
Te weinig geld voor je boodschappen?
Heb je onvoldoende geld om genoeg voeding voor jou en je gezin te kopen? In dat geval kun je een  
beroep doen op de voedselbank. De voedselbank in Heusden is aangesloten bij Voedselbank Den Bosch 
en omstreken. 

La Vuelta
Nu is het écht aftellen geblazen! Over 3,5 week, op zaterdag  
20 augustus, komt de Spaanse wiellerronde tussen 13:30 en 14:00 uur 
door onze gemeente. We zijn er blij mee dat we in Heusden kunnen 
meegenieten van zo’n groot topsportevenement.  

Parkeren
De route moet voor de doorkomst van het peloton vrij zijn. Van vrijdag 
19 augustus 22.00 uur tot zaterdag 20 augustus 15.00 uur is het daar-
om niet toegestaan te parkeren langs de route. Dit geldt voor parkeren 
op de rijbaan én voor de naast de rijbaan gelegen parkeervakken.  
De wegsleepregeling is van kracht. 

Bereikbaarheid
Om 12.00 uur, anderhalf uur voor de doorkomst van het peloton,  
worden op 20 augustus 2022 verschillende wegen 2,5 uur afgesloten 
voor doorgaand verkeer. Meer informatie hierover en veelgestelde  
vragen lees je op www.heusden.nl/vuelta. <

Een gelukkig leven?
Heftig ervaringsverhaal

Wanneer gewelddadig gedrag een hulpkreet is  
‘Als ik een instantie binnen stapte, werd meteen de  
beveiliging gebeld. ’

Johan heeft veel onveiligheid meegemaakt in zijn jeugd en kan daar 
niet over praten. Hij heeft hoge schulden, weinig tot geen inkom-
sten, is net vrij uit de gevangenis en woont weer bij zijn vader. Hij 
heeft al veel meegemaakt in zijn leven en wil graag zijn eigen plekje. 
Als hij dit wil regelen loopt hij tegen allerlei muren op. Het praten 
met instanties is dan ook erg moeilijk voor Johan. Zo kwam Johan 
terecht bij maatschappelijk werk van Bijeen Heusden, die tijdelijk 
de brug zijn tussen Johan en instanties. Nu leert hij waar zijn agres-
sie vandaan komt maar ook om dit in toom te houden.

Op www.bijeenheusden.nl/gelukkigleven onder ‘Ervaringsverhalen’ 
lees je het verhaal van Johan. 

Herken jij iemand in dit verhaal of herken jij jezelf in dit verhaal? 
Kijk dan op www.bijeenheusden.nl/gelukkigleven of zoek profes-
sionele hulp bij Bijeen via (073) 78 201 78 of info@bijeenheusden.nl.

*Vanwege privacy-redenen zijn de namen in dit artikel gefingeerd. 
 We hebben toestemming om dit verhaal te delen. <

Voedselbank Den Bosch en omstreken
Wil je weten of je in aanmerking komt voor een 
voedselpakket van de Voedselbank? Neem dan 
contact op met Farent. Deze organisatie bekijkt 
voor de Voedselbank Den Bosch en omstreken of  
je voldoet aan de landelijk gestelde criteria. 
Kijk voor meer informatie op www.farent.nl of  
op www.voedselbankdenbosch.nl.

Wat moet je meebrengen?
Na aanmelding wordt er een afspraak met je ge-
maakt. Tijdens de intake wordt gevraagd om een 
identiteitsbewijs en een bewijs van bijvoorbeeld 
inkomsten en uitgaven. 

Privacy
Er zijn strikte afspraken gemaakt over bescher-
ming van de privacy. Na goedkeuring kan wekelijks 
een voedselpakket worden verstrekt. Na een peri-
ode, die kan variëren van 3 maanden tot een jaar, 
wordt je financiële situatie opnieuw bekeken. 

Voedselbrigade Oudheusden 
Voedselbrigade Oudheusden is een groep vrijwil-
ligers die zich belangeloos inzet voor mensen die 
een HeusdenPas hebben en wonen in Oudheusden, 
Heuden vesting, Herpt, Heesbeen, Doeveren en 
Hedikhuizen.   

De Voedselbrigade vraagt houdbare producten waar 
zij een voedselpakket van kunnen samenstellen.

Aanmelden
Heb je een HeusdenPas en kom je uit een van de 
bovengenoemde kernen? Dan kun je je aanmelden 
bij voedselbrigade.oudheusden@gmail.com of 
telefonisch bij Janneke Sprenger (06 -  16016145).

Meer informatie
Wil je meer weten over Voedselbrigade 
Oudheusden? Kijk op de facebookpagina:  
Stichting Voedselbrigade Oudheusden <

www.bijeenheusden.nlJe kunt ook 
Whats appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer
> (06) 532 357 05 Openingstijden zomervakantie

25 juli t/m 2 september

Tijdens de zomervakantie hebben we aangepaste openings-
tijden. Deze staan in onderstaande groene colofon. Ook werken 
we de hele dag alléén op afspraak. <

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 donderdag  
09.00 - 17.00 uur en vrijdag  
09.00 - 12.00 uur

WhatsApp
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Telefoon: (06) 532 357 05

Openingstijden gemeentebalie 
Let op in de zomervakantie, van 25 juli 
t/m 2 september, werken wij alleen op 
afspraak. 

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

Nu & morgen
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De grootste wereldwijde 
opruimactie van het jaar
Willen jij en je buren, collega’s, vrienden of familie de buurt 
een stuk schoner maken? Dat is mooi! Meld je dan aan voor de 
World Clean Up Day. Hoe meer mensen meedoen en de handen 
uit de mouwen steken, hoe groter het effect. De benodigde ma-
terialen stellen wij natuurlijk gratis ter beschikking.

Enthousiast geworden?
Kom in actie en meld je aan via info@heusden.nl. Je hebt nog 
genoeg tijd om buren, vrienden, collega’s, leerlingen of familie 
enthousiast te maken om mee te doen. Geef in de aanmelding 
aan met hoeveel mensen, verdeeld over volwassenen en kinde-
ren, je mee doet. Graag ook aangeven in welk gebied je zwerfaf-
val wilt gaan opruimen. 

Heb je geen groep, maar wil je toch graag meedoen? Meld je aan 
als zelfstandige opruimer. <

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, Hogeweg 6, vergroten wo-

ning d.m.v. aan- én opbouw (1267598, 
13-07-2022)

•  Nieuwkuijk, Hertog Kavel STE41 
Kadastraal N7192, bouw woning 
(1268919, 15-07-2022)

•  Elshout, Dekkerseweg 17 en 17a, 
nieuwbouw accommodatie 2e Fase SC 
Elshout (1271304, 18-07-2022)

•  Herpt, Hoefstraat 1, aanleggen 
vijver en amfibieënpoel (1271180, 
19-07-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 21, 

aanleg in- uitrit (1268436, 14-07-2022)

Kappen
•  Oudheusden, naast Rubensstraat 2, 

kap plataan (1267277, 13-07-2022)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Hogeweg 6, vergroten wo-

ning d.m.v. aan- én opbouw (1267598, 
13-07-2022)

Werk of werkzaamheden uitvoeren
•  Drunen, Kanaalweg, verbreden wa-

tergangen op eigen perceel (1271359, 
19-07-2022)

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving van de ontvangen aanvragen. 
De stuk-ken 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, Grotestraat 15, bouwen man-

telzorgwoning (1194855, 12-07-2022)
•  Nieuwkuijk, Hertog Kavel STE11, 

bouw woning en aanleg in- en uitrit 
(1237840, 14-07-2022)

•  Heusden, Nieuwe Maasdijk 1 en per-
celen A 1056  2056 2373 2375 2907 
en F 1057, realiseren industriehallen 
(1224601, 15-07-2022)

Opschorten op verzoek
•  Nieuwkuijk, Venbroekstraat 

3/3A, realiseren verblijfsruimten 

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.

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

Verkeer
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wet-
houders van Heusden maakt bekend 
dat het college op 19 juli 2022 heeft 
besloten tot het aanleggen van de 
gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats ter hoogte van Gounodlaan 
50 in Vlijmen. Het bord E6 wordt hier 
geplaatst alsmede het onder-bord met 
kenteken. Het besluit is 25 juli 2022 
bekendgemaakt in het Gemeenteblad. 

Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer
Het college van Heusden heeft de on-
derstaande melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ont-
vangen en geaccepteerd:

Zaaknummer: 1186369
Datum ingekomen: 17 januari 2022

Adres: De Hoeven 19B Haarsteeg
Activiteit: Veranderen activiteiten

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.

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

Bekendmakingen >

tbv arbeidsmigranten (1115328, 
14-07-2022)

•  Elshout, Wolfshoek 2, aanpassen 
woning i.v.m. huisvesten arbeidsmi-
granten (1197859, 14-07-2022)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Eindstraat en Kleinestraat 

Kadastraal L5006, bouwen twee wo-
ningen en aanleggen in- en uitritten 
(1239515, 14-07-2022)

•  Heusden, Demer 17, vervangen kozij-
nen en plaatsen dakkapel achterzijde 
woning (1262419, 15-07-2022)

•  Drunen, Lipsstraat 44, bouwen distri-
butiecentrum (1198152, 15-07-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Eindstraat en Kleinestraat 

Kadastraal L5006, bouwen twee wo-
ningen en aanleggen in- en uitritten 
(1239515, 14-07-2022)

•  Drunen, Lipsstraat 44, bouwen distri-
butiecentrum (1198152, 15-07-2022)

•  Elshout, Kerkstraat 18, afwijken 
bestemmingsplan i.v.m. het huisves-
ten van ar-beidsmigranten (1186732, 
15-07-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Eindstraat en Kleinestraat 

Kadastraal L5006, aanleggen in- en 
uitritten (1239515, 14-07-2022)

Vergunningsvrij
•  Haarsteeg, Janus van Engelenstraat 

2, vergroten woning (1217082, 
18-07-2022)

Luiers, waar gooi je die weg?
Luiers horen bij het restafval. Helaas vinden we regelmatig 
luiers bij het PMD-afval. Wist je dat er op veel plaatsen in de 
gemeente speciale containers staan? Daar kun je gratis baby-  
en continentieluiers weggooien.

Op www.heusden.nl/inwoners/afval/
afvalsoorten onder ‘Baby- en inconti-
nentieluiers’ vind je een overzicht 
van waar deze containers staan. Als 
de luierinzameling in de openbare 
ruimte goed loopt, plaatsen we in 
de toekomst wellicht op meerdere 
locaties luiercontainers. <

Activiteiten tijdens de 80 van de Langstraat

Opvang van Oekraïense vluchtelingen 
Haarstek in Haarsteeg

Verschillende inwoners van onze gemeente heb-
ben vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in 
huis. Ook zijn er meerdere vrijwilligers die helpen 
door bijvoorbeeld als tolk te fungeren of hand- 
en spandiensten te verlenen. Het college van 
Heusden vindt dit een hartverwarmend gebaar 
in deze moeilijke tijden en spreekt daar zijn dank 
voor uit. 

Als gemeente staan wij ook aan de lat om opvang-
plekken te organiseren voor Oekraïense vluch-
telingen. De druk om meer vluchtelingen op te 
vangen blijft onverminderd hoog, en het wordt 
steeds moeilijker om geschikte opvanglocaties te 
vinden die op korte termijn inzetbaar zijn. Vanaf 
11 augustus vangen we Oekraïense vluchtelingen 

op in een extra locatie, namelijk de Haarstek in 
Haarsteeg. Daar kunnen we ongeveer 30 vluchte-
lingen opvangen. 

Wij kunnen ons voorstellen dat het opvangen van 
vluchtelingen in jouw buurt of dorp de nodige 
impact met zich meebrengt. Wij vragen hiervoor 
jouw begrip maar ook steun om deze Oekraïense 
vluchtelingen een warme plek te bieden in jullie 
buurt. Op woensdag 10 augustus, van 15.00 tot 
19.00 uur, staan medewerkers van de gemeente 
Heusden bij de Haarstek in Haarsteeg. Hier kun je 
jouw vragen stellen en eventuele zorgen delen.   

Op www.heusden.nl/oekraine vind je meer informa-
tie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen.<

Wil je tijdens de 80 van de Langstraat een activi-
teit organiseren? Op www.heusden.nl/de-80-van-
de-langstraat lees je wat je zonder vergunning 
mag organiseren én waarvoor je juist wel een 
vergunning nodig hebt. Heb je een vergunning 
nodig? Doe dat dan snel. Deze kun je namelijk 
aanvragen tot vrijdag 5 augustus.

Vrijwilligers gezocht
Wil jij als vrijwilliger meehelpen bij 
de 80 van de Langstraat? Kijk dan op 
www.80vandelangstraat.nl onder het kopje  
‘vrijwilligers’. <
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