
Oproep aan kinderen | Kunstwerk 
Voor de campagne ‘Leven ze nog lang en gelukkig?’ vragen we kinderen een kunstwerk te maken  
over dit thema. Dus trommel de kinderen in jouw omgeving op om ook mee te doen! 

La Vuelta Holanda 2022
Op zaterdag 20 augustus tussen 13:30 en 14:00 uur vliegen de wiel
renners tijdens La Vuelta door onze gemeente. Zo snel zijn ze! Wist je 
dat er in onze gemeente allerlei activiteiten zijn die dag én in aanloop 
ernaartoe? Ook kom je alvast in Spaanse sferen door de rood/gele ver
siering in de gemeente. Meer informatie zoals de etappe door  
onze gemeente (incl. routekaartje) en veelgestelde vragen lees je op 
www.heusden.nl/vuelta. <

Wat voor kunstwerk? 
De kinderen kunnen een kunstwerk maken dat gaat 
over het thema relaties. Of dat nu iets schilderen, 
knutselen, kleien, schrijven, fotograferen, filmen of 
iets anders is: het mag allemaal. Hieronder leggen 
we uit wat wij bedoelen met het thema.

Je herkent vast de zin waar een sprookje meestal 
mee eindigt, ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’. 
Maar dit geldt niet voor iedereen. ‘Vriendschap, 
verkering, verliefd zijn, samenleven of trouwen’ 
zijn woorden die horen bij een relatie tussen men-
sen die gelukkig met elkaar willen zijn. Maar een 
relatie kan ook ingewikkeld zijn of niet fijn. Het 
is stom en zelfs weleens eng dat grote mensen 
(steeds) ruzie maken. Misschien ken je een vriend-
je of vriendinnetje waarvan de ouders gescheiden 
zijn, of maak jij dit zelf mee? Dan zie je en merk je 
dat dit best wel moeilijk is. Je maakt je misschien 
wel zorgen over hoe het verder moet of je weet 
niet hoe jij met deze situatie om moet gaan. In 
jouw kunstwerk kun je bijvoorbeeld laten zien wat 
je ziet gebeuren in een relatie die niet fijn is of in 
een scheiding, hoe jij of iemand anders zich voelt 
in zo’n situatie. Maar bijvoorbeeld ook wat je juist 
nodig hebt om gelukkig te worden. Best wel een 
moeilijk thema, maar we dagen je uit om hierover 
iets te maken. 

Op www.bijeenheusden.nl/gelukkigleven en op 
www.kiesvoorhetkind.nl vind je meer achtergrond
informatie over het onderwerp. Voor ouders of om 
samen te bekijken en bespreken.  

Een echte tentoonstelling
Van alle ingestuurde kunstwerken maken we een 
bijzondere expositie in cultuurtoren Honsoirde.  
Je kunt deze ook online bekijken. Een kunstwerk 
moet vóór of op 15 september ingeleverd zijn. Dit 
kan door jezelf aan te melden op www.honsoirde.nl. 
Als veel kinderen een kunstwerk inleveren dan kan 
het zijn dat we niet alle werken kunnen laten zien 
tijdens de expositie in de cultuurtoren. Er is name
lijk maar beperkte ruimte beschikbaar. Deze werken 
laten we dan zien in een rondreizende tentoonstel
ling op andere locaties in de gemeente.

Een leuk creatief project over  
een belangrijk onderwerp
Bijeen Heusden, Stichting Honsoirde, Mikz 
Kinderopvang en het Expertise centrum Kind en 
Scheiding werken samen om kinderen creatief uit 
te dagen om na te denken over het thema ‘Een ge
lukkig leven’. Naast een oproep voor kinderen is er 
ook een oproep gedaan voor kunstenaars. En gaan 
kinderen van Mikz buitenschoolse opvang in crea
tieve workshops aan de slag met het onderwerp. <

Openingstijden zomervakantie
25 juli t/m 2 september

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

Let op! Aangepaste openings-
tijden milieustraat
Voor de komende dagen zijn er hoge temperaturen voorspeld. 
Om onze medewerkers hiervoor te beschermen is de milieus
traat vanaf woensdag 10 tot en met woensdag 17 augustus 
beperkt geopend. Namelijk van 9:00 tot 12:00 uur. Dit geldt ook 
voor de zaterdag. <

Glasvezel in onze gemeente
Waarom leggen aanbieders dat niet  

gezamenlijk aan?

De gemeente Heusden wil graag dat elke inwoner kan beschik-
ken over glasvezel. Na Delta Fiber is nu Glaspoort (KPN) glasve-
zel aan het aanleggen in onze gemeente. 

Veel mensen vragen waarom twee keer het trottoir open moet 
en glasvezel niet in één sleuf kan worden gelegd, waarom er nog 
een aanbieder van glasvezel komt en of er nog meer aanbieders 
komen. De glasvezelmarkt is een open, commerciële markt waar 
de gemeente geen invloed op mag uitoefenen. Als glasvezel
aanbieders voldoen aan de randvoorwaarden van diepteligging 
veiligheid en dergelijke moeten wij toestemming verlenen voor 
aanleg. 
 
Wij hebben geprobeerd Delta Fiber en Glaspoort (KPN) geza
menlijk glasvezel aan te laten leggen of gebruik te laten maken 
van elkaars netwerk, maar dat is helaas niet gelukt. Tot op he
den hebben alleen Delta Fiber en Glaspoort (KPN) zich gemeld 
om glasvezel aan te leggen. De mogelijkheid bestaat dat er nog 
andere glasvezelaanbieders komen, al achten wij die kans klein.    

Meer informatie en veelgestelde vragen lees je op  
www.heusden.nl/glasvezel. <

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

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
Telefoon: (073) 513 17 89
Fax: (073) 513 17 99
Website: www.heusden.nl
Email: 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
Email: 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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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 overheid.nl/berichtenover 
uwbuurt kun je je aanmelden voor 
emailservice.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Abraham van 

Diepenbeeckstraat 5,  vervangen 
en vergroten dakkapel (1278223, 
27072022)

•  Heusden, Breestraat 19, verbou
wen/renoveren woning (1279872, 
29072022)

Monumenten
•  Heusden, Breestraat 19, verbou

wen/renoveren woning (1279872, 
29072022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, Kapelstraat 26, aanleg 2e in 

uitrit (1281264, 01082022)
•  Nieuwkuijk, Steenenburg Kavel 

STE25 Kadastraal K3292, aanleggen 
in en uitrit (1281227, 01082022)

Roerende zaken
•  Heusden, Pelsestraat 1 t/m 3B, opslag 

goederen (1278000, 27072022)

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
•  Nieuwkuijk, Esdoornstraat 2a, vergro

ten woning (1193216, 27082022)
•  Oudheusden, Oranjelaan 37, af

wijken bestemming i.v.m. huisves
ten arbeidsmigranten (1202985, 
01082022)

•  Oudheusden, Tullensstraat 44, afwij
ken bestemmingsplan i.v.m. kamer
gewijze verhuur arbeidsmigranten 
(1213939, 01082022)

•  Vlijmen, Geerpark Nieuwe Morgen 
fase 2C1 kadastraal N6248 en N6287, 
bouwen 38 woningen (1236330, 
01082022)

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.

Besluiten

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN 
Het college van burgemeester en wet
houders van Heusden maakt bekend 
dat het college op 2 augustus 2022 
heeft besloten tot het aanleggen 
van de gereserveerde gehandicap
tenparkeerplaats ter hoogte van 
Freesiastraat 4 in Drunen. Het bord 
E6 wordt hier geplaatst alsmede het 
onderbord met kenteken. Het besluit 
is 10 augustus 2022 bekendgemaakt in 
het Gemeenteblad. 

OPHEFFING
Het college van burgemeester en wet
houders van Heusden maakt bekend 
dat het college op 2 augustus 2022 
heeft besloten tot het opheffen van de 
gereserveerde gehandicaptenparkeer
plaats ter hoogte van de Donauring 
49 in Drunen. Het bord E6 wordt hier 
geplaatst alsmede het onderbord 
met kenteken. Het besluit is 10 au
gustus 2022 bekendgemaakt in het 
Gemeenteblad. 

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: Öngel, M.K.
Geboortedatum: 25111980
Adres: Berkenstraat 22 Drunen
Datum besluit: 02082022
Zaaknummer: 1345021

Geslachtsnaam: Jeżyk, I.K.
Geboortedatum: 27121991
Adres: De Akker 53 Vlijmen
Datum besluit: 02082022
Zaaknummer: 1188310

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.

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 >

VERLEEND
De vermelde datum is de verzenddatum.

Bouwen
•  Vlijmen, Akkerstraat 1A, verbouwen 

en vergroten woning (1258229, 
28072022)

•  Nieuwkuijk, Barones Kavel STE17, 
kadastraal K3291, bouwen woning 
en aanleggen in en uitrit (1246695, 
01082022)

•  Vlijmen, Rembrandtstraat 33, plaat
sen dakopbouw( 1241198, 01082022)

Afwijken van de bestemming 
•  Nieuwkuijk, Barones Kavel STE17, 

kadastraal K3291, bouwen woning 
en aanleggen in en uitrit (1246695, 
01082022)

•  Vlijmen, Rembrandtstraat 33, plaat
sen dakopbouw( 1241198, 01082022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Barones Kavel STE17, 

kadastraal K3291, aanleggen in en 
uitrit (1246695, 01082022)

Ingetrokken
•  Drunen, Offenbachplantsoen 2, 

plaatsen 2 dakkapellen (1266442, 
27072022)

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.

Tips tegen stank en vervuiling GFT-container
Bij warm weer kan het zijn dat de ‘groene’ container 
voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gaat stinken of 
dat er maden en vliegen op afkomen. 

Onderstaand een aantal tips om dit te voorkomen:

•  zet je (gft)container in de schaduw;
•  leg onder in je (gft)container een pagina van een  

oude krant of een laagje stro, dit zorgt ervoor dat  
na lediging er geen restje meer onderin de container 
achterblijft;

•  gooi af en toe een handjevol zaagsel in de gft bak,  
dit kan geurtjes en vocht absorberen;

•  laat vochtig gftafval eerst uitlekken voor het in de 
bak gaat en gooi geen vloeibare etensresten in de  
container;

•  wissel keukenafval regelmatig in laagjes af met het 
drogere tuinafval, dit maakt het gft een stuk droger;

•  laat de containerdeksel met een houtje op een  
kiertje staan als je container stinkt. Wil je maden en 
vliegen in je container voorkomen? Doe de container 
dan juist dicht.

Heb je toch maden in de container? Leg een tak hedera 
of klimop in de container, dit is giftig voor maden. 
Gebruik geen zout, dit vervuilt het compost. <
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