of een blikje past. Dit doen we bij afvalbak-
ken die we liever niet willen weghalen, zoals bij 
winkelcentra, milieuparkjes of bij een bushalte. <

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 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 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
•  Heesbeen, Grotestraat 28, plaatsen 

dakkapel voorzijde woning (1225028, 
27-04-2022)

•  Heusden, Nieuwe Maasdijk 1 en per-
celen A1056, 2056, 2373, 2375, 2907 
en F 1057  realiseren industriehallen 
(1224601, 26-04-2022)

•  Vlijmen, Meester Driessenstraat 1 
tm 43 en 2 tm 42, parklaan 1 tm 41 
en konijnenbergstraat 1 tm 41, 2 tm 
42,  plegen onderhoud 106 woningen 
(1225490, 28-04-2022)

•  Drunen, Vlierstraat 5, bouwen ketel-
huisje (1228162, 02-05-2022)

Kappen
•  Drunen, Händelstraat 2, kappen 

notenboom (1228657, 03-05-2022)

Afwijken van de bestemming
•  Elshout, Kerkstraat 31, afwijken 

bestemming in verband met huis-
vesten arbeidsmigranten (1225390, 
27-04-2022)

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
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 22,  

vergroten bedrijfsloods (1168489, 
29-04-2022)

•  Nieuwkuijk, Venbroekstraat 3/3A, rea-
liseren verblijfsruimten t.b.v. arbeids-
migranten (1115328, 03—05-2022)

•  Drunen, James wattlaan 7, vergroten 
kantoorpand (1193261, 03-05-2022)

Opgeschort op verzoek
•  Drunen, Groenewoud 34, verharden 

bestaande oprit rechts van het per-
ceel (1193634, 03-05-2022)

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.

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Kappen
•  Heusden, Molenstraat 4, kappen 

esdoorn (1211528, 29-04-2022)
•  Heusden, percelen K2548, F1299 

en F1301 langs de provinciale weg 
N267, kappen vijf bomen (1199839, 
29-04-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Klompenmaker onge-

nummerd, aanleg in- uitrit klompen-
maker (1203007, 03-05-2022)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het 

Verkeer
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Heusden maakt bekend 
dat het college op 2 mei 2022 heeft 
besloten tot het aanleggen van de 
gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats ter hoogte van Beatrixstraat 11 
in Oudheusden. Het bord E6 wordt hier 
geplaatst alsmede het onderbord met 
kenteken. Het besluit is 5 mei 2022 
bekendgemaakt in het Gemeenteblad. 

Evenementenvergunningen

STICHTING EVENEMENTEN PROMOTIE 
HEUSDEN-VESTING
De burgemeester van Heusden heeft 
op 3 mei 2022 vergunning verleend 
aan Stichting Evenementen Promotie 
Heusden-Vesting voor het organiseren 
van het Drag Queen Festival op 26 mei 
op een gedeelte van het Burchtplein in 
Heusden. De vergunning is verzonden 
op 3 mei 2022 en bij de gemeente be-
kend onder nummer 1194139.

STICHTING AVOND4DAAGSE DRUNEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 4 mei 2022 vergunning verleend 
aan Stichting Avond4daagse Drunen 
voor het organiseren van de avond-
vierdaagse in Drunen (slotdag bij het 
Raadhuisplein) van 17 t/m 20 mei 2022, 
6 t/m 9 juni 2023 en 4 t/m 7 juni 2024. 
De vergunning is verzonden op 4 mei 
2022 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 1203444.

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: Pásztor , A.I.
Geboortedatum: 04-06-1982
Adres: Afrikalaan 70 Drunen
Datum besluit: 03-05-2022
Zaaknummer: 1199846

Geslachtsnaam: Tymczak, D.
Geboortedatum: 26-06-1964
Adres: Haarsteegsestraat 37 Haarsteeg
Datum besluit: 03-05-2022
Zaaknummer: 1187352

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. <
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besluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belangheb-
bende kan bezwaar maken.

RECTIFICATIE ONTWERP-
BESTEMMINGSPLAN 
‘MARIËNDONKSTRAAT 34A, ELSHOUT’
Per abuis is gepubliceerd dat het ont-
werpbestemmingsplan vanaf 5 mei 
2022 ter inzage ligt. Dit is niet juist. 
Het plan ligt vanaf 12 mei 2022 ter 
inzage. Hieronder volgt de correcte 
bekendmaking. 

Het college van Heusden maakt 
bekend, dat het heeft ingestemd 
met het ontwerpbestemmingsplan 
‘Mariëndonkstraat 34a, Elshout’ (NL.
IMRO.0797.BPmariendonkstr34-ON01). 

Het plangebied ligt aan de rand van de 
kern Elshout, tussen Mariëndonkstraat 
34 en 36. Ter plaatse staan bijgebou-
wen in de tuin, behorende bij de wo-
ning ernaast. Deze worden gesloopt 
c.q. heringericht om de bouw van de 
woning mogelijk te maken. 

Het ontwerpbestemmingsplan  
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 12 mei 2022 gedurende  
zes weken ter inzage. Een digitale 
versie vind je op www.heusden.nl  
en www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Je kunt een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie? Neem dan  
contact op met Mathijs Snoeren, via  
telefoonnummer (073) 513 17 89. 
Vermeld hierbij het zaaknummer 
1041840.

Ligging plangebied

Commissie  
bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op 
dinsdag 17 mei 2022 een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting 
wordt een bezwaarschrift behandeld, dat is gericht tegen:

14:30 uur: Het bouwen van een laadkuil met dockingruimte en 
het handelen in strijd met de ruimtelijke regels op een perceel 
aan de Klompenmaker in Nieuwkuijk.

Voor meer informatie en het bijwonen van de hoorzitting kun 
je contact opnemen met het secretariaat van de Commissie 
bezwaarschriften via telefoonnummer (073) 51 31 789. <

Het IDO nu in Drunen én in Vlijmen
Met het IDO helpt de bibliotheek je in jouw contac-
ten met de digitale overheid, mails, formulieren en 
inloggen met de DigiD. Vanwege de privacy doet de 
bibliotheek geen daadwerkelijke aanvragen voor bij-
voorbeeld toeslagen of belastingen, maar helpt wel 
waar ze kan. Ze zoekt naar een oplossing of helpt je 
de juiste instelling binnen de gemeente Heusden of 
bij de landelijke (overheids-)instanties te vinden.

Meer informatie lees je op 
www.bibliotheekheusden.nl/ido <

Digitale hulp bij de bibliotheek
De Bibliotheek in Drunen had al een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Sinds kort kun je ook in  
de Bibliotheek in Vlijmen terecht met vragen over bijvoorbeeld het digitaal aanvragen van zorgtoeslag 
of het aanvragen van een gezondheidsverklaring voor je rijbewijs. Ook kun je hier binnenlopen bij een 
van de spreekuren op locatie, zoals ZorgSaam en Spreekuur Geldzaken & Formulieren. 

Wethouder Peter van Steen opende het  
spreekuur IDO in de Bibliotheek Vlijmen.  
Op de foto zie je naast de wethouder de  
vrijwilligers en het personeel die gaan  
helpen tijdens de spreekuren. 

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen met 
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

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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