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Nu & morgen
Brunchen met de buren

Doe jij al vrijwilligerswerk?
Vrijwilligerswerk speelt een belangrijke rol in onze samenleving.
Vaak is vrijwilligerswerk de schakel om mee te doen in de samen
leving. Het kan het verschil maken, je kunt je talenten ontplooien,
je doet ervaring op en legt (nieuwe) contacten.

Hoe leuk is dat: je komt in een nieuwe wijk te wonen en wordt meteen getrakteerd op een brunch
als kennismaking. De nieuwe bewoners van Goede
Morgen fase 1 in het Geerpark werden op een
brunch getrakteerd door Buurt Bestuurt Geerpark

ter ere van de oplevering van hun nieuwe woning.
Zo’n 65 bewoners en ruim 25 kinderen genoten van
al het lekkers en leuks en maakten nader kennis
met elkaar. <

Het Vrijwilligershuis
Eén voordeur waar vraag en aanbod van vrijwilligerswerk elkaar
vinden. Eén plek waar burgers, stichtingen, verenigingen en organisaties terecht kunnen met hun vragen. Het Vrijwilligershuis maakt
het zoeken naar en het vinden van vrijwilligers(werk) een stuk
gemakkelijke met de digitale vrijwilligersvacaturebank. Ze geven
ook gratis cursussen, bijvoorbeeld op 25 september. Dan vindt de
themabijeenkomst ‘Vrijwilligerswerk, iets voor mij’ plaats in het
gemeentehuis in Drunen, Raadhuisplein 16.
Kijk snel op www.vrijwilligershuisheusden.nl voor meer informatie
en aanmelden. Meld je meteen aan voor de nieuwsbrief, dan blijf je
op de hoogte van het aanbod van workshops van de vrijwilligersacademie en alle nieuwtjes op het gebied van vrijwilligerswerk. <

Je kunt ook
WhatsAppen met
de gemeente
Heusden via
telefoonnummer
(06) 532 357 05

Keep it Clean Day &
Schone Maas
Vorig jaar ruimden verschillende scholen en verenigingen zwerfafval
op in de gemeente in het kader van de Keep it Clean Day. Vanwege dit
succes doet de gemeente Heusden op vrijdag 20 september weer mee.
Jij ook?
Een schone buurt is een fijne buurt. Zwerfafval past niet in dit plaatje,
dus zorgen we ervoor dat jij je handen uit de mouwen kan steken om
zwerfafval op te ruimen in onze gemeente. Of je nu alleen op pad gaat,
met je partner of met je sportvereniging: de gemeente zorgt voor
materialen en haalt het afval weer op!
Schone Maas
Behalve straten, bermen en parken kun je er dit jaar ook voor kiezen
om zwerfafval langs de oever van de Maas op te ruimen. De gemeente
Heusden sluit zich hiermee aan bij andere Nederlandse gemeenten die
in het kader van project Schone Rivieren rivieroevers schoonhouden
om te zorgen dat zwerfafval niet zijn weg naar de zee vindt.
Doe mee en win
Samen steek je een paar uur flink de handen uit de mouwen. Je wint in
ieder geval een schone buurt, maar dat is niet alles: in de Afvalbingo
wordt ook nog een mooie prijs verloot onder de deelnemende groepen.
Wie weet wordt je harde werk dus wel dubbel beloond! Alle kinderen
die meedoen krijgen sowieso een leuk presentje.
Schrijf je nu in!
Ga naar https://debries.eu/acties/kicday2019-heusden/ en geef je
(groep) op voor de Keep it Clean Day of Schone Maas.
Stuur voor meer informatie een e-mail naar teamschoon@debries.eu. <

www.bijeenheusden.nl

Gezocht: MogelijkMakers
Wij zijn de gemeente voor doeners met een
droom. We gaan uit van kansen in plaats van
drempels en geven ruimte aan initiatieven van
burgers en ondernemers. Samen met hen zetten we plannen om in actie. In Heusden werk je
met plezier en betrokkenheid!

Wij zijn op zoek naar MogelijkMakers in de
functie van:
• Hoofdbode
• Assistent opzichter
• Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA)
• Coördinator Omgevingsdienst

Herken jij jezelf hierin? Dan voel je je vast
thuis binnen de Heusdense manier van werken.

Meer informatie over deze vacatures vind je op
www.werkeninnoordoostbrabant.nl. <

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 tot en met vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: (073) 513 17 89
WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: (06) 532 357 05

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
Let op! In de middag, van 12.00
tot 17.00 uur, werken wij alleen
op afspraak.
Rij- en reisdocumenten dienen
persoonlijk te worden opgehaald,
dit kan zonder afspraak tijdens
onze openingstijden.
Je kunt telefonisch of op
www.heusden.nl een afspraak maken.

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 13.30 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.
Volg ons op

www.heusden.nl
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Er mag meer in de textielbak dan je
misschien denkt…
In verschillende kernen in onze gemeente staan
textielbakken. Je kunt ze herkennen aan de blauwe kleur. Wist je dat er meer in een textielbak mag
dan je misschien denkt. Textiel dat je in de container gooit hoeft niet heel te zijn, maar wel schoon
(zonder verf- en olievlekken) en droog. Verpak
kleding en schoenen in een plastic zak en maak die
goed dicht voordat je hem in de container gooit.
Er kan dan geen vocht bij komen. Bind een paar
schoenen aan elkaar vast. Naast kleding mag ook
het volgende in de textielbak:

•
•
•
•

Riemen
Petten
Kussens en dekbedden
Gordijnen

Wat mag niet in de blauwe textielcontainer?
• Vloerbedekking zoals matten en tapijt
• Matrassen
• Zwaar vervuilde of natte kleding en schoenen
• Ander afval
Je kunt textiel ook naar de milieustraat brengen.
Je vindt een overzicht van alle locaties op onze
website www.heusden.nl. Kijk voor meer tips op
www.milieucentraal.nl. <

• Knuffelbeesten
• Vlaggen
• (hand)doeken

Wil jij ook een lagere
energierekening?
Ben jij eigenaar én bewoner van een bestaande woning die je
energiezuiniger wilt maken? Kijk dan eens naar de Subsidie
Energiebesparing Eigen Huis (SEEH).

De 80 van de Langstraat

Vanaf 2 september 2019 kun je deze subsidie van de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland weer aanvragen. Ook voor VvE’s,
woonverenigingen en wooncoöperaties. Je moet na 15 augustus
2019 minimaal 2 energiebesparende (isolerende) maatregelen
hebben uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan spouwmuurisolatie,
isolerende beglazing en energiebesparende ventilatie. Met deze
subsidie kun je tot wel twintig procent van het uitgegeven bedrag terugkrijgen, tot maximaal 10.000 euro. Dit is een mooie
aanvulling op onze subsidieregeling voor isolatie. Ken je die al?
Kijk voor meer informatie op www.heelheusdenduurzaam.nl <

Het startschot van de 80 van de Langstraat klinkt op zaterdag 14 september om 20.00 uur.
De gemeente stelt weer alles in het werk om het gezellige feest veilig te laten verlopen.

Militaire oefening

Wil jij een activiteit organiseren?
Je mag activiteiten organiseren op de volgende
tijdstippen. De eindtijden zijn gekoppeld aan de
tijden dat de laatste wandelaars zijn gepasseerd.
1 Drunen (Eindstraat, Grotestraat,
Bosscheweg): 20.00 uur tot 00.00 uur
2 Nieuwkuijk en Vlijmen-Vliedberg:		
20.00 uur tot 01.00 uur
3 Vlijmen: 20.00 uur tot 02.00 uur
4 Haarsteeg en Elshout: 20.00 uur tot 03.00 uur
5 Drunen (Stationsstraat, Raadhuisplein,
Torenstraat, Statenlaan*): 20.00 uur tot
04.00 uur**
* I nclusief De Donge, Het Haringvliet,
De Theems, De Neckar, De Tiber, De Garonne,
Zambeziplantsoen en de Hudsonring.

** O
 f tot het moment dat de laatste loper is
gepasseerd.
Kijk op www.heusden.nl/de80 wat je zonder
vergunning mag organiseren. Een vergunning
aanvragen is helaas niet meer mogelijk.
Route
De hele route kun je bekijken op
www.80vandelangstraat.nl onder het kopje
“parkoers”. Voor de veiligheid van de lopers en
andere weggebruikers worden tijdens de doorkomst verschillende wegen afgesloten.
Openbaar vervoer
De buslijnen 136 en 135 rijden op 14 september
vanaf 20.00 uur een alternatieve route. Meer
informatie vind je op www.arriva.nl. <

De komende maanden vinden er meerdere militaire oefeningen
plaats in onze gemeente. De oefeningen worden gehouden in het
kader van de opleiding tot Genist bij de Koninklijke Landmacht.
Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie. Aan deze
oefening nemen telkens maximaal 20 personen en maximaal
6 (militaire) wiel voertuigen deel. Het gaat om de volgende data:
•
•
•
•
•
•

9 t/m 13 september;
23 t/m 27 september,
30 september t/m 4 oktober;
14 t/m 18 oktober;
28 oktober t/m 1 november en
4 t/m 8 november <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Herpt, Achterweg 69, wijzigen bestemming (600947, 23-08-2019)
• Drunen, Kennedystraat 56, verbouwen en vergroten woning (600810,
21-08-2019)
• Drunen, Rooseveltstraat 87, bouwen
overkapping (601243, 26-08-2019)
• Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 45,
bouwen woning (601401, 27-08-2019)
• Vlijmen, Sint Catharinastraat 16,
plaatsen dakopbouw (601070,
23-08-2019)
Kappen
• Drunen, Spoorlaan, kadastraal K2178,
K2179 en K2860, kappen bomen t.b.v.

www.heusden.nl

realisatie waterberging Groenewoud
(601325, 27-08-2019)
Procedure
De gemeente Heusden geeft een kennisgeving van de ontvangen aanvragen.
De stukken zijn voor iedereen in te zien
in het gemeentehuis in Vlijmen. Tegen
ingediende aanvragen is geen bezwaar
mogelijk.
VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.
Bouwen
• Vlijmen, De Klok 21, plaatsen raamkozijn aan voorzijde woning (599942,
21-08-2019)

Afwijken van de bestemming
• Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 1,
ontheffing gebruik perceel voor wonen (597639, 27-08-2019)
Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je daartegen binnen zes weken
na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Alleen een belanghebbende kan bezwaar maken.

Evenementen
FEEST 80 VAN DE LANGSTRAAT
De burgemeester van Heusden heeft
op 23 augustus 2019 een vergunning
verleend aan 't Hart van Drunen voor

het feest tijdens de 80 van de
Langstraat. Het feest vindt plaats aan
de Grotestraat 78 in Drunen op
14 september 2019 20.00 uur tot
15 september 2019 0.00 uur. De vergunning is verzonden op 23 augustus
2019 en bij de gemeente bekend onder
nummer 00600504.

Informatie bekendmakingen

Bovenstaande bekendmakingen
zijn digitaal gepubliceerd. Meer
informatie over de bekendmakingen
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 of

via de ‘Over uw buurt’ app. Je kunt dan
zien welke besluiten betrekking hebben op jouw buurt. De app is gratis te
downloaden via de App Store, Google
Playstore of de Microsoft Store. Op
overuwbuurt.overheid.nl kun jij je
aanmelden voor e-mail-service. <

