
Leven ze nog 
lang en gelukkig?

Leven ze nog lang en gelukkig?
Een relatie, iedereen heeft hier zijn eigen beeld en ideeën bij. Ze zijn er in alle denkbare vormen. We 
ondervinden hoe prettig, mooi én hoe spannend of ingewikkeld een relatie kan zijn. Zelf en met elkaar 
reis je naar een toekomst die je voor ogen hebt. Maar heb jij hetzelfde eindpunt voor ogen als je (toekom-
stige) partner? Helaas raken veel partners elkaar tijdens deze reis kwijt. De welbekende slotzin van ieder 
sprookje ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’ geldt dan ook niet voor iedere relatie. 

Restafval hoort in de  
ondergrondse container 
Ieder huishouden in de gemeente Heusden heeft een afvalpas waar-
mee de ondergrondse containers voor restafval kunnen worden ge-
opend. Bij controle is opgevallen dat er veel huishoudens zijn die geen 
of nauwelijks restafval naar een ondergrondse container brengen. 
Maar hoe goed je je afval ook scheidt, er blijft altijd restafval over.  

Voorbeelden zijn kaaskorsten, plastic groente- of fruitnetjes, tissues, 
damesverband, wattenschijfjes, aluminiumfolie of een kapot drink-
glas. Meer voorbeelden van restafval vind je op www.heusden.nl in de 
Afvalscheidingswijzer en op www.afvalscheidingswijzer.nl. 

Afvalstoffenverordening 
Volgens de gemeentelijke Afvalstoffenverordening ben je verplicht om 
het huishoudelijk afval aan te bieden in de containers die de gemeente 
daarvoor beschikbaar stelt. Inwoners die nog nooit restafval in de on-
dergrondse container hebben aangeboden, hebben we aangeschreven 
om hen daarop te wijzen. <

Jeroen van den Bosch,  
wethouder
Deze week stelt wethouder Jeroen van den Bosch zich voor  
in de Nu & Morgen: 

Samen veel meer dan de som der delen
“Ik woon mijn hele leven al in Vlijmen. Eerst op de Vliedberg en vanaf 
mijn 17e op verschillende plaatsen in Vlijmen Dorp en de Vijfhoeven. 
Met mijn vrouw Anja heb ik 3 dochters. De laatste jaren was ik 
vooral actief als voorzitter van de Stichting Evenementen Vlijmen 
en mocht ik de film Herman maken. Daarnaast ben ik actief in de 
gemeente Heusden bij het Sint Barbara en Onze Lieve Vrouwe gilde, 
zangvereniging Très Jolie en volleybalvereniging Minerva. Ik werkte 
28 jaar in de financiële industrie als pensioenspecialist. Eerst vanuit 
mijn opleiding tot wiskundige en later op het gebied van commu-
nicatie en gedrag. Ik vind het een eer dat ik mijn kennis en ervaring 
mag inzetten voor de inwoners van mijn eigen gemeente.”

Binnen het college ben ik verantwoordelijk voor
•   Duurzame ontwikkeling, Milieu en afval, Natuur en groen, 

Wateropgaven, Warmtetransitie, Energietransitie, Cultuur en 
kunst, Onderwijs, Dierenwelzijn

•   Projecten: G1000 Vliedberg
•   Wijken: Hedikhuizen, Vliedberg, Braken-West, Braken-Oost

Hiervoor was ik
•   Toezichthouder op pensioenuitvoerders bij de Autoriteit 

Financiële Markten in Amsterdam
•   Voorzitter Stichting Evenementen Vlijmen
•   Hoofdman Sint Barbaragilde <

Zomerpauze Nu & Morgen

Je kunt ook 
Whats appen 
met de gemeente 
Heusden via 
telefoonnummer 
> (06) 532 357 05

In week 31 (woensdag 3 augustus) en week 
32 (woensdag 10 augustus) verschijnt de Nu 
& Morgen alleen digitaal. Weekblad Heusden 
heeft dan namelijk een zomerpauze. Je vindt de 
digitale versie van de informatiepagina dan op 
www.heusden.nl, op Facebook en in onze online 
nieuwsbrief. 

Heb je je nog niet aangemeld voor onze 
nieuwsbrief? Meld je dan aan via onze 
website > ‘Organisatie en bestuur’ > 
‘Communicatiekanalen’ > ‘E-mail nieuwsbrieven’. 
Zo mis je niets van de gemeente! <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Signalen van huiselijk geweld zijn soms lastig te 
herkennen. Niet alle slachtoffers van huiselijk 
geweld hebben blauwe plekken of littekens. Denk 
bijvoorbeeld ook aan schrikken wanneer iemand 
wordt aangeraakt of plotseling ander gedrag. Ook 
kun je huiselijk geweld herkennen door te letten 
op het gedrag van de persoon waarvan je denkt 
dat die het geweld pleegt. 

Vermoed je huiselijk geweld in je omgeving? Kijk 
dan op www.bijeenheusden.nl/gelukkigleven om 
te lezen wat je kunt doen! <

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

Nu & morgen
Informatie van de gemeente Heusden > 20 juli 2022

 

www.heusden.nl

http://www.heusden.nl
http://www.afvalscheidingswijzer.nl
http://www.heusden.nl
http://www.bijeenheusden.nl/gelukkigleven


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
•  Heusden, Demer 30C, plaatsen bui-

tenunit van warmtepomp (1264597, 
04-07-2022)

•  Heusden, Gasthuisstraat 3 , reali-
seren woning in voormalige kerk 
(1266249, 11-07-2022)

•  Drunen, Bellinipark 40, veranderen 
voorgevel door middel van nieuwe 
voordeurpui en vervangen dakpannen 
(1266211, 11-07-2022)

•  Drunen, Offenbachplantsoen 2, plaat-
sen twee dakkapellen op voor- en ach-
terzijde woning (1266442, 11-07-2022)

•  Heusden, Wijksestraat 36, plaatsen 
dubbel glas begane grond (1266661, 
12-07-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
kavel STE04  kadastraal K3294, bou-
wen woning en aanleggen in- en uitrit 
(1266813, 12-07-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
kavel STE22 kadastraal K3300, bou-
wen woning en aanleggen in- en uitrit 
(1266905, 12-07-2022)

Monumenten
•  Heusden, Gasthuisstraat 3, realiseren 

woning in voormalige kerk (1266249, 
11-07-2022)

Afwijken van de bestemming
•  Heusden, Gasthuisstraat 3, realiseren 

woning in voormalige kerk (1266249, 
11-07-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 

kavel STE04  kadastraal K3294, 
aanleggen in- en uitrit (1266813, 
12-07-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
kavel STE22 kadastraal K3300, 
aanleggen in- en uitrit (1266905, 
12-07-2022)

Werk of werkzaamheden uitvoeren
•  Heusden, Nieuwe Maasdijk 3A, wan-

delpad onder de vestingmuur bij de 
passanten steiger, realiseren wegdek-
verlichting (1262845, 06-07-2022)

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
•  Drunen, Leliestraat 18, aanleggen in- 

en uitrit (1236612, 08-07-2022)

(1212873, 06-07-2022)
•  Drunen, Duinweg 37, uitbreiding fiet-

senstalling (1232815, 12-07-2022)

Kappen
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat 9, kappen spar 
(1249450, 07-07-2022)

•  Hedikhuizen, Lambertusstraat tus-
sen 2 en 10, kappen negen lindebo-
men (1253780, 08-07-2022)

•  Vlijmen, Wilhelminastraat 40, kappen 
spar (1254347, 11-07-2022)

•  Vlijmen, Meliestraat 44, kap spar 
(1239910, 12-07-2022)

Monumenten
•  Heusden, Vismarkt 3 en 5, realise-

ren doorbraak tussen twee panden 
(1246862, 07-07-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Geerpark Blauwbleuren ka-

vel GEE425, en aanleggen in- en uitrit 
(1236313, 07-07-2022)

•  Vlijmen, de Bellaard thv kruising 
Voorste Zeedijk, aanleggen in- en 
uitrit ten behoeve van een (nieuw) 
trafostation (1237012, 01-07-2022)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat 9, kappen spar 
(1249450, 07-07-2022)

Buiten behandeling stellen aanvraag
•  Drunen, Hobbemaplein 23, 2022 

plaatsen dakkapel (1240121, 
11-07-2022)

Ingetrokken
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 17, afwijken 

bestemmingsplan voor huisves-
ten meer dan 5 arbeidsmigranten 
(1205429, 07-07-2022)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het 
besluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belangheb-
bende kan bezwaar maken.

Verkeer

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wet-
houders van Heusden maakt bekend 
dat het college op 13 juli 2022 heeft be-
sloten tot het aanleggen van de gere-
serveerde gehandicaptenparkeerplaats 
ter hoogte van Bastion 6 in Heusden. 
Het bord E6 wordt hier geplaatst als-
mede het onderbord met kenteken. 
Het besluit is 18 juli 2022 bekendge-
maakt in het Gemeenteblad. <

Bekendmakingen >

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

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Nieuwkuijk, Abdijlaan tussen 16A 

en 22, tijdelijk plaatsen congrestent 
(1212873, 06-07-2022)

•  Vlijmen, Wilhelminastraat 19d, wij-
ziging reeds verleende vergunning 
-1194831-(252696, 06-07-2022)

•  Heusden, Vismarkt 3 en 5, realise-
ren doorbraak tussen twee panden 
(1246862, 07-07-2022)

•  Vlijmen, Geerpark Blauwbleuren 
kavel GEE425, bouwen woning, plaat-
sen erfafscheiding en aanleggen in- 
en uitrit (1236313, 07-07-2022)

•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 12, be-
drijfswoning steenfabriek (1195735, 
08-07-2022)

•  Drunen, Brabantseweg 1, realiseren 
dakkapel voorzijde woning (1241562, 
11-07-2022)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 13, 
bouwen dakopbouw garage (1209354, 

12-07-2022)
•  Drunen, Duinweg 37, uitbreiding fiet-

senstalling (1232815, 12-07-2022)
•  Drunen, Christiaan Huygensweg 2B, 

wijzigen eerder verleende bouwver-
gunning, oprichten bedrijfspand 
1125070 (1217555, 12-07-2022)

•  Haarsteeg, de Hoeven 19B, vervangen 
windturbine (1186725, 12-07-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Nieuwkuijk, Abdijlaan tussen 16A 

en 22, tijdelijk plaatsen congrestent 

Wil jij wat bijverdienen 
met je vereniging?
Zamel samen oud papier in!
Eén keer per maand zamelen jullie dan, samen met een inzamel-
wagen en chauffeur van de Afvalstoffendienst, het oud papier 
op. Verenigingen krijgen hiervoor een vergoeding van ongeveer  
€ 400 tot € 450 per kwartaal. 

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

Houd je huis koel

Aangepaste openingstijden 
zomervakantie
25 juli t/m 2 september

•   Tijdens de zomervakantie werken we aan de gemeentebalie in 
Vlijmen de hele dag alléén op afspraak. 

•   Op dinsdagavond is de gemeentebalie in Vlijmen geopend tot 
20:00 uur.

•   Op vrijdagmiddagen is de gemeentebalie in Vlijmen vanaf 
12.00 uur gesloten en zijn we ook telefonisch niet bereikbaar. 
Bijeen is vanaf 13:00 uur gesloten.

Je kunt een afspraak maken via www.heusden.nl of via  
(073) 513 17 89 en voor Bijeen via (073) 78 201 78. Een fijne zomer! <

Help natuurbranden te voorkomen

De zon schijnt en het is heerlijk weer! Ga je naar 
de duinen of het bos? Veel plezier, maar let wel op: 
een natuurbrand ontwikkelt zich zeker in droogte 
snel én onvoorspelbaar. 90% van de natuurbran-
den ontstaat helaas door menselijk handelen.

Wat kun je zelf doen om een natuurbrand te voor-
komen?
•   Parkeer op de parkeerterreinen
•   Rook niet in het natuurgebied
•   Gooi afval in de afvalbak. Of gooi je afval thuis 

weg. Glasscherven kunnen brand veroorzaken.
•   Maak geen open vuur en ga niet barbecueën in 

het natuurgebied <

Wat een warmte! Hoe houd jij je huis koel? Milieu 
Centraal geeft een aantal tips: 
•   Doe overdag de gordijnen dicht en/of doe de 

zonneschermen omlaag. Zo hou je de warmte 
buiten. 

•   Houd ramen en deuren overdag dicht (blijf wel 
ventileren voor gezonde lucht in huis) en zet ze 

’s avonds laat, ’s nachts of vroeg in de ochtend 
tegen elkaar open.

•   Zorg voor goede isolatie van je dak en buiten-
muren. 

•   Een groen dak zorgt verkoeling. <

www.heusden.nl
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