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Nu & morgen
Een carnaval van NIX is ook gezellig!
Het feestgedruis barst over een paar dagen weer los! Gemeente Heusden en de Heusdense
horecaondernemers willen ook dit jaar weer een veilig en verantwoord carnaval voor iedereen.
Dus niet roken, niet drinken onder de 18 jaar tijdens carnaval.

Wat is de waarde van jouw
woning?
Deze week ontvang je van ons een brief met de nieuwe
WOZ-waarde van jouw woning en het bedrag dat je dit jaar
aan Onroerende-Zaakbelasting (OZB) moet betalen.

Veilig en verantwoord
Carnaval is één van de momenten,
waarop kinderen hun eerste glas
alcohol drinken. Het moment
waarop een kind het eerste glas
alcohol drinkt, is de start van
een patroon van vaker en steeds
meer drinken. Gemiddeld is een
kind na dat eerste glas binnen
anderhalf jaar voor het eerst
dronken.
Alcoholmisbruik
Jongeren zijn extra gevoelig voor
de effecten van alcohol. Het
beïnvloedt de ontwikkeling van
de hersenen, die dan nog volop
in de groei zijn. Alcoholgebruik
kan leiden tot blijvende gedragsveranderingen, leerproblemen,
lichamelijke klachten en een
grotere kans op verslaving op
latere leeftijd. Eenmaal ontstane schade is onomkeerbaar.
Alcohol(misbruik) leidt ook tot

overlast, ongelukken, overschrijden van (seksuele) grenzen en
soms zelfs tot alcoholvergiftiging en blijvende hersenschade.
Helaas belanden er elk jaar,
tijdens carnaval, jongeren door
overmatig alcoholgebruik in het
ziekenhuis.
Geef jezelf niet weg!
Gebruik jij de identiteitskaart
of rijbewijs van je oudere broer
of zus om, tijdens carnaval,
een kroeg binnen te komen of
alcohol te kopen? Weet je dat
je hiermee een strafbaar feit
pleegt? Het gevolg is dat je bij
bureau Halt terecht komt en
de identiteitskaart waarmee
je fraudeert, vernietigd wordt.
Komt dit vaker voor, dan kun je
op de ‘signaleringslijst’ komen.
Dan kan het zijn dat je voor
meerdere jaren geen paspoort
meer krijgt, en dat je dus niet

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

meer op vakantie of op stage
kunt buiten Europa. Geef jezelf
daarom dus niet weg! Voorkom
identiteitsfraude!
Duidelijk en simpel
Uiteindelijk moet de belangrijkste boodschap natuurlijk van
de ouders komen. Is de afspraak
thuis tot 18 jaar niet drinken
(afspraak van NIX), maak dan
duidelijk dat dit ook voor de
periode van carnaval geldt. Dus
geef je puber geen ‘Sneeuwwitje’
(een scheutje bier door de
7-up) of een biertje tijdens
carnaval ‘omdat het feest is’.
Hiermee geef je een onduidelijke boodschap af. Houd het
liever duidelijk en simpel: niet
drinken, is niet drinken. Ook
tijdens carnaval. Tips voor
een goed gesprek vind je op
www.hoepakjijdataan.nl. <

U kunt ook
WhatsAppen met de
gemeente Heusden
via telefoonnummer

(06) 532 357 05

Elk jaar wordt de waarde van alle woningen en bedrijfspanden door
de gemeente opnieuw vastgesteld. De gemeente bepaalt deze
WOZ-waarde van woningen via de vergelijkingsmethode. Hierbij
wordt gekeken naar gerealiseerde verkoopprijzen van zo goed mogelijk vergelijkbare woningen in onze gemeente. Daarnaast wordt
de WOZ-waarde ook gebruikt voor het bepalen van het eigenwoningforfait en de hoogte van de waterschapsbelasting. De hoogte
van de OZB hangt dus af van de waarde van een pand of stuk grond.
Naast de OZB staat ook hondenbelasting (indien van toepassing)
op de aanslag.
Digitaal ontvangen
Als je gebruik maakt van de berichtenbox in ‘MijnOverheid’ ontvang
je de aanslag OZB digitaal in de berichtenbox. Als er nieuwe berichten voor je zijn, kun je automatisch een e-mail op je persoonlijke
e-mailadres ontvangen. Vergeet dan niet de e-mail notificatie aan
te zetten. Let op: heb je een administratiekantoor of belasting
consulent gemachtigd? Dan kan het zijn dat je wellicht 'onbewust'
gebruik maakt van de berichtenbox! Informeer hierover bij jouw
adviseur.
Pilot kernen Haarsteeg en Elshout
Ben je een inwoner van de kern Haarsteeg of Elshout dan werkt
het digitaal raadplegen en digitaal betalen van de aanslag dit jaar
anders dan je gewend bent. Bij de aanslag ontvang je een brief
met een persoonlijke code en een verwijzing naar onze website
www.heusden.nl Op deze site kun je de code ingeven. Vervolgens
kom je in de omgeving waar je de aanslag kunt raadplegen en betalen. Maak je gebruik van de berichtenbox in ‘MijnOverheid’ dan
ontvang je de aanslag digitaal in je berichtenbox! <

Bezwaar via no cure no pay bureaus
Niemand wil te veel betalen. Dat is logisch. Daarom is ‘gratis’
bezwaar maken tegen de WOZ-waarden steeds meer in trek.
Met slogans adverteren diverse no cure no pay bureaus om
dit ‘gratis’ voor u te doen. Uiteindelijk betalen we allemaal
mee aan de kosten die deze bureaus maken. Dat zit zo: is een
bezwaarschrift gegrond dan is de gemeente wettelijk verplicht om een onkostenvergoeding uit te betalen aan het bedrijf dat is ingeschakeld. De gemeente maakt op deze manier
meer kosten dan als je zelf bezwaar maakt. Dat is jammer en
onnodig, want wij helpen je graag en bezwaar maken is bij de
gemeente altijd gratis.

Aangepaste openingstijden
Carnaval
Op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart is de gemeentebalie en
zwembad Die Heygrave in Vlijmen en Bijeen en de milieustraat in
Drunen gesloten vanwege Carnaval.
Maandag 25 maart
Op maandag 25 maart is de gemeentebalie in Vlijmen vanwege een
bijeenkomst de hele dag gesloten. Op dinsdag 26 maart staan wij
vanaf 09.00 uur weer voor je klaar!
Veel gemeentelijke producten kunt u voortaan digitaal aanvragen.
Kijk hiervoor op onze website www.heusden.nl. Tussen 12.00 en
17.00 uur werkt de gemeentebalie in Vlijmen alléén op afspraak.
Een afspraak plan je makkelijk in via onze website. <

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 > 27 februari 2019

Online Verkeersquiz Veilig
Verkeer Nederland

Consultatiebureau in aanbouw
vanaf juli in Die Heygrave

Basisscholen nemen het tegen elkaar op!

Vanaf juli komen er nog meer jonge bezoekers naar Die Heygrave. We zijn gestart met de bouw
van het consultatiebureau in Die Heygrave.

Het verkeer wordt steeds drukker en kennis van verkeersregels
is harder nodig dan ooit. Verkeersongevallen met lopende en
fietsende kinderen gebeuren voor ruim 90% binnen de bebouwde kom en binnen een straal van 1 kilometer van huis.

Online Verkeersquiz
Daarom organiseert Veilig Verkeer Nederland regio Zuid de
online Verkeersquiz! Met je eigen klas speel je de verkeersquiz
tegen andere scholen. De leerlingen spelen online voorrondes in
hun eigen klas. De leerkrachten bespreken de vraag met de klas
en de kinderen gaan met elkaar in discussie om zo tot een goed
antwoord te komen. Dit geeft alle scholen de gelegenheid om
met deze leerzame en spannende quiz mee te doen. In Heusden
doen er al vijf verschillende groepen mee!

Een paar jaar geleden leek het consultatiebureau uit Vlijmen te gaan
verdwijnen, als bezuiniging. De gemeenteraad besloot echter dat er
een consultatiebureau moest blijven bestaan in Vlijmen. De reden:
het aantal geboortes in Vlijmen stijgt. De locatie aan de Achterstraat
voldeed niet meer, en een alternatief werd gevonden in Die Heygrave.
Het sportcentrum wordt daarom flink verbouwd.

Beste Verkeersklas
Van de deelnemende scholen gaan de 5 best-scorende scholen
door naar de regionale finale van de Verkeersquiz. In deze finale
strijden de scholen om de titel ‘Beste Verkeersklas’ van de regio
‘s-Hertogenbosch. <

Tot de nieuwbouw klaar is, blijft het consultatiebureau op de huidige
locatie aan de Achterstraat in Vlijmen in gebruik. Het ontwerp is van
Goedehuizen Architecten uit Waalwijk. Peters Bouw en onderhoud
uit 's-Hertogenbosch voert de werkzaamheden uit. <

Zet jij je alcoholgebruik ook op pauze?
Doe mee met de 40 dagen actie! Meld je snel aan op www.ikpas.nl
De 40 dagen actie loopt van Aswoensdag tot en met de zondag voor
Pasen, van woensdag 6 maart 2019 tot en met zondag 14 april 2019. <

Heusdens nieuws in je mailbox?

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Vlijmen, Marktstaete (kadastraal
L2374), verbouwen kantoor naar 2
appartementen (581139, 14-02-2019)
• Drunen, Leliestraat 18, vervangen en
verplaatsen erfafscheiding (581311,
17-02-2019)
Kappen
• Heusden, Herptsestraat 1, kappen
boom (581187, 14-02-2019)
• Drunen, Lipsstraat 50 en Spoorlaan
(kadastraal K3014), kappen 26 eikenbomen (581679, 19-02-2019)
VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.
Bouwen
• Vlijmen, Otter 6, bouwen woning
(575220, 15-02-2019)
Afwijken van de bestemming
• Vlijmen, Otter 6, bouwen woning
(575220, 15-02-2019)
• Vlijmen, Molenstraat 4, vergroten
schuur (575913, 15-02-2019)

www.heusden.nl

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’.

Kappen
• Herpt, Watersteeg (kadastraal G20)1,
kappen 2 populieren (579986,
15-02-2019)
• Drunen, Amalia van Solmsstraat t.h.v.
huisnummer 21, kappen plataan
(577367, 15-20-2019)
Vergunningsvrij
• Herpt, Watersteeg 4, bouwen melkstal (575465, 14-02-2019)
• Drunen, Hogeweg 7a, kappen beukenboom (579827, 14-02-2019)
• Elshout, Monseigneur Muskensstraat
3, bouwen hobbyruimte (578867,
14-02-2019)
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).

ONTWERPBESLUIT WIJZIGING
GRENZEN BEBOUWDE KOM HEUSDEN
Het college van Heusden maakt bekend
dat het van plan is de grenzen van de
bebouwde kom op grond van de Wet
natuurbescherming (voorheen
Boswet), de Wegenverkeerswet en de
stedenbouwkundige grens opnieuw
vast te stellen. Het legt daartoe nu een
ontwerpbesluit ter inzage.
In onze gemeente vonden c.q. vinden
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
plaats, die een (juridische) aanpassing
van de komgrenzen vergen. Omdat er
sprake is van verschillende soorten
komgrenzen en dat verwarring kan
veroorzaken, zijn de verschillende
komgrenzen zoveel als mogelijk op
elkaar af gestemd.
De komgrenzen worden waarschijnlijk
vastgesteld in het tweede kwartaal
van 2019.
Het ontwerpbesluit met bijbehorende
stukken ligt met ingang van 28 februari
2019 gedurende zes weken ter inzage.
Een digitale versie is raadpleegbaar
via onze website www.heusden.nl.
Wil je meer informatie? Neem dan
contact op met William Peters of
Marco Molijn via telefoonnummer
(073) 513 17 89.

Evenementenvergunningen
VLOOIENMARKT
De burgemeester van Heusden heeft
op 19 februari 2019 een vergunning aan
De Evenementenlijn V.O.F. verleend
voor een vlooienmarkt op het Anton
Pieckplein in Drunen op 21 juli 2019 van
9.00 uur tot 16.30 uur. De vergunning is
verzonden op 19 februari 2019 en bij de
gemeente bekend onder nummer
00580003.

Verkeer

Het college van burgemeester en wethouders van Heusden heeft op 19 februari 2019 besloten tot het aanleggen
van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de
Kastanjelaan 89 in Drunen. Het bord E6
met het kenteken-onderbord wordt
hier geplaatst. Het besluit is op 27
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. <

