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Nu & morgen
Geef jezelf niet weg!

Kom ook in actie!

Voorkom identiteitsfraude

Landelijke Opschoondag op 23 maart 2019!

Online shoppen zonder te betalen. Geld lenen en van de aardbodem verdwijnen. Een telefoon
abonnement afsluiten en ervandoor gaan met de nieuwste smartphone. Stel je eens voor dat
een oplichter dit doet uit jouw naam.

Op zaterdag 23 maart is de Landelijke Opschoondag! In de gemeen
te Heusden zal er op verschillende plaatsen door bewoners zwerf
afval worden opgeruimd. Jong en oud, verenigingen, sportclubs,
iedereen mag mee doen! Deze opschoonactie is een landelijk
initiatief en wordt georganiseerd door de gemeente Heusden
en De Bries.

De dief is spoorloos, jij krijgt de rekening of bezoek
van een deurwaarder of politie. Hoe dat kan? Een
crimineel heeft jouw identiteitsgegevens misbruikt. We noemen dit ‘identiteitsfraude’. En het
kan ingrijpende gevolgen hebben. Gelukkig nemen
organisaties maatregelen tegen identiteitsfraude.
Zelf kun je ook veel doen om identiteitsfraude te
voorkomen.
Hoe komen oplichters aan deze gegevens?
Tal van organisaties vragen om een kopie van jouw
identiteitsbewijs. Die worden niet altijd goed
bewaard! Criminelen zijn ook goed thuis op het
internet. Daar verzamelen zij gegevens over jouw
via bijvoorbeeld Google, Facebook en Twitter. Dat
zijn vaak gegevens die je zelf deelt. Of criminelen
misleiden je tot het delen van gegevens met bijvoorbeeld een ‘babbeltruc’ of ‘phishing-mail’.

Met deze identiteitsgegevens kunnen criminelen
makkelijk fraude plegen!
KopieID app
Met de KopieID app maak je met jouw smartphone
een veilige kopie van een identiteitsbewijs. In de
app kun je identiteitsgegevens doorstrepen die
organisaties niet nodig hebben of niet mogen verwerken. Ook zet je met de app een watermerk in
de kopie met daarin het doel en de datum van de
kopie. Komt de kopie dan ooit in handen van fraudeurs terecht, bijvoorbeeld door een hack? Dan is
het dankzij de KopieID app moeilijker om ermee te
frauderen.
Wil je meer informatie? Of ben je zelf slachtoffer
geworden van identiteitsfraude? Kijk dan snel op
www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude. <

U kunt ook Whats
Appen met de
gemeente Heusden
via telefoonnummer

Landelijke Opschoondag 2019
Gemeente Heusden ondersteunt iedereen die deze dag in actie
komt met opruimmaterialen. Willen jij en je buren, collega’s, vrienden of familie de buurt een stuk schoner maken? Fijn, want hoe
meer mensen meedoen en de handen uit de mouwen steken, hoe
groter het effect.
Niet vies van een dubbele beloning?
Alle deelnemers ‘winnen’ sowieso een schone buurt, maar kunnen
ook meedoen met de Afvalbingo. Gewapend met afvalgrijpers en
een bingokaart is geen enkel stukje zwerfafval veilig en worden kinderen ware afvalhelden. Bij een volle bingokaart worden zij beloond
met een leuke verrassing. En dat is niet alles, alle deelnemende
groepen maken kans op een fantastische prijs!
Enthousiast geworden?
Kom in actie en meld je aan op www.heusden.nl. Je hebt nog voldoende tijd om buren, vrienden, collega’s, leerlingen of familie
enthousiast te maken om mee te doen, we ondersteunen je graag
met promotiematerialen om je hierbij te helpen. Heb je geen groep,
maar wil je toch graag meedoen? Meld je aan als zelfstandige opruimer of sluit bij een groep aan. Hopelijk tot ziens op de Landelijke
Opschoondag. <

(06) 532 357 05

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Hoe tevreden woon jij?
Ben jij tevreden over je huidige woning? Of denk je er misschien over
na om te verhuizen? Waar en hoe zou je dan willen wonen…
De gemeente Heusden vindt het belangrijk dat inwoners ‘tevreden’
wonen in onze gemeente. Daarom doen wij mee aan het onderzoek
in Brabant Noordoost naar de woonwensen van Heusdense inwoners.
De resultaten uit het onderzoek gebruiken we bijvoorbeeld bij het
opstellen van een woonvisie, het maken van woningbouwafspraken
en het beoordelen van nieuwe woningbouwprojecten.
Onderzoek
Daarom ontvangen 5000 huishoudens in de gemeente een brief
met een link naar de vragenlijst. De vragenlijst vind je ook op
www.heusden.nl. Onderzoeksbureau Companen uit Arnhem voert
dit onderzoek uit voor de gemeente. De uitkomsten van het onderzoek
worden in de zomer van 2019 opgeleverd. <

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

Openingstijden gemeentehuis Vlijmen
Maandag van 09.00 - 17.00 uur
Dinsdag van 09.00 - 20.00 uur
Woensdag van 09.00 -17.00 uur
Donderdag van 09.00 - 20.00 uur
Vrijdag van 09.00 - 17.00 uur

Bezoekadres
Julianastraat 34, Vlijmen

Let op! Iedere werkdag van 12.00
tot 17.00 uur werken wij alléén
op afspraak.

Telefoon
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur,
telefoon: (073) 513 17 89

Rij- en reisdocumenten dienen
persoonlijk te worden opgehaald,
dit kan zonder afspraak tijdens
onze openingstijden.

WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur,
telefoon: (06) 532 357 05

Je kunt telefonisch of op
www.heusden.nl een afspraak
maken.

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur.
Telefoon: (073) 78 201 78
Website: www.bijeenheusden.nl
E-mail: info@bijeenheusden.nl
Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag
van 13.30 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.
Volg ons op

www.heusden.nl

Informatie van de gemeente Heusden > 13 februari 2019

Openbare raadsvergadering

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften
houdt op dinsdagmiddag 19 februari 2019 drie
hoorzittingen. Tijdens deze hoorzittingen worden
de volgende bezwaren behandeld, die zijn gericht
tegen:
14:00 uur: vergroten van een carport aan de
Wilhelminastraat in Vlijmen
14:30 uur: van rechtswege verleende vergunning
voor het oprichten van een werkplaats aan de
Kapelstraat in Elshout
15:00 uur: bouw van 24 appartementen aan de
Achterstraat in Drunen (voormalige Aldi locatie)

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis in Vlijmen. Voor meer informatie en voor het
bijwonen van de openbare zittingen kun je contact
opnemen met het secretariaat van de Commissie
bezwaarschriften. Een zaak kan achter gesloten
deuren worden behandeld als de commissie dit
nodig vindt.
Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en
dat publicatie van die aanpassing niet meer
mogelijk is. <

ONTVANGEN
Bouwen
• Drunen, Kleinestraat 3, vergroten
woning (579514, 30-01-2019)
• Elshout, De Gorssen, GOR005, bouwen woonhuis (579828, 03-02-2019)
Kappen
• Drunen, Hogeweg 7a, kappen boom
(579827, 03-02-2019)
• Herpt, Watersteeg (kadastraal
nummer G201), kappen 2 populieren
(579986, 05-02-2019)
Afwijken van de bestemming
• Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 50,
realiseren 7 appartementen (579922,
04-02-2019)
• Heusden, Burchtplein 2 en 2a, wijzigen bestemming in verband met het
huisvesten van meer dan 5 personen
(580017, 05-02-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Wolput 38, aanleggen in- en
uitrit (579883, 04-02-2019)
• Vlijmen, Pasteurlaan 44, verbreden
in- en uitrit (580066, 05-02-2019)
VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.
Bouwen
• Vlijmen, Monseigneur Muskensstraat 19, bouwen woning, (569786,
01-02-2019)
• Nieuwkuijk, Middelweg 36, verbouwen kinderdagverblijf (571032,
31-01-2019)
• Vlijmen, Nassaulaan 77, vergroten
bedrijfspand (574063, 04-02-2019)
• Elshout, Tongerloostraat (kadastraal
K2768 en K2769), bouwen bedrijfs
pand (572578, 05-02-2019)
Afwijken van de bestemming
• Elshout, Tongerloostraat (kadastraal
K2768 en K2769), bouwen bedrijfs
pand (572578, 05-02-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Monseigneur Muskensstraat
19, aanleggen in- en uitrit (569786,
01-02-2019)
• Vlijmen, Brasem 10, aanleggen inen uitrit (576292, 04-02-2019)
• Drunen, Torenstraat 28, verbreden
uitrit (574251, 05-02-2019)
Procedures
De gemeente Heusden geeft een kennisgeving van de ontvangen aanvragen.
De stukken zijn voor iedereen in te zien
in het gemeentehuis in Vlijmen. Voor
de vergunningen met de onderdelen
slopen, kappen en het uitvoeren van
werk of werkzaamheden, treedt de
beschikking pas in werking nadat de
termijn voor het indienen van een
bezwaarschrift is verstreken. Deze
publicatie wordt gedaan op basis van
de reguliere voorbereidingsprocedure
van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).
ONTWERP OMGEVINGS
VERGUNNINGEN
Mari van Eschstraat 2, Haarsteeg
(zaaknummer 00570781)
Het college van Heusden heeft ingestemd met de ontwerp omgevings
vergunning voor de activiteit:

www.heusden.nl

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:
• Kadernota reclame 2018
• Samen armoede en schulden aanpakken, beleidsplan 2019-2022
• Evaluatie erfpachtregeling 2018
• Uitvoeringskrediet herinrichting Van Greunsvenpark 2019-2020
• Verordening Adviesraad Sociaal Domein Heusden
• Normenkader rechtmatigheid 2018
• Aanvraag rijksbijdrage opsporing en ruiming explosieven
WO II 2018
• Benoeming fractieondersteuner
Voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken verwijzen
wij je naar de website www.heusden.nl. onder ‘raad en college’ /
‘vergaderingen’. <

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning

Op dinsdag 19 februari 2019 vindt in het gemeentehuis in
Vlijmen een openbare vergadering van de raad van de gemeente
Heusden plaats. De vergadering start 19.30 uur. Je bent van
harte welkom!

• Brandveilig gebruik
Voor het brandveilig gebruiken van een
pand, Basisschool Lambertus, aan de
Mari van Eschstraat 2 in Haarsteeg.
Het perceel is kadastraal bekend als
Vlijmen, sectie N, nummer 3010.

Onderzoek naar vestingwallen

Middelweg 36, Nieuwkuijk
(zaaknummer 574888)
Het college van Heusden heeft ingestemd met de ontwerp omgevings
vergunning voor de activiteiten:
• Brandveilig gebruik
Voor het brandveilig gebruiken van
een pand, kinderdagverblijf Villa
Kakelbont, aan de Middelweg 36 in
Nieuwkuijk. Het perceel is kadastraal
bekend als Vlijmen, sectie N, nummer
4591.
Churchillstraat 21, Drunen
(zaaknummer 00556863)
Het college van Heusden heeft ingestemd met de ontwerp omgevings
vergunning voor de activiteiten:
• Brandveilig gebruik
Voor het brandveilig gebruiken van een
pand, basisschool Het Duinsprongetje,
aan de Churchillstraat 21 in Drunen.
Het perceel is kadastraal bekend als
Drunen, sectie L, nummer 1115.
Zienswijzen
Zienswijzen dien je in bij het college
van Heusden. De ontwerp omgevingsvergunningen 00570781 en 00574888
liggen met bijbehorende stukken met
ingang van 6 februari 2019 gedurende
6 weken ter inzage. De ontwerp omgevingsvergunning (00556863) met bij
behorende stukken ligt met ingang van
14 februari 2019 gedurende 6 weken
ter inzage.
De ontwerp omgevingsvergunningen
zijn raadpleegbaar aan de balie in
Vlijmen. Graag bij een schriftelijke reactie het zaaknummer vermelden. Wil je
mondeling reageren, of wil je meer
informatie? Neem dan contact op met
cluster Omgevingsvergunningen.

Bestemmingsplan
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HEUSDEN
4DE HERZIENING
Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 18 december 2018 het bestemmingsplan
Buitengebied Heusden 4de herziening
(NL.IMRO.0797.PHHBG4-VG01) gewijzigd heeft vastgesteld.
Het plangebied bestaat globaal uit de
begrenzing van het bestemmingsplan
‘Heusden Buitengebied’.
Het doel van het bestemmingsplan is:
• het (ongewijzigd) samenvoegen van
bestemmingsplan Heusden
Buitengebied 2012, reparatieplan
A en B, verschillende herzieningen,
postzegelbestemmingsplannen,
wijzigingsplannen en verleende omgevingsvergunningen. Een specifieke
weergave zie je in hoofdstuk 1 van de
toelichting van het bestemmingsplan;

Ligging plangebied
• het mogelijk maken van 8 (particuliere) ontwikkelingen. Deze staan in
hoofdstuk 3 van de toelichting en
betreffen de volgende locaties:
- Bosscheweg 127, Drunen
-D
 e Hoeven G1011 (tussen 58 en 60),
Haarsteeg
-D
 e Hoeven ongenummerd (naast
60A), Haarsteeg
-M
 ariëndonkstraat 26, Elshout
-M
 ayweg 8, Elshout
-O
 verstortweg 9, Waalwijk
-T
 uinbouwweg 41, Haarsteeg
-W
 estakker 2, Oudheusden;
• het aanpassen van het plan (regels en
verbeelding) op basis van ervaringen
en algemene ontwikkelingen van de
afgelopen jaren. Dit is weergegeven
in hoofdstuk 4 van de toelichting.
Het vastgestelde bestemmingsplan
met bijbehorende stukken ligt met
ingang van 14 februari 2019 gedurende
6 weken ter inzage. Een digitale versie
is raadpleegbaar via www.heusden.nl.
en via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar
hebben gemaakt, en belanghebbenden
die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig
een zienswijze bij de gemeenteraad
kenbaar te maken, kunnen gedurende
de bovenvermelde termijn beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Daarnaast kan iedereen gedurende de
bovenvermelde termijn beroep instellen tegen de eventuele wijzigingen die
bij de vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan
zijn aangebracht. Het vastgestelde
bestemmingsplan treedt in werking na
het verstrijken van de beroepstermijn.

Evenementenvergunningen
DAK DRUNENSE DUINENLOOP
De burgemeester van Heusden heeft
op 5 februari 2019 vergunning verleend
voor de ‘DAK Drunense Duinenloop’ op
17 maart 2019. De start en finish van
het evenement is op het Raadhuisplein
in Drunen.
Voor dit evenement heeft het college
op 5 februari 2019 een verkeersbesluit
genomen. De navolgende straten zijn
op 17 maart 2019 afgesloten voor het
doorgaande verkeer:
Van 8.30 uur tot 17.00 uur
• Grotestraat, van de Hugo de
Grootstraat tot de Jac. v/d
Meijdenstraat

Door de jaren heen zijn er verschillende signalen binnen
gekomen over verzakkingen en schades aan de vestingwallen
en de beschoeiingen in Heusden. Daarom onderzoeken we wat
er aan de hand is en welke maatregelen (eventueel) nodig zijn
om dit op te lossen.
Wil je meer weten over dit onderzoek? Kom dan naar de
informatieavond op maandag 25 februari 2019. Je bent van
19.30 tot 21.30 uur van harte welkom in het bezoekerscentrum
in Heusden. <

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 ‘mijn loket’.

•H
 ugo de Grootstraat
•T
 orenstraat, van het Raadhuisplein
tot de Aalbersestraat en de
Kanaalweg tot de Heidijk
•S
 tationsstraat, van de Grotestraat
tot Ter Hunen. Met hierbij een vooraankondiging van de afsluiting t.h.v.
de Wilhelminastraat.
• Raadhuisplein
Van 11.00 uur tot 14.00 uur
•G
 rotestraat, van de rotonde
Eindstraat tot en met Jac. v.d.
Meijdenstraat
• Joost van den Vondellaan
•S
 tatenlaan, van de rotonde
Eindstraat tot de Overlaatweg
•O
 verlaatweg, van de Overstortweg
tot de rotonde Statenlaan
•S
 portlaan, van de Heidijk tot de
Duinweg
Van 14.00 uur tot 17.00 uur
•D
 uinweg (tussen Hoge Schijf en het
parkeerterrein bij Giersbergen)
De vergunning en het verkeersbesluit
zijn verzonden op 5 februari 2019 en bij
de gemeente bekend onder nummer
00573037.
ELSFOUTIVAL ELSHOUT
De burgemeester van Heusden heeft
op 6 februari 2019 vergunning verleend
voor een muziekevenement, genaamd
Elsfoutival, op het terras bij
‘In Den Gekroonden Hoed’ aan de
Heusdenseweg 17 in Elshout op 4
maart 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur.
De vergunning is verzonden op 6 februari 2019 en bij de gemeente bekend
onder nummer 00579167.

Verkeer

Het college van burgemeester en wethouders van Heusden maakt bekend
dat op 6 februari 2019 is besloten tot
het aanleggen van de gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Graaf Albrechtstraat in
Elshout. Het bord E6 en het onderbord
met kenteken wordt hier geplaatst.
Het besluit is op 13 februari 2019 bekendgemaakt in de Staatscourant.

Informatie bekendmakingen

Bovenstaande bekendmakingen
zijn digitaal gepubliceerd. Meer
informatie over de bekendmakingen
met procedures vindt u op
officielebekendmakingen.nl.
In de procedures vindt u terug of
en hoe u bezwaar of beroep kunt
aantekenen. U kunt de bekend
makingen ook ontvangen per mail of
via de ‘Over uw buurt’ app. U kunt dan
zien welke besluiten betrekking hebben op uw buurt. De app is gratis te
downloaden via de App Store, Google
Playstore of de Microsoft Store. Op
overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich
aanmelden voor e-mail-service. <

