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Nu & morgen
De winnaars zijn bekend!
Er zijn de afgelopen weken meer dan 2500 stemmen uitgebracht op de genomineerden voor de Dromen.
Doen. Heusden. –awards. De winnaars worden de komende maanden bekend gemaakt tijdens verschillende
evenementen die plaats vinden in de gemeente.

Eerste doener van het jaar bekend!
Op zondagmiddag 7 april opent burgemeester
Willemijn van Hees om 12.00 uur in de Voorste
Venne het festivalprogramma van het Piekcfestival
in Drunen. Tijdens deze opening maakt de burgemeester de eerste winnaar bekend die een Dromen.
Doen. Heusden. –award wint in de categorie Doener
- Vrijwilliger. De genomineerden zijn Annemarie
Putters, Ell de Gouw, Pieter de Lange, Rob Jonkers
en Corne Smits, Rieky Schalken en José van Beurden.
Op www.heusden.nl/DDH2018 lees je waarom zij
genomineerd zijn als vrijwilliger van het jaar.

Drunen. De zaterdagvond wordt ingevuld met een
avond vol muziek, waar verschillende bands komen
spelen. in zaal Utopia is het swingen tot in de late
uurtjes! Een dag later, op zondag 7 april, staat het
hele terrein van de Voorste Venne in het teken van
de festival-vibe. In de zalen en gangen van het gebouw is tot in de kleinste hoekjes wat te beleven,
te zien en te doen! Kortom het is een groot festival
met beeldende kunst, theater, workshops, muziek,
tekenen en schilderen, en nog veel meer! Op het
Pieckfestival is voor elke leeftijd wat te beleven en
te doen! Kijk snel op www.hetpieck.nl voor het volledige programma. <

demontabele nissenhut

Plan van aanpak
Om antwoorden op deze vragen te krijgen, leggen we deze maand
een enquête voor aan ons inwonerspanel. Ook door in gesprek te
gaan met inwoners en met partijen die actief zijn op het gebied
van eenzaamheid, verzamelen we input voor het plan van aanpak.

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

De gemeente verkoopt een
demontabele nissenhut,
momenteel gelegen aan de
Nassaulaan/Vendreef in Vlijmen.
Heb je interesse? Dan kun je
tijdens twee kijkdagen de loods
bezichtigen en op hetzelfde
moment een bod doen.
De kijkdagen zijn:
• Dinsdag 9 april 2019
(16.00 tot 17.00 uur)
• Donderdag 11 april 2019
(16.00 tot 17.00 uur)
Het bod wordt schriftelijk uitgebracht.
Het is niet mogelijk om achteraf het bod
te wijzigen. De koper aanvaardt de door
de gemeente gestelde voorwaarden bij
de verkoop.

Neem voor meer informatie contact
op met het cluster Vastgoed van
gemeente Heusden > (073) 513 17 89

Eenzaamheid is een actueel thema in de huidige maatschappij. Mensen wonen langer thuis en worden ouder. Naarmate de
mobiliteit afneemt en de sociale omgeving kleiner wordt dreigt
eenzaamheid. Het is een sluipend proces dat veel gevolgen kan
hebben, psychologisch, fysiek en maatschappelijk. Alle reden
voor de gemeente Heusden om actief aan de slag te gaan om
eenzaamheid te bestrijden.
Eén tegen eenzaamheid
Samen met de nationale coalitie Eén tegen eenzaamheid werkt
de gemeente momenteel aan een plan van aanpak. Bij het opstellen daarvan zoekt de gemeente nadrukkelijk de samenwerking met maatschappelijke partners die actief zijn of gaan zijn
op het gebied van eenzaamheid. Denk daarbij aan Bijeen, De
Zonnebloem, stichting Ontmoeten en Alles voor Mekaar.
Voordat het echter zo ver is, willen we eerst de ervaringen rondom eenzaamheid bij onze inwoners inventariseren.

Pieckfestival
Op zaterdag 6 en zondag 7 april wordt het
Pieckfestival georganiseerd in de Voorste Venne in

NU TE KOOP

Heusden richt zich op
eenzamen

Hoe het plan van aanpak er precies uit komt te zien, weten we
dus nog niet. Duidelijk is wel dat het vóór de zomer klaar is en
dat daarin een belangrijke plek is weggelegd voor alle partijen in
de gemeente Heusden die zich inzetten om eenzaamheid te bestrijden. Op deze plek besteden we de komende weken aandacht
aan het thema eenzaamheid en aan een aantal verschillende
partijen die zich inzetten om eenzaamheid te bestrijden.
Meer informatie
Wil je meer weten over eenzaamheid of wil je je inzetten om
eenzaamheid te bestrijden? Neem dan contact op met Bijeen,
telefoon (073) 78 201 78. E-mailen kan ook:
info@bijeenheusden.nl. U kunt daar ook terecht als u zich eenzaam voelt en ondersteuning nodig hebt. Kijk voor meer informatie ook op de website www.eentegeneenzaamheid.nl. <

Demontabele
buitenloods. Zonder
ondergond, andere
aanhorigheden en
fundering.
De schil is opgebouwd
uit gegolfd staalplaat
en voorzien van
lichtstraten.
Afmetingen:
Lengte: ca. 15 m.
Breedte: ca. 7,50 m.
Nokhoogte: ca. 3,50 m.
Demontage en het
transport gebeurt door
en voor rekening van de
koper.

www.bijeenheusden.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

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
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Gelukszaaiers gezocht!
11 april: Vrijwilligersmarkt
Uit onderzoek blijkt dat vrijwilligerswerk zorgt voor een groter
geluksgevoel. Het Vrijwilligershuis Heusden wil dit geluk graag
met je delen.
Beproef op 11 april 2019 in de Voorste Venne in
Drunen je geluk. Zo’n 25 organisaties, op allerlei
gebieden, presenteren zich en gaan graag met je in
gesprek. Doe een talentencheck en kom erachter
waar jij goed in bent zodat je anderen hierin kan helpen of snuffel in het cursusaanbod en de vacaturebank. Daarnaast zijn
er verschillende workshops waaraan je
kunt deelnemen. Ook
kun je in gesprek met
de vrijwilliger van het
jaar, meedoen aan
een speeddate of de
geluksmatch invullen! Met deze match
zie je welke organisatie of wat voor soort
vrijwilligerswerk bij
jou past en maak je
kans op leuke prijzen.

Workshops
Van 15.30 tot 16.15 uur en van 19.00 tot 19.45 uur
geeft Lia van Galen, directeur van zorgorganisatie
Actief Zorg, een workshop ‘Geluk’. Ze vertelt in deze
workshop hoe ieder mens geluksmomenten kan
ervaren en een geluksgevoel kan overbrengen. GGD
Hart voor Brabant geeft van 16.15 tot 17.00 uur de
workshop ‘Positieve Gezondheid’. Hierin ligt het
accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun
veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Voor de workshops zijn een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Wil je zeker zijn van een plaats, meld je
dan aan op www.vrijwilligershuisheusden.nl
onder het kopje cursussen.
De vrijwilligersmarkt wordt om 15.00 uur geopend door burgemeester Willemijn van Hees.
Je kunt tot 20.00 uur binnenlopen. Meer informatie over de vrijwilligersmarkt vind je op
www.vrijwilligershuisheusden.nl <

INSCHRIJVEN KAN
NOG T/M 5 APRIL!

Bouw jouw droomhuis op een kavel in Drunen!
Op vier kavels in Drunen heb jij de mogelijkheid om jouw
droomhuis te bouwen. Op de hoek Willem Alexanderstraat /
Van Haestrechtstraat ligt een bouwkavel van circa 542 m2
groot en heeft een mooi uitzicht op het naastgelegen
grasveld.
Verder liggen er drie bouwkavels op de hoek Prins
Hendrikstraat / Chrysantenstraat. Deze kavels hebben
een oppervlakte variërend tussen de 688 m2 en 976 m2.
Sta jij op een van de kavels binnenkort jouw bouwplannen te bedenken? Kijk voor meer informatie op
www.dekavelwinkel.nl. Inschrijven kan tot en met
5 april 2019.
Bij meerdere inschrijvingen op een kavel vindt er een loting plaats.

Deel dit niet met je vrienden

Voor meer informatie kun
je contact opnemen met de
kavelwinkel van de gemeente
Heusden via (073) 513 17 89.

Meningokokkenziekte ACWY
Het RIVM nodigt jongeren uit om de prik
tegen meningokokkenziekte ACWY te halen.
In het totaal ontvangen zo'n 60.000 jongeren in
onze regio een uitnodiging voor de vaccinatie.
Jongeren ontvangen thuis een brief met een oproepkaart van het RIVM. GGD Hart voor Brabant
vaccineert op zes verschillende plaatsen in de regio.
Jongeren kunnen voor een prik naar Den Bosch,
Boxmeer, Tilburg, Oss, Schijndel of Waalwijk.

Reinigen van kolken
Let op met parkeren!
Eind maart 2019 starten we weer met het jaarlijks reinigen van
kolken in onze gemeente. Deze werkzaamheden duren ongeveer
8 weken.De kolken liggen meestal in de rand of voor de rand van de
stoep, en soms ook in parkeerstroken en parkeerplaatsen. Om de
kolken te kunnen reinigen moet de reinigingswagen erbij kunnen.
Daarom vragen wij of je jouw auto zo wil parkeren dat de toegang
naar de kolken vrij is.

Meer informatie
Wil je meer weten over de vaccinatie
Meningokokken ACWY? Op de website
www.deelditnietmetjevrienden.nl vind je
informatie over de prik en de ziekte. Staat jouw
vraag daar niet bij? Voor ouders en jongeren is
er een speciaal telefoonnummer: 088 368 65 55.
Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van
8.30-17.00 uur. <

De (globale) planning van de werkzaamheden ziet er als volgt uit:
Drunen en Elshout
week 13,14,15 en 16
Vlijmen, Nieuwkuijk en Haarsteeg
week 16,17 en 18
Heusden, Oudheusden, Doeveren en Herpt
week 19
Hedikhuizen en Heesbeen
week 20 <

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Drunen, Van Ostadeplein 16, vergroten
van een berging, (585481, 22-03-2019)
• Drunen, Hoge Schijf 22, wijzigen van
een eerder verleende vergunning
(574252) in verband met wijzigen van
de situering van de woning (585411,
25-03-2019)
• Drunen, Grotestraat 56, bouwen
van een berging/garage (585670,
26-03-2019)
• Herpt, Burgemeester Buijsstraat 25,
wijzigen van de kapconstructie en het
plaatsen van dakkapellen (585448,
25-03-2019)
• Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE203,
bouwen van een woning (585046,
21-03-2019)
• Elshout, Kerkstraat 73, vergroten van
een woning (585454, 25-03-2019)
• Oudheusden, Westakker 2, bouwen
van een woning en een bedrijfspand
(585644, 26-03-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE205,
aanleggen van een in- en uitrit
(585155 21-03-2019)
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• Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE203,
aanleggen van een in- en uitrit
(585046, 21-03-2019)
• Vlijmen, Snoekbaars kavel GEE217,
aanleggen van een in- en uitrit
(585671, 26-03-2019)
• Drunen, Prins Hendrikstraat 73,
realiseren van een extra in- en uitrit
(585327, 22-03-2019)
• Oudheusden, Westakker 2, aanleggen
van een in- en uitrit (585644,
26-03-2019)
VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.
Bouwen
• Drunen, Christiaan Huygensweg
naast huisnummer 20, oprichten van
een bedrijfshal (569252, 26-03-2019)
• Drunen, Bosscheweg 23, verbouwen
van een woning (575861, 25-03-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Drunen, De Ruyterstraat 22, aanleggen van een in- en uitrit (579011,
22-03-2019)
• Herpt, Watersteeg 4, aanleggen van
een in- en uitrit (575182, 25-03-2019)

Vergunningsvrij
• Vlijmen, Schaepmanlaan 52,
vergroten van een woning (579390,
22-03-2019)
• Drunen, De Ruyterstraat 22, vergroten van een woning (579011, 22-032019)
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).

Evenementenvergunningen
TENTFEEST KERMIS ELSHOUT
De burgemeester van Heusden heeft
op 25 maart 2019 vergunning verleend
voor een tentfeest tijdens de kermis
aan de Th. J. Rijkenstraat in Elshout

van 13 t/m 16 april 2019. De vergunning
is verzonden op 25 maart 2019 en bij de
gemeente bekend onder nummer
00584051.
50-JARIG BESTAAN S.C. ELSHOUT
De burgemeester van Heusden heeft
op 25 maart 2019 vergunning verleend
voor diverse activiteiten op 30 mei, 1, 8,
14 en 15 juni 2019 vanwege het 50-jarig
bestaan van S.C. Elshout aan de
Dekkerseweg 17 in Elshout. De vergunning is verzonden op 25 maart 2019 en
bij de gemeente bekend onder nummer
00581318.
Voor de activiteit op 8 juni 2019 wordt
de Dekkerseweg ter hoogte van huisnummer 17 van 17.00 uur tot 20.00 uur
tijdelijk afgesloten voor het doorgaande verkeer.
TOP TUNING MEETING
De burgemeester van Heusden heeft
op 26 maart 2019 vergunning verleend
aan MPHG van Bokhoven voor de Top
Tuning Meeting aan de Albert
Einsteinweg in Drunen op 19 mei 2019
van 10.00 uur tot 17.00 uur. De vergunning is verzonden op 26 maart 2019 en
bij de gemeente bekend onder nummer
00582188.

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. <

