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Aanleiding 

Uit landelijke cijfers blijkt dat steeds meer Nederlanders eenzaam zijn. Dit zijn niet alleen ouderen. 

Ook veel volwassenen geven aan zich regelmatig eenzaam te voelen. Het is dan ook niet gek dat er 

steeds meer aandacht is voor dit thema en dat er steeds meer organisaties en initiatieven ontstaan die 

zich hard maken om eenzaamheid terug te dringen.  

Ook in onze gemeente is eenzaamheid een groeiend probleem. Er is toegezegd om voor de zomer 

2019 een plan op dit thema aan de raad voor te leggen. Met deze raadsinformatiebrief bieden wij u de 

Startnotitie Eenzaamheid Heusden ter kennisname aan. Deze startnotitie vormt de basis voor een 

Actieprogramma Eenzaamheid, dat later dit jaar ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de raad.  

 

Informatie 

Tijdens de raadsvergadering van 8 november 2018 is toegezegd dat er voor de zomer van 2019 een 

eerste plan ligt over eenzaamheid. Na deze toezegging is er contact gelegd met het actieprogramma 

‘één tegen eenzaamheid’. Vanuit dit programma wordt aan gemeenten ondersteuning geboden (door 

Movisie) bij het opstarten van onder andere lokale coalities op dit onderwerp. Op 18 februari 2019 is er 

een startgesprek met Movisie, O3 en de gemeente geweest. 

 

Momenteel zijn we, samen met O3, bezig met het ontwikkelen van een actieprogramma en de 

bijgevoegde startnotitie is een eerste aanzet hiervoor. We vertrouwen erop dat we samen met O3 en 

een breed scala aan andere Heusdense organisaties, verenigingen en inwoners, deze startnotitie 

kunnen doorontwikkelen tot een goed en sterk actieprogramma dat later dit jaar ter besluitvorming kan 

worden voorgelegd. De planning is dat dit in de raadsvergadering van 29 oktober 2019 zal zijn. Dit 

Actieprogramma Eenzaamheid zal dan de basis vormen voor het terugdringen van eenzaamheid in 

onze gemeente in de komende jaren.  
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Startnotitie Eenzaamheid Heusden 

 

 

Aanleiding 

Uit landelijke cijfers blijkt dat steeds meer Nederlanders eenzaam zijn. Dit zijn niet alleen ouderen. 

Ook veel volwassenen geven aan zich regelmatig eenzaam te voelen. Het is dan ook niet gek dat er 

steeds meer aandacht is voor dit thema en dat er steeds meer organisaties en initiatieven ontstaan die 

zich hard maken om de eenzaamheid terug te dringen. Landelijk is in het voorjaar van 2018 door de 

minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Hugo de Jonge, gestart met het actieprogramma ‘één 

tegen eenzaamheid’. Dit programma heeft als doel om eenzaamheid te verminderen, door zowel 

landelijke als lokale coalities op te richten en hiermee één tegen eenzaamheid te worden.  

 

Om de lokale coalities te ontwikkelen is door het ministerie ruimte vrij gemaakt om gemeenten te 

ondersteunen. Deze opdracht wordt ingevuld door Eén tegen eenzaamheid. Ook in Heusden is 

eenzaamheid een groeiend probleem. Vandaar dat er eind 2018 contact is gelegd met Eén tegen 

eenzaamheid en zij benaderd zijn om ons te ondersteunen bij het ontwikkelen van een lokaal 

actieprogramma. Er is ook toegezegd om voor de zomer 2019 een plan op dit thema aan de raad voor 

te leggen. Samen met O3 zijn we bezig met het ontwikkelen van dit actieprogramma en deze 

startnotitie is een eerste aanzet hiervoor.  

 

We vertrouwen erop dat we samen met O3 en een breed scala aan andere Heusdense organisaties, 

verenigingen en inwoners, deze startnotitie kunnen door ontwikkelen tot een goed en sterk 

actieprogramma dat later dit jaar aan de raad kan worden voorgelegd. Dat programma zal dan de 

basis vormen voor het terugdringen van eenzaamheid in Heusden de  komende jaren.  

 

Wat is eenzaamheid? 

Eenzaamheid is een subjectief begrip. Van iemand die zegt dat hij eenzaam, is wordt vaak verwacht 

dat deze persoon dan weinig vrienden, kennissen of sociale contacten heeft. Dat hoeft niet het geval 

te zijn. Ook iemand die veel mensen om zich heen heeft, kan zich eenzaam voelen. Net zo goed als 

iemand die weinig contacten heeft, daar tevreden mee kan zijn en zich niet eenzaam voelt. Maar hoe 

wordt eenzaamheid gedefinieerd?  

 

Een veelgebruikte definitie van eenzaamheid de volgende: 

 

“Eenzaamheid is het subjectief ervaren van een onplezierig of ontoelaatbaar gemis aan 

(kwaliteit van) bepaalde sociale relaties” (Van Tilburg en De Jong Gierveld, 2007).  

 

Het kan dus gaan om het aantal sociale contacten, maar het kan ook te maken hebben met de 

kwaliteit van deze contacten. Er worden in de regel drie soorten eenzaamheid onderscheiden: 

 sociale eenzaamheid, hierbij gaat het vooral om het ontbreken van contacten met mensen 

waarmee men bepaalde gemeenschappelijke kenmerken deelt, zoals vrienden, kennissen of 

collega’s; 

 emotionele eenzaamheid, dit treedt op als iemand een hechte, intieme band mist met één 

andere persoon, meestal de levenspartner; 

 existentiële eenzaamheid: eenzaamheid door het ontbreken van zingeving. 
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Eenzaamheid in beeld 

Veel Nederlanders voelen zich soms of regelmatig eenzaam. 43 procent van de volwassen bevolking 

ervaart dit gevoel en bij 10 procent van de volwassenen is sprake van sterke eenzaamheid. Zoals in 

onderstaande tabel te zien is komt eenzaamheid onder alle leeftijden voor. Wat opvalt is dat mannen 

vaker aangeven eenzaam te zijn dan vrouwen en dat hoogopgeleiden over het algemeen minder 

eenzaam zijn dan laagopgeleiden. Wat algemeen bekend is, en ook terug te zien is onderstaande 

tabel, is dat het ervaren van eenzaamheid toeneemt met de leeftijd.  

 

Bron: paper Eenzaamheid in Nederland, CBS, 2016 

 

Uit onderzoek van één tegen eenzaamheid, blijkt dat van de 75-plussers 54 procent gevoelens van 

eenzaamheid heeft. Uit cijfers uit de gezondheidsmonitor blijkt dat dit percentage onder 85-plussers 

nog hoger ligt. Van deze doelgroep geeft ruim 60 procent aan zich eenzaam te voelen. 
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Maar hoe staat Heusden er nu voor? In onderstaand kaartje van waarstaatjegemeente.nl is goed te 

zien dat er in Heusden relatief meer eenzaamheid voorkomt dan in veel andere gemeenten in 

Nederland.  

 

 

Meer informatie over de omvang van de eenzaamheidsproblematiek in Heusden, is terug te vinden in 

de gezondheidsmonitoren van de GGD. Deze worden vierjaarlijks uitgevoerd onder al onze inwoners 

en geven inzicht in de leefstijl en het welzijn van onze inwoners. In zowel de volwassenenmonitor als 

in de ouderenmonitor, worden vragen gesteld over het onderwerp eenzaamheid. Beide onderzoeken 

zijn in 2016 uitgevoerd en de cijfers over eenzaamheid die hieruit voort zijn gekomen zijn in 

onderstaande tabel weergegeven.  

 

Eenzaamheidscijfers Heusden 2016 Volwassenen (19-64) Ouderen (65+) 

Eenzaamheid 44% 49% 

Ernstige eenzaamheid 9% 11% 

Sociale eenzaamheid 39% 51% 

Emotionele eenzaamheid 34% 35% 

 

Te zien is dat ruim de helft van de volwassenen en 60 procent van de 65-plussers aangeeft eenzaam 

te zijn. Als deze cijfers worden vergeleken met de landelijke cijfers, dan is inderdaad te zien dat het 

percentage in Heusden hoger ligt dan het landelijke percentage.  

 

 

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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Interessant is om ook nog door te kijken naar de eenzaamheidscijfers op wijk- en buurtniveau. Daarin 

is te zien dat de problematiek op dit thema in een aantal buurten en wijken in Heusden aanmerkelijk 

groter is dan in andere wijken. Met name in de wat dichter bevolkte wijken en buurten in onze 

gemeente is de eenzaamheidsproblematiek groter dan in wijken en buurten die minder dichtbevolkt 

zijn. 

 

 
 

 

Oorzaken 

Iedereen kan zich in zijn leven op een bepaald moment of voor een bepaalde periode eenzaam 

voelen. Er zijn echter factoren waarvan we weten dat die de kans op eenzaamheid vergroten. 

Enerzijds zijn er algemene ontwikkelingen die eenzaamheid kunnen veroorzaken, anderzijds zijn er 

ook veel individuele factoren die hier invloed op hebben.  

 

In zijn algemeenheid heeft de veranderende samenleving invloed op het ontstaan van eenzaamheid. 

Door de verbeterde welvaart en de gestegen kwaliteit van zorg en welvaart, worden we allemaal 

steeds ouder en vergrijst onze samenleving. Tegelijkertijd is het de wens dat iedereen zo lang 

mogelijk thuis blijft wonen en zijn gezinnen vanaf 1975 steeds kleiner geworden. De fysieke afstand 

tussen ouders en kinderen is de afgelopen jaren gegroeid. Ook het verminderen van de rol en 

betekenis van traditionele sociale verbanden zoals kerk- en buurtgemeenschappen speelt mee. Dit 

alles kan ervoor zorgen dat mensen vaker het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan.  

 

Er zijn ook meer persoonsgebonden oorzaken van eenzaamheid. Zo kunnen persoonlijke 

eigenschappen of karaktertrekken gevoelens van eenzaamheid veroorzaken. Hier moet je vooral 

denken aan een gering gevoel van eigenwaarde, verlegenheid en onzekerheid. Mensen die onzeker 

zijn over zichzelf of weinig sociale vaardigheden hebben, lopen een groter kans om zich eenzaam te 

voelen. 

 

Maar ook het verlies van sociale relaties kan ten grondslag liggen aan eenzaamheid. Dit komt vaak 

door veranderingen in de persoonlijke omstandigheden zoals overlijden van een partner, 

echtscheiding of een verhuizing. Door dit soort gebeurtenissen kan een goed sociaal netwerk ineens 

verkleind worden of zelfs wegvallen. En het ontbreken van een sociaal netwerk verhoogt de kans op 

eenzaamheid. Vooral ouderen krijgen steeds meer te maken met verlies.  
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Het overlijden van de partner, maar ook van vrienden en familie, zorgt ervoor dat ouderen vaak bij 

steeds minder mensen terecht kunnen. Maar ook afnemende gezondheid kan bij deze doelgroep 

ervoor zorgen dat men minder goed in staat is om sociale contacten te blijven onderhouden. Er is een 

relatie tussen de frequentie van sociale contacten en de mate van eenzaamheid: hoe frequenter de 

contacten, hoe minder eenzaamheidsgevoelens.  

 

Ook de mate van het meedoen in de samenleving kan een oorzaak zijn voor eenzaamheid. Het verlies 

van werk, verminderde mobiliteit, het gebrek aan zinvolle activiteiten, maar ook het niet kunnen lezen 

of schrijven of een taal/cultuurbarrière, kunnen zorgen voor verminderde participatie. We weten ook 

dat vooral ouderen, laagopgeleiden en niet-westerse allochtonen minder participeren in de 

samenleving en als gevolg daarvan meer risico hebben om eenzaam te zijn. Ander risicogroepen zijn  

chronisch zieken, mensen met een beperking, alleenstaanden, zwaarbelaste mantelzorgers en 

mensen die in armoede leven. 

 

Gevolgen eenzaamheid 

De gevolgen van eenzaamheid kunnen groot zijn. Eenzaamheid kan ernstige lichamelijke, psychische 

en financiële gevolgen hebben. Zo kan eenzaamheid een negatieve invloed hebben op de 

gezondheid, bijvoorbeeld omdat eenzame mensen eerder geneigd zijn om ongezond te leven. Dit kan 

variëren van ongezond eten en niet bewegen of sporten, tot (overmatig) gebruik van verslavende 

middelen zoals alcohol en drugs. Dit kan weer leiden tot een groter risico op gezondheidsproblemen 

zoals hartproblemen, depressie, dementie of verslaving. Mensen die zich erg eenzaam voelen, zijn 

vaak minder gelukkig en kunnen last hebben van een negatief mens- en/of zelfbeeld, wat weer kan 

leiden tot depressie, vroegtijdig overlijden en suïcide. In de Verenigde Staten is een groot onderzoek 

gedaan onder de 65-plussers naar vroegtijdig overlijden. Eenzaamheid is hier een belangrijke 

voorspeller voor. 

 

In het actieprogramma ‘één tegen eenzaamheid’ wordt aangegeven dat eenzaamheid zich vaak 

voltrekt in een negatieve spiraal: iemand die zich eenzaam voelt, trekt zich terug, wordt vervolgens 

nog eenzamer en trekt zich nog meer terug. De ernstige gevolgen van eenzaamheid kunnen leiden tot 

een stapeling van problemen, waarbij het niet altijd duidelijk is wat nu de oorzaak of het gevolg is.  

 

Gemeentelijke visie 

De gemeente wil dat al haar inwoners gezond en gelukkig zijn. We willen dat mensen zo veel mogelijk 

zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen aan de samenleving. Dit doen we 

met ‘positieve gezondheid als basis’, omdat de uitgangspunten van positieve gezondheid volledig 

aansluiten op onze visie op het sociaal domein. Positieve gezondheid is ‘het vermogen om je aan te 

passen en je eigen regie te voeren binnen de uitdagingen die het leven je biedt’. Positieve gezondheid 

omvat zes pijlers die mensen even belangrijk vinden: 

 lichaamsfuncties – gezond en fit  

 mentaal welbevinden – vrolijk, positief 

 zingeving – vertrouwen in de eigen toekomst 

 kwaliteit van leven – genieten van het leven 

 meedoen –  goed contact met andere mensen 

 dagelijks leven –  goed voor jezelf zorgen 

Alle pijlers die belangrijk zijn voor de positieve gezondheid van onze inwoners, zijn al eerder aan bod 

gekomen in deze startnotitie. Terug te lezen is dat eenzaamheid een negatieve invloed kan hebben op 

alle pijlers. Kortom, door in te zetten op het voorkomen, signaleren en bestrijden van eenzaamheid in 

onze gemeente, kunnen we onze inwoners gezonder en gelukkiger maken.  
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Onze werkzaamheden zijn gericht op het organiseren en faciliteren van een omgeving waarin de 

inwoner de zes pijlers van de positieve gezondheid zo goed mogelijk kan ontwikkelen of behouden. 

Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Aan inwoners 

die het niet op eigen kracht of met hulp vanuit het sociaal netwerk kunnen, bieden we (tijdelijk) 

ondersteuning die gericht is op de pijlers van positieve gezondheid. Die ondersteuning is bij voorkeur 

zoveel mogelijk collectief preventief. Individuele ondersteuning is op maat en zo dichtbij mogelijk.  

 

Onze inzet op het gebied van eenzaamheid zien we vooral voor ons in het collectief preventieve. Als 

gemeente nemen wij daarmee de rol op ons van sociaal makelaar: uitnodigen, stimuleren, faciliteren, 

netwerken, erkennen, waarderen, meedenken, ondersteunen en bij elkaar brengen. Hiermee willen 

we vooral onze nulde en eerste lijn versterken op het thema eenzaamheid. Met de nulde en eerste lijn 

wordt met name het gewone leven bedoeld. Hier speelt zich het normale leven van onze inwoners af 

en spelen mantelzorg, vrijwilligerswerk, verenigingsleven en huisartsenzorg een belangrijke rol. Het 

spreekt dan ook voor zich dat we juist deze partijen hard nodig hebben bij het ontwikkelen en 

uitvoeren van ons actieprogramma eenzaamheid. Een lokale coalitie eenzaamheid is dan ook zeer 

noodzakelijk en de ondersteuning bij de vorming hierbij vanuit het landelijk actieprogramma ‘één tegen 

eenzaamheid’ is zeer welkom.  

 

Programma ‘één tegen eenzaamheid’ 

Het programma ‘één tegen eenzaamheid’ richt zich primair om het voorkomen en bestrijden van 

sociale eenzaamheid door het mobiliseren van de samenleving om in de eigen omgeving het verschil 

te maken. Met een landelijke coalitie en lokale coalities wordt het voortouw genomen voor een 

trendbreuk van eenzaamheid onder ouderen langs twee actielijnen:  

 eenzaamheid signaleren en bespreekbaar maken; 

 het doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid.  

Meer omzien naar elkaar vraagt uiteindelijk om een kentering in heel de samenleving. Iedereen kan 

hierin van betekenis zijn. Vandaar dat een bewustwordingscampagne wordt gestart om iedereen in 

Nederland daartoe te activeren. 

 

Het actieprogramma richt zit op de aanpak van eenzaamheid. Om vereenzaming voor te zijn en een 

halt toe te roepen is een gezamenlijke aanpak nodig die de versnippering en vluchtigheid voorbij gaat. 

Met de diversiteit die Nederland kent, is een brede en kleurrijke aanpak nodig om dat voor elkaar te 

krijgen.  

 

Vanuit het landelijk programma ‘één tegen eenzaamheid’, is er ruimte om gemeenten te ondersteunen 

bij het opzetten van een lokale coalitie eenzaamheid. In onze gemeente worden we ondersteund door 

Eén tegen eenzaamheid, die ons geholpen heeft met de voorbereidingen die tot nu toe hebben plaats 

gevonden.  

 

Traject tot nu toe 

In februari 2019 is er een startgesprek met Eén tegen eenzaamheid geweest, waarmee de 

voorbereidingen van onze lokale coalitie eenzaamheid en het ontwikkelen van een lokaal 

actieprogramma zijn gestart. Het afgelopen half jaar zijn verschillende werkzaamheden uitgevoerd. 

Het hiernavolgende schema laat een stappenplan zien, waarmee we de samenwerking op het gebied 

van eenzaamheid tot stand laten komen. Waar het schema eenvoudig oogt, blijkt uit ervaring dat voor 

stap 1 tot en met 3 vaak zo’n zes maanden nodig is. Aan de hand van dit schema zal het traject tot nu 

toe worden doorgenomen.  
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STAPPENPLAN 
 

          1                        2                       3                       4                       5                       6         

 

 

 

 

Stap 1: initiatief nemen 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 november 2018 is toegezegd dat er voor de zomer van 

2019 een eerste plan ligt over eenzaamheid. Na deze toezegging is contact gelegd met het 

actieprogramma ‘één tegen eenzaamheid’. Vanuit dit programma wordt aan gemeente ondersteuning 

geboden (door Eén tegen eenzaamheid) bij het opstarten van onder ander lokale coalities op dit 

onderwerp. Op 18 februari 2019 is er een startgesprek met Eén tegen eenzaamheid, O3 en de 

gemeente geweest waarmee het initiatief is genomen om een lokale coalitie eenzaamheid en een 

lokaal actieprogramma op dit thema te ontwikkelen. Een verslag van dit gesprek is bijgevoegd. Tijdens 

dit gesprek is ook een eerste aanzet gedaan om lokale partners te betrekken bij dit traject en om de 

benodigde feiten en cijfers te verzamelen. 

 

 

Stap 2: Feiten en cijfers verzamelen 

Vervolgens zijn de landelijke en lokale cijfers over eenzaamheid verzameld. Daarnaast is er voor 

gekozen om ook een inventarisatie te doen bij zowel partners (lokale verenigingen, organisaties en 

initiatieven) als inwoners (via het inwonerpanel). De partners zijn uitgenodigd om met ons in gesprek 

te gaan over het thema eenzaamheid en zijn hierover geïnterviewd. Deze interviews vonden plaats op 

15 april 2019 en werden uitgevoerd door Eén tegen eenzaamheid. De geïnterviewde partners zijn: 

 Adviesraad Sociaal Domein; 

 Stichting Ontmoeten; 

 Senioren Raad Gemeente Heusden; 

 ZorgSaam; 

 Alles voor Mekaar; 

 Met Elkaar. 

De evaluatie van deze interviews is op 25 juni 2019 ontvangen en bijgevoegd.  

 

Onze inwoners zijn ondervraagd over dit thema met behulp van het inwonerpanel. De vragenlijst is 

begin mei uitgezet en de rapportage hierover is eind mei ontvangen. De vragenlijst die daarvoor is 

gebruikt, is samen met de rapportage ook bijgevoegd. Om zo breed mogelijk input op te halen, is er 

voor gekozen om de vragenlijst voor het inwonerpanel breed open te stellen. Door communicatie via 

onze informatiepagina en onze consulenten, is geprobeerd zoveel mogelijk inwoners te bereiken.  

 

Samenvatting resultaten inwonerpanel 

De digitale vragenlijst over eenzaamheid is door 74% van de respondenten (deelnemers 

inwonerpanel) ingevuld. Opvallend in de resultaten is dat inwoners uit Drunen vaker aangeven 

mensen in de buurt te zien die behoefte hebben aan contact.  
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Van de inwoners die volgens het inwonerpanel behoefte hebben aan contact, is het merendeel 65-

plus. Maar ook volwassenen (36-64 jaar) worden vaak genoemd. Ook opvallend is dat 66% van de 

respondenten aangeeft iets te hebben ondernomen om andere inwoners te helpen. Dit varieert van 

een praatje maken tot op bezoek gaan. De bereidheid om naasten te helpen lijkt dus heel groot te zijn 

in onze gemeente. Dit zien we terug in de resultaten op de vraag om men iets zou willen doen voor 

mensen die eenzaam zijn. Ook daar geeft een grote groep (ruim 40%) een bevestigend antwoord.  

 

Een ruime meerderheid is van mening dat, ondanks de media-aandacht die er momenteel is voor dit 

thema, er nog steeds een taboe heerst. Bijna 70% van de respondenten denkt dat het moeilijk is voor 

mensen om over eenzaamheid te praten. Het is goed om te zien dat de respondenten bekend zijn met 

een groot aantal organisaties/activiteiten die er in de gemeente zijn. Wat wel opvalt is dat 

eenzaamheid onder de groep respondenten zelf, niet of in lage mate aanwezig lijkt te zijn. Slechts 3% 

geeft aan zich regelmatig eenzaam te voelen tegenover 84% die aangeeft nooit eenzaam te zijn.  

 

Samenvatting interviews partners 

Opvallend is dat van de gemeente vooral wordt verwacht dat zij ondersteunend, faciliterend en 

verbindend is en het geheel stroomlijnt. Partners zien zichzelf vooral als een samenwerkingspartner, 

waarbij het ook belangrijk is dat iedereen een gelijkwaardige samenwerkingspartner is. Iedereen ziet 

dat er al veel gebeurt op dit thema, maar de verbinding, samenhang en afstemming tussen de 

verschillende initiatieven is er nog niet. Er lijkt ruimte te zijn om daarop in te zetten en daarmee de 

inzet op eenzaamheid te versterken. Ook wordt door verschillende partners aangegeven dat het 

aanbod op maat moet zijn en verspreid over de hele gemeente. Niet iedere kern heeft dezelfde 

behoeften, maar wel iedere kern moet worden bereikt.  

 

Er is ook een ervaringsdeskundige geïnterviewd en vanuit dat interview kwam de opmerking dat de 

term eenzaamheid niet even aansprekend is voor de hele bevolking. Vooral jongere inwoners 

herkennen zich niet in de term eenzaamheid, wellicht omdat deze term in de media toch vooral 

gekoppeld is aan de ‘oudere’ doelgroep. Eenzaamheid vervangen door ‘alleen voelen’ zou misschien 

een groter bereik kunnen hebben en wellicht ook drempelverlagend kunnen werken.  

 

 

Stap 3: beginnen met organiseren 

De input die met de vorige stap werd opgehaald, is begin juni besproken met Eén tegen eenzaamheid 

en O3 en is gebruikt voor de invulling van de startbijeenkomst op 2 juli 2019. Hiervoor zijn alle 

geïnterviewde partijen uitgenodigd die gedurende het traject hebben aangegeven ook mee te willen 

denken. Daarnaast is er ook nog een aantal partijen aan toegevoegd, namelijk: 

 Stichting De Schroef; 

 Stichting Pieck; 

 De Zonnebloem: 

 Humanitas; 

 Vincentius. 

Met hen gaan we van start om een gezamenlijke droom te formuleren op het gebied van 

eenzaamheid, waar we ook gezamenlijk mee aan de slag gaan. Een droom die past bij de 

gemeentelijke visie en uitgangspunten. Er wordt geïnventariseerd wat alle partners kunnen en willen 

bijdragen. In een vervolgbijeenkomst, waarschijnlijk eind augustus, willen we dan met alle partijen 

doorpakken richting taken, rollen en verantwoordelijkheden en concrete acties.  
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Stap 4: plan maken 

Doel van startbijeenkomst en vervolgbijeenkomst is natuurlijk om daarna met alle partners samen een 

actieprogramma eenzaamheid te ontwikkelen. Het is van belang om bij het ontwikkelen van een plan 

over eenzaamheid, aan te sluiten bij het lokale beleid. Een en ander door een koppeling te maken met 

uitgangspunten die al zijn vastgelegd in het gemeentelijk beleid. Ook is het belangrijk om alle 

betrokken partners aan boord te houden. Doel is ervoor te zorgen dat het een gezamenlijke aanpak is, 

met oog voor ieders verwachtingen, zodat teleurstellingen worden voorkomen. Dit vraagt ook om 

goede heldere afspraken en duidelijke taken en rolverdelingen. Onderwerpen die in dit plan moeten 

worden uitgewerkt, zijn onder meer:  

 wat is er al en wat gaan we doen (verbinden huidig aanbod, ontwikkelen nieuw aanbod)?; 

 prioriteiten en haalbaarheid (wat kunnen we, willen we en in welke periode?); 

 organisatie/werkvorm (hoe gaan we het organiseren?);  

 bemensing (wie doet wat, in welke uren?); 

 financiën (wat gaat dit alles kosten?). 

 

De planning is om dit programma na de zomer klaar te hebben. We koersen hierbij op de Week tegen 

Eenzaamheid 2019. Deze vindt plaats van dinsdag 1 oktober tot en met dinsdag 8 oktober 2019. Het 

zou mooi zijn als we, samen met alle partners, in die week aandacht kunnen vragen voor wat we 

gezamenlijk in onze gemeente gaan doen tegen eenzaamheid.  

 

 

Stap 5: plan uitvoeren 

Nadat het plan is gepresenteerd, is het van belang dat alle partners ook gezamenlijk aan de slag 

gaan. Hier is wel tijd en ruimte voor nodig, onderdelen die in de ontwikkeling van het plan al moeten 

worden verwerkt. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt en besluiten moeten worden genomen 

om het actieprogramma daadwerkelijk uit te voeren en te laten slagen. Het plan is nog niet klaar, maar 

uit gesprekken met de partners valt op te maken dat de rol en inzet van de gemeente essentieel is. Er 

zal dus tijd en budget moeten worden vrijgemaakt om met dit thema aan de slag te gaan. Op dit 

moment denken we hierbij aan het inrichten van een coördinator/kartrekkersfunctie, om dit project te 

gaan trekken. O3, als belangrijke partner op dit thema en als samenwerkingsverband in de uitvoering 

van het voorliggend veld in onze gemeente, lijkt daarbij de aangewezen partij om de regie op deze 

functie te gaan voeren. De verwachting is dat met het actieprogramma, ook een besluit over een 

investering op dit onderwerp aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. 

 

 

Stap 6: zorgen voor permanente aandacht 

Aandacht voor het thema eenzaamheid is een belangrijk onderdeel. Dit geldt niet alleen aan het einde 

van het traject als de uitvoering van het plan start. Ook nu al is het van belang om zoveel mogelijk 

aandacht voor het thema eenzaamheid te creëren. Vandaar dat we hiervoor sinds het begin van dit 

jaar, via onze gemeentelijke communicatiekanalen, aandacht vragen. Onder meer door een feuilleton 

over eenzaamheid. Hierin geven organisaties, verenigingen en initiatieven die zich nu al inzetten op 

dit thema, weer hoe zij hiermee omgaan en wat er allemaal al gebeurt. Ook deze berichten zijn 

bijgevoegd.  

  

 

 

  



Intakegesprek 

 

Gemeente: Heusden 

Naam contactpersoon: Chantal Martens, Peter van Steen en Arie Hobo 

Functie contactpersoon: Chantal Martens: beleidsmedewerker Welzijn. In haar portefeuille: 

ouderen, WMO, gezondheidszorg, eenzaamheid.  

Peter van Steen: wethouder Sociaal Domein. In portefeuille: gezond-

heid, bewegen, kunst en cultuur, jeugdzorg, WMO.  

Arie Hobo: integraal samenwerkingsverband O3. Manager van soci-

ale wijkteams. O3 is het samenwerkingsverband van de organisatie 

ContourdeTwern, Farent, MEE en GGD  

, deel jeugdpreventie. 

Saskia van Grinsven, procesbegeleider/adviseur EtE, daarnaast ook 

werkzaam bij Movisie. Expertise op veranderkunde en thema’s als In-

formele Zorg, Democratische Vernieuwing/burgerinitiatieven, Kunst 

en Cultuur, Eenzaamheid. Sinds december 2018 adviseur EtE in 

Utrecht en Leiden.  

Marta Talma, procesbegeleider/adviseur EtE, sinds nov 2018 werk-

zaam. Daarnaast werkzaam bij Movisie. Expertise op leren transfor-

meren van professionals. Daarnaast expertise op Eenzaamheid. Mar-

tha heeft in 2018 een train-de-trainer ontwikkeld en heeft de lokale 

aanpak Eenzaamheid in Amsterdam beschreven en geëvalueerd.  

Datum gesprek: 18-2-2019 

Naam adviseur: Saskia van Grinsven en Martha Talma 

  

Achtergrond 

Heusden wil echt werk gaan maken van het vraagstuk eenzaamheid. Gemeente wil dit oppakken met 

O3 en bewonersorganisaties. Op 8 juli a.s. komt de minister kijken naar een nieuw initiatief in Heusden: 

‘Alles voor Melkaar’. Dit bewonersinitiatief (sociaal ondernemers) koppelt eenzame mensen aan “suppor-

ters”. Ze hebben het niet over vrijwilligers, ze willen het licht houden. Zo zijn er een aantal initiatieven die 

(soms secundair inzetten op het thema Eenzaamheid, zoals Stichting Ontmoeten en Met Elkaar. Preven-

tie levert op den duur veel op.  

Vraag- of probleemstelling wordt doorgenomen: 

Waarom strijden tegen eenzaamheid (persoonlijk voor relatie en gemeentelijk)? 

Gezonde en gelukkige inwoners. Eenzaamheid is belangrijke factor als het gaat om welzijn en gezond-

heid van mensen. 

Cijfers laten zien dat het groeiend probleem is.  

 

Hoe staat het er nu voor? Heb je een overzicht? 

De gemeente wil inzetten op preventie van eenzaamheid, dit levert op den duur veel op. Daarnaast wil 

de gemeente gebruik maken van informele partijen: vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven. 



Veel kernen hebben nog hun eigen vrijwilligersorganisaties, er zijn verschillende initiatieven: de Advies-

raad Sociaal Domein (voorheen wmo-adviesraad), Seniorenraad, ‘Alles voor Mekaar’ richten zich op het 

thema eenzaamheid of willen zich daarop richten, naast ook andere initiatieven als Stichting Ontmoeten, 

van initiatiefneemster Patty de Witt. Rond dit thema zijn zowel bewoners als professionals werkzaam. 

Het doel is eenzame mensen koppelen aan anderen.  

De wens is om beter naar de cijfers te kijken (welke doelgroepen zijn nu precies eenzaam?) en structuur 

aan te brengen in het beleid (wat werkt nu wel en wat niet?). We willen methodes inzetten om rende-

ment te meten. De gemeente wil graag dat de adviseur Eén tegen eenzaamheid meekijkt naar een 

goede lokale aanpak eenzaamheid en dat voorbeelden aangedragen worden vanuit den lande waar ini-

tiatieven goed lopen. 

Hoe heb je als gemeente een regierol? 

De gemeente heeft de rol van ‘mogelijkmaker’: hoe kunnen initiatieven mogelijk gemaakt worden, liefst 

vanuit de samenleving zelf? De gemeente is dus niet zozeer de regisseur, maar meer de partij die facili-

teert en mogelijk maakt.  

Gewenste eindpunt:  

Welke (concrete) doelen zijn er beoogd met de lokale coalitie Een tegen Eenzaamheid?  

De ambitie is uiteindelijk dat inwoners in Heusden gezond en gelukkig zijn. Een breed doel, vanuit een 

integrale benadering. De gemeente wil wel verbindingen leggen op verschillende activiteiten. De insteek 

is om de gemeenschap hierin mee te nemen. Hoe kan vanuit de informele kant, vanuit de inwoners hier 

meer op gedaan worden? Er is geen apart budget voor eenzaamheid geoormerkt. Er is een potje Soci-

aal domein waar dit uit zou moeten komen. 

Op welke manier denkt u de beoogde doelen te behalen? 

- De gemeente wil een brede coalitie vormen, met ook vrijwilligersorganisaties (zoals de Zonne-

bloem), inwoners, partijen uit de sector kunst en cultuur en het bedrijfsleven betrekken bij de lokale 

aanpak Eenzaamheid te betrekken. De gemeente wil dit samen met O3 bouwen. 

- Er komt een onderzoek uit het Inwonerpanel (ongeveer 700 mensen), met een korte serie vragen 

over o.a. Eenzaamheid. De uitkomsten zijn begin maart beschikbaar. 

- De gemeente wil een startbijeenkomst organiseren waar o.a. de uitkomsten van het inwonerpanel 

gepresenteerd gaan worden. 

Gemeente is op de hoogte van de aanpak en visie van Eén tegen Eenzaamheid 

Martha licht het programma Eén tegen Eenzaamheid toe. Het doel van het actieprogramma Eén tegen 

eenzaamheid is een duurzame beweging op gang te brengen om eenzaamheid te doorbreken. Daartoe 

zijn twee actielijnen benoemd: (1) signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid, en (2) doorbre-

ken van eenzaamheid en duurzaam aanpakken. Er zijn vijf pijlers benoemd die belangrijk zijn om die 

duurzame aanpak ook daadwerkelijk te kunnen  realiseren: bestuurlijk commitment, sterk netwerk, be-

trekken eenzamen, duurzame aanpak en evalueren en monitoren. Een toolkit is beschikbaar (ook nog in 

ontwikkeling) met goede voorbeelden, informatie en formats die benut kunnen worden door de ge-

meente. De adviseur kan samen met de gemeente een goede analyse doen (aan de hand van inter-

views en/of een enquête) en advies opstellen aan de hand van de vijf pijlers die inzicht geven in waar de 

gemeente staat en op welke terreinen nog stappen te maken zijn. De beschikbare tijd van de adviseur is 

64 uur per gemeente. 

Verwachtingenmanagement: 

Wat verwacht de gemeente van de adviseur Centrum EtE? 

De gemeente verwacht dat de adviseur vanaf de zijlijn meekijkt met de te zetten stappen van de coalitie, 

en landelijke kennis en ervaringen/aanpakken van andere gemeenten inbrengt. 

Wat verwacht de adviseur Centrum EtE van de gemeente? 



De adviseur kan sparringpartner zijn bij het versterken van de 5 pijlers van een lokale coalitie eenzaam-

heid door bijvoorbeeld een analyse te doen naar de stand van zaken van de 5 pijlers (in de vorm van 

een enquête en/of interviews), en mee te denken over de coalitievorming en het betrekken van bepaalde 

partijen. 

Planning Inventarisatie: 

Welke planning is er afgesproken (tussen de gemeente en adviseur) ten aanzien van het werk- / 

adviesproces? 

Afgesproken is dat de adviseur: 

- interviews houdt met mensen die we potentieel bij de coalitie kunnen betrekken, en een analyse uit-

werkt; 

- de uitkomsten van het inwonerpanel bespreekt plus wat de analyse van interviews heeft opgeleverd 

over hoe het ervoor staat en waar kansen liggen. 

- meedenkt met de startbijeenkomst; 

Welke personen worden geïnterviewd? En wanneer?  

Gemeente Heusden wil graag de volgende partijen uitnodigen voor een interview. Het is niet noodzake-

lijk dat alle partners ook daadwerkelijk geïnterviewd worden. Deze lijst is niet uitputtend, mogelijk komen 

hier later nieuwe partners bij. We vullen die dan aan. Achter de initiatieven de naam van degene die 

vooraf het thema al bespreekt met betreffend initiatief. 

- Piek, kunst en cultuur stichting: Chantal 

- De Schroef (Sport en bewegen): Arie 

- Adviesraad Sociaal Domein (voorheen WMO Adviesraad): Chantal 

- Alles voor Mekaar: Arie 

- Vrijwilligershuis (steunpunt vrijwilligerswerk) (ContourdeTwern): Arie 

- ZorgSaam (informele zorg): Arie 

- Seniorenraad (inclusief KBO’s): Arie 

- Project Ontmoeten: Arie (via Josje en Marieke) 

- Met Elkaar (alternatieve dag invulling, ContourdeTwern): Arie 

- Bedrijfsleven? Sociaal ondernemers, platform techniek.: Chantal  

- De Buurt bestuurt (bewonersorganisaties). Er zijn 17 wijken/kernen. Mart en Pieter ondersteunen de 

buurten vanuit de gemeente, zij kunnen mogelijk (deels) uitgenodigd worden. Chantal 

- Ervaringsdeskundige (Lisanne), mogelijk vanuit stageopdracht; Chantal 

 

Enquête JA/NEE?  Welke personen moeten er voor de enquête en/of interviews worden bena-

dert? 

Nee, geen enquête. 

Inventarisatie eindedatum / oplevering rapportage  

Voor de zomer moet er een actieplan liggen voor de raad, dus de interviews en de startbijeenkomst 

moeten ook afgerond zijn voor die tijd. 

Accountmanagement: 

Op welke wijze onderhouden we de komende tijd contact met elkaar?  

- Komt intake gespreksverslag (bij deze). 

- We sturen een link door met uitnodiging naar bijeenkomst over monitoring en impact Eenzaamheid 

die Movisie organiseert op 18 maart in de ochtend Utrecht a.s. https://www.movisie.nl/agenda/aan-

pak-eenzaamheid-door-gemeenten-deel-1 

https://www.movisie.nl/agenda/aanpak-eenzaamheid-door-gemeenten-deel-1
https://www.movisie.nl/agenda/aanpak-eenzaamheid-door-gemeenten-deel-1


- We sturen een link van het Wat werkt dossier Eenzaamheid van Movisie: https://www.movisie.nl/pu-

blicatie/wat-werkt-aanpak-eenzaamheid 

- We sturen een link naar de RIVM-cijfers  op de website Eéntegeneenzaamheid.nl: https://www.een-

tegeneenzaamheid.nl/toolkit/risicogebieden-in-kaart/ 

- We sturen een link naar de checklist/verbetertool van de gemeente Amsterdam die i.s.m. met Movi-

sie is gemaakt: https://amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl/toolkit/387/checklist-eenzaamheidspro-

jecten 

- Arie checkt intern of er behoefte is aan deelname aan een train-de-trainer Grip&Glans en laat Mar-

tha en Saskia dit deze week weten. 

- Martha geeft data opties door waarop de interviews kunnen plaatsvinden. We gaan uit van een inter-

view van een uur, twee gesprekken achter elkaar, dan even pauze + lunch pauze van een half uur. 

Eventueel nog ene halve dag aan interviews erbij. 

Hoe heeft u dit intakegesprek ervaren? Prettig / Effectief? 

Fijn gesprek, goed dat er iemand is die breder kan kijken en kan meedenken, dat is prettig.  

 

https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-aanpak-eenzaamheid
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-aanpak-eenzaamheid
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/toolkit/risicogebieden-in-kaart/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/toolkit/risicogebieden-in-kaart/
https://amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl/toolkit/387/checklist-eenzaamheidsprojecten
https://amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl/toolkit/387/checklist-eenzaamheidsprojecten
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Interviewvragen Lokale aanpak tegen Eenzaamheid Heusden 
 

Algemeen 

Naam:  

Organisatie:  

Functie:  

 

Startvraag 
Wat is jouw persoonlijke drijfveer als het gaat om het verminderen van eenzaamheid? 
 

Huidige situatie en aanbod 
Wat doen jullie (als organisatie) op het verminderen van eenzaamheid? 
- Wat doen jullie op het gebied van signaleren en bespreken van eenzaamheid? 
- Wat doen jullie op het gebied van doorbreken en duurzaam aanpakken van 

eenzaamheid? 
 

5 pijlers 

Bestuurlijk commitment van gemeente en van eigen organisatie 
- Hoe ervaar je het commitment en de rol (regie en ondersteuning) van de gemeente 

t.a.v. verminderen van eenzaamheid? 
- Wat is de wenselijke commitment van de gemeente? 
- Welke rol verwacht je van de gemeente? 
- Hoe ervaar je het commitment vanuit jouw organisatie t.a.v. eenzaamheid? In 

hoeverre is het thema eenzaamheid een speerpunt? 
- Wat is de wenselijke commitment van jouw organisatie? 
- Wat voor rol zou jij/ jouw organisatie in een coalitie willen spelen? 
 

Sterk netwerk 
- In hoeverre werk je samen / stem je het aanbod af met andere partijen (zowel op het 

vlak van signaleren als doorbreken van eenzaamheid)? 
- In hoeverre ervaar je op dit moment een coalitie tegen eenzaamheid? 
- In hoeverre vind je het wenselijk dat er een lokale coalitie tegen eenzaamheid komt?  
- Indien ja, welke kernpartijen zouden in elk geval moeten bijdragen? En welke partijen 

zijn ook interessant om een bijdrage te leveren? 
 
(Eerst als open vraag, daarna check met lijstje partijen VWS: 
bedrijfsleven, geloofsgemeenschappen, zorg en welzijn organisatie, 
vrijwilligersorganisaties, culturele organisaties, woningcorporaties en bouwwereld, 
vermogensfondsen en clubs, organisaties op sport en mobiliteit, zelforganisaties 
(ouderen, migranten). 

 
- Welke condities zijn nodig (bijv. regierol, duidelijke rolverdeling, juiste samenstelling)? 
 

Betrek de eenzamen zelf 
- In hoeverre heb je zicht op de problematiek van eenzaamheid (risico doelgroepen en 

gebieden)? 
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- In hoeverre heb je zicht op de behoeften van eenzamen?  
- In hoeverre betrek je eenzamen actief bij de aanpak of bij interventies? 
 

Duurzame aanpak 
- In hoeverre werk je als organisatie met een duurzame aanpak? 

 
(eerst open vraag, daarna check op de volgende punten: 
diversiteit van aanpak, samenhang, hele jaar door, door verwijzen informeel – formeel, 
deskundigheidsbevordering over eenzaamheid (benutten van kennis), digitaal vraag- 
en aanbod, cyclus van leren en verbeteren) 

 
- In hoeverre is er gemeente breed sprake van een duurzame aanpak? 
 

Monitoring en evaluatie 
- In hoeverre benut je input van beschikbare cijfers, kennis? 
- In hoeverre monitoren jullie de eigen aanpak eenzaamheid (output en outcome)? 
- In hoeverre evalueer je het proces en effect? 
- Hoe benut(ten) je/jullie de opgedane inzichten uit monitoring en evaluatie? 
 

SWOT lokale aanpak tegen eenzaamheid 

- Welke externe ontwikkelingen zijn positief (kansen) voor een toekomstige lokale 
coalitie om een succesvolle aanpak eenzaamheid te realiseren? 

- Welke externe ontwikkelingen zijn negatief (bedreigingen) voor een toekomstige 
lokale coalitie om een succesvolle aanpak eenzaamheid te realiseren? 

- Wat is er sterk aan de huidige situatie en samenwerking rondom eenzaamheid (onder 
ouderen)? 

- Wat is er zwak aan de huidige situatie en samenwerking rondom eenzaamheid (onder 
ouderen)? 
 

Slotvraag 
- Om te komen tot een effectieve werkwijze, welke aanpak is naar jouw mening het 

meest effectief, passend bij de cultuur van de gemeente? 
 

Eventuele opmerkingen 
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1. Inleiding 

Voor u ligt het rapport ‘Gesprekken Eén tegen eenzaamheid in de gemeente Heusden’ dat is 
samengesteld op basis van 7 gesprekken die gevoerd zijn met diverse partijen binnen de 
gemeente Heusden. Het doel van de gesprekken was het krijgen van een beeld van verschillende 
spelers die in Heusden actief zijn als het gaat om het signaleren, bespreekbaar maken, aanpakken 
en doorbreken van eenzaamheid. Wat doen zij m.b.t. het thema eenzaamheid en hoe kijken zij 
naar hun eigen rol en werkwijze en die van de gemeente in het verminderen van eenzaamheid? 
En in hoeverre staan zij open voor het versterken van de samenwerking in de strijd tegen 
eenzaamheid? 
 
De gesprekken zijn gevoerd door Martha Talma, adviseur van VWS programma Een tegen 
Eenzaamheid. Dit programma heeft als doel een trendbreuk van eenzaamheid onder ouderen te 
bewerkstelligen: minder eenzaamheid onder 75-plussers. Om dit te realiseren is er een landelijke 
coalitie tegen eenzaamheid in het leven geroepen, en worden lokale coalities ondersteund die 
eenzaamheid willen bestrijden. 
De gesprekken zijn afgestemd met Chantal Martens (beleidsadviseur gemeente Heusden) en Arie 
Hobo (integraal manager O3 Heusden), en genotuleerd door Hiwi Abdel jabar (medewerker 
gemeente Heusden). Met deze gesprekken beoogt de gemeente Heusden zicht te krijgen op de 
startpositie en kansen en bedreigingen van een lokale samenwerking op het thema eenzaamheid. 
 
Interviews 
Er zijn gesprekken gevoerd met de volgende partijen: 

• Alles voor mekaar 

• Zorgsaam (Bijeen) 

• Seniorenraad Heusden 

• Stichting Ontmoeten 

• Met Elkaar 

• Adviesraad Sociaal Domein 

• Ervaringsdeskundige 
 
Leidraad bij de interviews 
Als leidraad voor de gesprekken is gekozen voor de vijf pijlers van het Actieprogramma Eén tegen 
Eenzaamheid. De vijf pijlers zijn de start van de lokale aanpak tegen eenzaamheid. Met deze 
pijlers richten lokale partijen een duurzame aanpak in waarin iedereen verantwoordelijkheid 
neemt1: 
 
1. Bestuurlijk commitment 
De aanpak van eenzaamheid valt of staat met politiek-bestuurlijk draagvlak. In hoeverre zijn het 
college van burgemeester en wethouders en beleidsmakers van verschillende beleidsterreinen 
betrokken? 
 

2. Creëer een sterk netwerk  
Eenzaamheid aanpakken kan alleen in netwerkverband. Welke partijen zijn er al, en welke nieuwe 
en slimme verbindingen kunnen gemaakt worden om samen verder te komen? 
 

3. Betrek mensen, eenzamen zelf  
Er is niet één type eenzame of één type eenzaamheid. Om goed aan te sluiten bij de doelgroep, 
moet je mensen die eenzaam zijn betrekken. In hoeverre worden mensen die eenzaamheid 
ervaren, maar familie en buurtbewoners betrokken? 
 

                                                 
1 https://www.eentegeneenzaamheid.nl/lokale-aanpak/vijf-pijlers/ 
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4. Werk aan een duurzame aanpak 
Kijk naar wat echt werkt om eenzaamheid te doorbreken en kies voor een duurzame aanpak. I In 
hoeverre wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten eenzaamheid en wordt kennis 
benut bij de aanpak? 
 
5. Monitoring en evaluatie 
Eenzaamheid aanpakken is blijven leren in de praktijk. In hoeverre wordt de aanpak geëvalueerd, 
en wordt hiervan geleerd? 
 
Opbouw van dit rapport 
De gestelde vragen tijdens de interviews vormen de leidraad van dit rapport. In het laatste 
hoofdstuk worden conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven om tot een lokale aanpak van 
eenzaamheid te komen. 
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2. Startvraag: persoonlijke drijfveren 

Op de startvraag “Wat is uw persoonlijke drijfveer als het gaat om het verminderen van 
eenzaamheid?” laten de meesten hun intrinsieke betrokkenheid zien bij het thema eenzaamheid. 
Vanuit ervaring met eigen eenzaamheid, ervaring met eenzaamheid in nabije kring of ervaring en 
betrokkenheid met de mensen waarmee ze werken. Het motiveert om een steentje bij te kunnen 
dragen aan zingeving en het verminderen van eenzaamheid. 
 

“Ik heb zelf eenzaamheid ervaren en ging op zoek naar een stukje zingeving.” 
 
“Ik voel een algemene betrokkenheid bij ouderen. Niet iedereen heeft het zo goed als dat 
wij het hebben. En niet iedereen heeft een groot sociaal netwerk.” 
 
“Het motiveert mij om toch naar mogelijkheden te kijken en te vinden waar in te winnen is. 
Met een kleine investering kunnen mensen al verder komen.”  
 

3. Huidige situatie en aanbod 

Zowel het huidige aanbod op het gebied van signaleren en bespreek maken als ook het 
doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid is besproken. 

 

Signaleren en bespreekbaar maken van eenzaamheid 
Volgens verschillende partijen valt er winst te behalen in het signaleren van eenzaamheid. Dit geldt 
met name voor inwoners die nu geen gebruik maken van zorg of het aanbod van de partijen.  
 

“Er wordt te weinig actief gesignaleerd. De mensen die geen zorg ontvangen, zijn vaak niet 
in beeld.” 

 
Via de website van Allesvoormekaar kunnen inwoners het melden als ze signaleren dat ze een 
buurtbewoner steeds minder zien en het gevoel hebben dat die persoon hulp kan gebruiken. 
Binnen 48 uur volgt dan een keukentafelgesprek.  
 
Eenzaamheid wordt alleen bespreekbaar gemaakt in individuele gesprekken. Tijdens andere 
momenten en groepsbijeenkomsten is men bang mensen in hokjes te stoppen of te confronteren 
met hun eenzaamheid. Het bespreekbaar maken van eenzaamheid bij jongeren is nog meer een 
aandachtspunt dan bij ouderen.  
 

“Bij ouderen is het vaak makkelijker bespreekbaar maar bij jongeren ligt er zeker nog een 
taak/aandachtspunt.” 
 
“Het signaleren van eenzaamheid bij jongeren en leerlingen kan beter. Leraren signaleren 
ook eenzaamheid bij jongeren. De zorg op school moet daar ook op afgestemd worden.”  

 
Taalgebruik is een aandachtspunt, men streeft er naar om in gewone spreektaal eenzaamheid te 
bespreken. Dit geldt in het bijzonder voor jongeren. 
 

“De term “alleen voelen” past beter bij de leefwereld van jongeren. De term eenzaamheid 
wordt meer met ouderen geassocieerd.” 

 
Doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid 
Het aanbod op het gebied van doorbreken van eenzaamheid lijkt gevarieerd.  
 
Uit wetenschappelijk onderzoek is naar voren komen dat de meeste interventies op het gebied van 
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eenzaamheid zich richt op het creëren van ontmoetingsmogelijkheden, maar dat er nog zes 
ondersteuningsvormen behulpzaam bij het verminderen van eenzaamheid. Het aanbod, wat in de 
gesprekken ter sprake kwam, is hieronder tegen het licht gehouden van de 7 
ondersteuningsvormen. 
 
1. Bieden van praktische ondersteuning: 

• Allesvoormekaar: buurtbewoners helpen elkaar bij praktische ondersteuningsvragen zoals 
boodschappen doen, een heg snoeien, etc. 

• Zorgsaam: inwoners kunnen ondersteuning krijgen bij de thuisadministratie, boodschappen, 
klussen en vervoer 
 

2. Helpen verbeteren van sociale vaardigheden 
Deze ondersteuningsvorm kwam niet expliciet ter sprake. Mogelijk dat hier wel aandacht aan 
wordt besteed bij een aantal interventies. 
 

3. Bieden van ontmoetingsmogelijkheden 

• Stichting Ontmoeten: er worden ontspannen, gezellig maar ook beschouwende activiteiten 
georganiseerd om elkaar te leren kennen. 

• SRGH: bij diverse activiteiten, waaronder de zomerschool en de vakantieweek worden 
mensen uit hun sociaal isolement gehaald en krijgen ze de kans andere mensen te 
ontmoeten 

 
4. Faciliteren van persoonlijk en betekenisvol contact 

• Allesvoormekaar: verbinden van kwetsbare, hulpbehoevende inwoners met  hun omgeving, 
het voorliggend veld of andere instanties 

• Zorgsaam: Heusdens Maatje voor een helpende hand of een luisterend oor. 
Netwerkversterking met help van een vrijwillige netwerkcoach. 
 

5. Helpen vinden van een sociaal gewaardeerde rol 

• Zorgsaam: hulpvragers worden gestimuleerd om zelf ook vrijwilligerswerk te gaan doen. 

• Allesvoormekaar: inwoners kunnen supporter worden en buurt-of wijkbewoners helpen. 

• Met elkaar 
 

6. Helpen vinden van bezigheden en afleiding 

• Met elkaar: dagbestedingsactiviteiten 

• SRGH: in de zomer worden voor de leden verschillende activiteiten georganiseerd zoals de 
zomerschool en de vakantieweek. 
 

7. Ontwikkelen van realistische verwachtingen 
Deze ondersteuningsvorm kwam niet expliciet ter sprake. 

 
Ondersteuning bij de ondersteuningsvormen ‘Ontwikkelen van realistische verwachtingen van 
sociale situaties’ en ‘Helpen verbeteren van sociale vaardigheden’ kwam niet expliciet in de 
gesprekken naar voren. Deze ondersteuningsvormen kunnen met name werkzaam zijn bij mensen 
die sterker vereenzaamd zijn en een drempel voelen bij het deelnemen aan sociale activiteiten. 
 
Met dit aanbod worden niet alle mensen en alle doelgroepen ondersteund. De 
ervaringsdeskundige wijst op het volgende: 

“Zorg voor passend aanbod voor alle doelgroepen. Denk aan jongeren en mensen met een 
beperking. Laat jongeren zelf mee denken over waar ze behoefte aan hebben. Bijvoorbeeld 
met lotgenoten om tafel te zitten in een laagdrempelige setting zoals een café. Jongeren 
moeten weten wat manieren zijn om uit eenzaamheid te komen. Voor mensen met een 
beperking gelden hoogstwaarschijnlijk weer andere behoeften. Het is belangrijk dat zij een 
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nuttige bijdrage kunnen leveren, dat de afstand naar arbeidsmarkt wordt verkleind.” 
 

Ook wordt er op gewezen dat het aanbod zich niet alleen op ouderen moet richten, maar ook op 

andere leeftijdsgroepen. 

 
Twee andere genoemde aandachtspunten zijn de informatievoorziening over het aanbod en de 
toegang tot het aanbod. 
 

“Er moet meer duidelijkheid komen over waar je terecht kan voor hulp, en wat professionals 
kunnen betekenen. De hulp moet daarnaast sneller en laagdrempelig beschikbaar zijn, dus 
minder grote waslijsten.” 

 

4. Vijf pijlers voor een lokale aanpak tegen eenzaamheid 

De volgende vijf pijlers zijn de basis ingrediënten voor een lokale aanpak tegen eenzaamheid: 
a. Bestuurlijk commitment 
b. Sterk netwerk 
c. Betrek de eenzamen zelf 
d. Duurzame aanpak 
e. Monitoren en evalueren 
 

a. Bestuurlijk commitment  

In hoeverre is er politiek-bestuurlijk draagvlak voor de aanpak van eenzaamheid? 
 
Huidige situatie 
De commitment van de gemeente wordt divers ervaren. Gebrek aan commitment wordt door 
sommigen toegeschreven aan te weinig erkenning en financiering van de eigen activiteiten en 
weinig aandacht voor het thema eenzaamheid. Tegelijkertijd ervaren anderen wel commitment 
tijdens periodieke gesprekken met de gemeente. 
Eén partij vindt dat de gemeente te weinig coördineert en te veel initiatieven naast elkaar laat 
bestaan, met als risico dat inwoners door de bomen het bos niet meer zien. 
 
Wensen en verwachtingen 
Er worden diverse wensen genoemd t.a.v. de commitment van de gemeente: 

• Financiering (uren en middelen) 

• Ondersteunen en faciliteren 

• Erkenning geven 

• Gesprekspartner, met elkaar mogelijkheden creëren 

• Activiteiten stroomlijnen, en activiteiten organiseren op de plekken waar de doelgroep 
woont 

De partijen verwachten van de gemeente een ondersteunende, faciliterende en verbindende rol. 
Sommigen zien de gemeente daarnaast ook als partij die de regie en coördinatie zou moeten doen 
vanuit een overstijgende rol, die het geheel stroomlijnt. Tegelijkertijd stelt een andere partij juist dat 
de coalitie van onderop door de partners aangejaagd moet worden. 
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b. Sterk netwerk 

Eenzaamheid aanpakken kan alleen in netwerkverband. Welke partijen zijn er al, en wat zijn 
nieuwe en slimme verbindingen om samen verder te komen? Wie is de kartrekker? 
 

Huidige samenwerking en afstemming 

Er is nog geen coalitiegevoel en er wordt nog niet voldoende samen gebouwd. Sommigen zeggen 
nu voor het eerst te merken dat er vanuit de gemeente aan gewerkt wordt. De partijen kunnen 
elkaar beter leren kennen. De samenwerking is nu te versnipperd, en de aansluiting van het 
aanbod kan veel beter.  
Er kan veel meer worden samen gewerkt met laagdrempelige locaties waar veel mensen komen. 
Denk aan supermarkten, bibliotheek, sportorganisaties, friettent. Zij kunnen mogelijkheden bieden 
door een koffiecorner of kletstafel neer te zetten en bijvoorbeeld posters op te hangen om 
aandacht te vragen. Buurtpreventie is bijvoorbeeld ook een interessante partij in het signaleren. 

 
Wensen t.a.v. lokale coalitie 

De partijen geven aan een lokale coalitie eenzaamheid “zeer wenselijk” tot zelfs “noodzakelijk” te 
vinden. Men ziet kansen in samen beter worden door kennis en ervaringen te delen, te verbinden 
en naar elkaar door te verwijzen. Door een betere afstemming kan er veel meer samenhang in het 
aanbod komen. 

Naast de partijen die deel hebben genomen in deze interviews, zijn ook de volgende partijen 
genoemd die een relevante bijdrage kunnen leveren aan een samenwerkingsverband: 

• Woonstichting 

• Ouderenbond 

• De Zonnebloem 

• Kerken / religieuze gemeenschappen 

• Jumbo 

• Sportverenigingen 

• Thuiszorgorganisaties (signalerende taak) 

• De schroef 

• DVG 

• Schakelring 

• Burtverenigingen 

• Stichting leergeld Heusden 

Er wordt geadviseerd een eerste en tweede schil te maken, en activiteiten per kern (dichtbij huis) 
te organiseren. 

 
Condities voor een sterk netwerk 
Op de vraag welke condities nodig zijn voor een lokaal samenwerkingsverband geven drie partijen 
aan dat er een professionele facilitator en aanjager moet komen die hier de tijd en middelen voor 
heeft (eventueel binnen het bestaande werk), dus geen vrijwilliger. Drie partijen staan open om een 
sturende, coördinerende of verbindende rol op zich te nemen: Allesvoormekaar. SRGH en 
Stichting Ontmoeten. 
Een paar condities gaan over de rol van de gemeente. De gemeente kan een rol spelen in het 
vinden van eenzamen door specifieke groepen mensen gericht aan te schrijven. En daarnaast 
wordt opgeroepen tot een eerlijke verdeling van financiën. 
De meest genoemde condities gaan over een gelijkwaardige samenwerking tussen de partijen. 
Elkaar beter leren kennen, verbinden en versterken. Samenwerken en vertrouwen hebben in 
elkaar, en alle neuzen de zelfde kant op. 
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c. Betrek de eenzamen zelf 

Meedenken door de doelgroep zelf, is van essentieel belang, om te achterhalen en analyseren in 
hoeverre het aanbod aansluit bij behoeften en voor de gewenste effecten zorgen. In hoeverre is er 
zicht op de behoeften van mensen die eenzaamheid ervaren en in hoeverre worden ze betrokken 
bij de aanpak eenzaamheid? 
 
Zicht op de problematiek en behoeften van mensen de eenzaamheid ervaren 

Veel eenzaamheid is niet zichtbaar. Met name mensen die geen zorg ontvangen zijn niet in beeld. 
Er wordt wel samengewerkt met de thuiszorg en wijkteams, en in beginnende fase met de 
apotheek, maar dit kan nog sterker.  

De partijen zeggen redelijk tot goed zicht te hebben op de behoeften van de bewoners die ze 
individueel spreken. Via huisarts overleggen zijn de gebieden in beeld waar eventueel 
eenzaamheid kan zijn. Maar eenzaamheid is niet altijd eenvoudig ‘op te lossen’. Het is dan 
belangrijk goed in gesprek te gaan en ook niet te snel te denken in oplossingen. 
 

“Drempels kunnen hoog zijn om er op uit te gaan en het gemis van een partner is niet 
zomaar in te vullen.” 

 
Betrekken van mensen die eenzaamheid ervaren bij de aanpak of bij interventies 

Verschillende partijen geven aan dat mensen bewust worden betrokken bij de aanpak door hen 
bijvoorbeeld activiteiten zelf te laten bedenken. Toch wordt er ook op gewezen dat er kansen zijn 
om nog veel meer vanuit de behoefte en vraag en minder vanuit aanbod te denken. De volgende 
tips zijn gegeven: 

“Laat eenzame mensen/jongeren anoniem mee denken, bijvoorbeeld via een ideeën-bus. 
Er is vanuit eenzame mensen best animo om mee te denken. Laat mensen met ervaringen 
specifiek voor verschillende aspecten van het leven meedenken. Dit zorgt voor een 
sneeuwbal effect; eenzame mensen laten praten.” 
 
“Beschouw de kringen om de jongeren heen ook als doelgroep en stimuleer ook hen tot 
actie.” 

 

d. Duurzame aanpak 

Het ene initiatief draagt in het duurzaam en effectief aanpakken van eenzaamheid meer bij dan het 
andere. Om verschillende soorten eenzaamheid bij verschillende groepen aan te pakken, zijn 
verschillende effectieve interventies nodig. Daarnaast is het van belang dat er gekeken wordt naar 
wat echt werkt om eenzaamheid te doorbreken en er voor een duurzame aanpak wordt gekozen. 
In hoeverre wordt er onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten eenzaamheid en gebruik 
gemaakt van kennis over wat werkt? En zijn er afspraken gemaakt over wie waar verantwoordelijk 
voor is? 
 
Duurzame aanpak vanuit de organisatie 
De partijen streven naar duurzame contacten en verbindingen. 
 

“Al onze activiteiten zijn gericht op duurzame contacten en verbindingen.” 
 

“We kijken wat er speelt op het gebied van eenzaamheid, wat het aanbod is van partners, 
en kijken gemeente breed naar de samenhang.” 
 

Er lijkt wel winst te behalen in een duurzame aanpak, door goed te analyseren welk aanbod bij 
welk type eenzaamheid en welke doelgroep geschikt is. Denk bijvoorbeeld aan het doorbreken van 
negatieve gedachten over sociale situaties, waardoor de drempel te hoog is om aan 
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ontmoetingsbijeenkomsten deel te nemen. Ook kan er winst behaald worden in het beter 
afstemmen van het aanbod op elkaar.  
 

“We pushen al jaren dat er 1 regisseur komt. Dit moet ook met de eenzaamheid; dat is 
duurzaam.” 

 

Duurzame aanpak vanuit de gemeente 
Volgens de partijen is er vanuit de gemeente te weinig sprake van een duurzame aanpak op dit 
moment. En aangezien dit de eerste stap is, moet nog blijken of dit van de grond gaat komen. 
 

“Het is nu projectmatig. De basis moet breder en continu zijn. Deze gesprekken lijken een 
eerste stap te zijn.” 

 

e. Monitoring en evaluatie 

Eenzaamheid aanpakken is blijven meten, leren en verbeteren in de praktijk. In hoeverre wordt er 
aan monitoring en evaluatie gedaan, en wordt de aanpak hierop bijgesteld? 
 

Monitoring 

Door te monitoren verzamel je structureel informatie met als doel tijdig te kunnen bijsturen waar 

nodig, om je doel te kunnen bereiken. 

Een aantal geven toe te weinig te meten. Sommige partijen meten periodiek de beleving van 

cliënten en in hoeverre de aanpak aansluit bij de behoeften. Voor anderen is het voldoende te 

observeren en zijn de impliciete criteria helder.  

 

“Als mensen op eigen initiatief contact houden en samen optrekken, zijn wij al blij. Wij 

evalueren voortdurend onze activiteiten. We kijken naar opkomst en vragen om reactie 

deelnemers.” 

 

Evaluatie 

Met evaluatie wordt het resultaat tegen het licht gehouden. De output (aantal deelnemers) wordt 

door sommigen gemeten. Maar het effect van de aanpak op de ervaren eenzaamheid wordt over 

het algemeen niet expliciet gemeten. 

 

5. Kansen en bedreigingen 

Wat zijn mogelijke kansen en bedreigingen voor een toekomstige lokale coalitie eenzaamheid? En 
wat zijn sterke en zwakke punten aan de huidige situatie en samenwerking rond eenzaamheid? 
 
Kansen voor een toekomstige lokale coalitie eenzaamheid 

• Meer draagvlak bij het bedrijfsleven om ook een bijdrage te leveren. 

• De urgentie wordt groter (meer risico op eenzaamheid en minder vrijwilligers) 

• Dit initiatief van de gemeente, waarbij meer afstemming komt van het aanbod. 

 
Bedreigingen voor een toekomstige lokale coalitie eenzaamheid 

• Niet over de belangen van de eigen organisatie heen kunnen kijken. 

• Teveel controle en het te systematisch willen aanvliegen, waardoor je het gevaar loopt 

onvoldoende aan te sluiten bij de leefwereld van de mensen. 

• Aantrekkende arbeidsmarkt en hierdoor minder vrijwilligers. 

• Wildgroei van aanbod en gevaar van "concurrentie". 
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Sterke punten aan de huidige situatie en samenwerking rondom eenzaamheid 

• Betrokkenheid en motivatie om de samenwerking te versterken. 

• Korte lijnen naar elkaar. 

• Verbinding met beleid, de gemeente staat open voor gesprek. 

 
Zwakke punten aan de huidige situatie en samenwerking rondom eenzaamheid 

• Nog teveel in een vast kringetje kijken. 

• Nauwelijks afstemming met partners. Het is nog niet één geheel. 

• Niet gezien en gehoord worden door de gemeente. 

• Brede open houding van de gemeente maakt dat het aanbod versnipperd is. 

 

6. Slotvraag: welke aanpak is passend en effectief? 

Op de slotvraag “Om te komen tot een effectieve werkwijze, welke aanpak is naar uw mening het 

meest effectief, passend bij de cultuur van de gemeente?” kwamen de volgende antwoorden: 

• Een laagdrempelige aanpak op maat voor de verschillende kernen. Niet iedere kern heeft 

dezelfde behoeften, maar wel iedere kern moet bereikt worden. Zorg dat alle kernen 

voorzieningen hebben op het gebied van eenzaamheid, zoals gemeenschapshuizen. Het 

aanbod kan dan ook meer op maat worden gemaakt, en voorzieningen worden dichterbij de 

inwoners georganiseerd.  

• Een doe-cultuur. Dit sluit goed aan bij de slogan van de gemeente: Dromen Doen Heusden. 

Mensen willen graag doen en betekenen voor de ander. Geen beren op de weg zien, maar 

investeren en samen oppakken. De aandacht trekken en zichtbaar zijn. Maak van leegstaande 

panden ontmoetingsplekken. Laat zien dat het onderwerp bespreekbaar is en je er iets aan 

doet. 

• Luisteren naar wat de behoefte is van mensen, naar wat ze zelf aangeven. 

• Vanuit vertrouwen starten en samenwerking zoeken met de juiste partijen. 
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7. Conclusies en aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken en aanbevelingen gegeven, m.b.t. de huidige situatie 
en het huidige aanbod eenzaamheid in de gemeente Heusden én m.b.t. de 5 pijlers van een 
coalitie eenzaamheid. 

 

Conclusies en aanbevelingen m.b.t. de huidige situatie en het huidige aanbod 
 
Conclusies 
Er is een vrij breed aanbod op het gebied van bestrijden van eenzaamheid, die ook een vrij breed 
scala aan ondersteuningsvormen bieden. Tegelijkertijd zijn er een aantal aandachtspunten wat 
betreft het aanbod: 

• Signaleren en bespreekbaar maken 
Er is een grote groep mensen die minder in beeld zijn bij de partners, en waar eenzaamheid 
dan ook minder snel gesignaleerd zal worden. Het is belangrijk om samen te werken met 
partijen die signalen opvangen, zoals huisartsen, apotheken, winkeliers, postbodes, etc. 

• Maatwerk 
Er liggen kans op het gebied van meer maatwerk leveren. Dat kan zowel maatwerk op het 
niveau van dorpskernen zijn, als van specifieke doelgroepen. Denk aan mensen die geïsoleerd 
leven, jongeren, mensen met een beperking. 

• Samenhang 
Er is nog teveel versnippering in aanbod. De partners weten elkaar niet altijd goed te vinden. 
Ook informatie over het aanbod en een snelle en toegankelijke toegang is een aandachtspunt. 

 

Aanbevelingen 

• Investeer in signalering en bespreekbaar maken van eenzaamheid 

• Geïsoleerde mensen die niet hun huis uitkomen bijvoorbeeld, zijn niet in beeld. Breng 
risicogroepen in beeld en wie je wel en wie je niet bereikt met je aanbod. Maak afspraken 
met mensen die vaker eenzaamheid kunnen signaleren, zoals huisartsen. Maak afspraken 
hoe en naar wie er door verwezen kan worden. 

• Een bewustwordingscampagne kan helpen in het beter signaleren en makkelijker 
bespreekbaar maken van eenzaamheid. Het taboe op eenzaamheid kan verlagen en ook 
de omgeving van mensen die vereenzamen worden alerter op signalen van eenzaamheid. 

• Huisbezoeken kunnen helpen om eenzaamheid bij risicogroepen te signaleren. Dat kan bij 
ouderen (75-ers of 80+-ers), bij bewoners in risicowijken, maar ook bij mensen die een ‘life 
event’ hebben mee gemaakt, zoals overlijden partner, scheiding of verhuizing. 

• Analyseer en bespreek in hoeverre het wenselijk is of er een specifiek meldpunt 
eenzaamheid komt in de gemeente Heusden, of dat bestaande kanalen zoals de website 
van allesvoormekaar.nl voldoende zijn. Mocht een specifiek meldpunt een meerwaarde 
vormen, maak dan gebruik van de kennis over het opzetten van een meldpunt zoals de 
‘Aanpak Meld Isolement’ in Rotterdam. 

• Kies voor maatwerk 

• Sluit het aanbod aan bij de oorzaken en vormen van eenzaamheid en de behoeften van de 
persoon, of van doelgroepen. 

• Hou rekening met de behoefte van een laagdrempelige aanpak op maat voor de 
verschillende kernen. 

• Streef naar een samenhangend en overzichtelijk aanbod 

• Streef naar een helder overzicht van het totale aanbod. Maak inzichtelijk welk aanbod 
bedoeld is voor welke doelgroep en met welk doel. 

• Ken elkaars aanbod, en hou korte lijnen. Zorg voor warme overdracht als iemand wordt 
doorverwezen naar ander aanbod. 

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/toolkit/lokaal-meldpunt-signalering-van-eenzaamheid-en-isolement/
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Conclusies en aanbevelingen m.b.t. de 5 pijlers van een lokale coalitie eenzaamheid 
 
a. Bestuurlijk commitment 
 
Conclusies 

• De rol van de gemeente mag zichtbaarder, met name in het ondersteunen, verbinden en 
stroomlijnen van activiteiten. 

• Dit initiatief van de gemeente wordt gewaardeerd. Men vindt het belangrijk om hier opvolging 
aan te geven. 

• Men verwacht dat de gemeente de rol van kartrekker van het samenwerkingsverband uit 
besteedt. 

 
Aanbevelingen 

• Wees helder over de rol van de gemeente 
Kies als gemeente welke rol je gaat pakken wat betreft de coalitie eenzaamheid en wees hier 
helder in. Als de gemeente niet de rol van kartrekker gaat pakken, wie gaat dat dan doen? Dit 
kan ook tijdelijk een onafhankelijke partij zijn, tot de coalitie of het samenwerkingsverband staat 
en er heldere afspraken zijn gemaakt. 

• Heb oog voor belangen en behoeften 
Heb als gemeente oog voor en bespreek de belangen en behoeften van de verschillende 
partijen en erken en bespreek ieders rol. 

 

b. Sterk netwerk 
 
Conclusies 

• Er is enthousiasme en een gevoel van urgentie om samen met de andere partijen aan de slag 
te gaan met het bestrijden van eenzaamheid. 

• Het aanbod kan beter op elkaar worden aangesloten, men kan beter naar elkaar doorverwijzen 
en meer van en met elkaar leren. 

• Er liggen kansen en mogelijkheden in de samenwerking met een bredere groep organisaties, 
waar waardevolle verbindingen mee gemaakt kunnen worden. Denk aan sport, kerken, 
woningbouw, ondernemers. Met als doel om beter en breder eenzaamheid te signaleren als 
ook een breder aanbod te creëren. 

• Aan het ‘coalitiegevoel’ moet gewerkt worden. Dit vraagt dat men elkaar beter leert kennen en 
de partijen ook naar elkaar uitspreken wat hun wensen en verwachtingen en mogelijke rollen 
zijn. Het is belangrijk dat alle partijen zich gezien, gehoord en erkend voelen. De behoefte aan 
‘een eerlijke verdeling van financiën’ is een punt van aandacht. 

• Voor de gemeente lijkt een faciliterende en ondersteunende rol aangewezen. Daarbij is een 
duidelijke wens naar een betaalde kartrekker, die tijd, energie en middelen heeft om het 
samenwerkingsverband te versterken en uit te breiden. 

 
Aanbevelingen 

• Samen dromen en doen! 
Hou met elkaar voor ogen waar je het voor doet, en waar de samenwerking toe moet leiden. 
Neem bij de start de tijd voor het vormen van een gezamenlijke ambitie. En zet deze ambitie 
om in actie door samen plannen te maken met concrete doelen, en deze uit te voeren.  

• Leer elkaar goed kennen 
Maak kennis met elkaars expertise en perspectieven. Bespreek ook hoe de samenwerking tot 
een meerwaarde kan leiden, tot een ‘win-winsituatie’. Het is daarnaast ook van groot belang 
om vanaf het allereerste begin van de samenwerking de eigen belangen open op tafel te 
leggen. Streef er naar vanuit vertrouwen samen te werken. 

• Verdeel de taken onderling helder 
Niet iedereen hoeft dezelfde rol en verantwoordelijkheid te nemen. Als duidelijk is wie waarvoor 
verantwoordelijk is en het meest geschikt is, verloopt de samenwerking het gemakkelijkst. 
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• Word samen zichtbaar 
Communiceer naar de inwoners als 1 partij: wie doet wat hangt, hoe hangt het aanbod samen? 
Deel en communiceer ook succesverhalen. Geef de coalitie een goede en zichtbare lokale 
positie, waardoor mensen zich graag bij willen aansluiten. Dit kan via inspirerende 
bijeenkomsten, pr-activiteiten, aansluiten bij de week tegen eenzaamheid. Het bezoek van 
minister De Jonge op 10 juli is bijvoorbeeld een mooie gelegenheid om samen zichtbaar te 
worden. 

• Zorg voor een kartrekker 
Kies een kartrekker die de tijd en middelen heeft om het samenwerkingsverband een impuls te 
geven. Het kan wenselijk zijn om in eerste instantie voor een onafhankelijke kartrekker te 
kiezen, om eerst een gezamenlijke ambitie en focus te krijgen. Als een van de partners als 
kartrekker wordt gekozen, voelt dat wellicht niet als een gelijkwaardige samenwerking en 
spelen de diverse belangen nog een te grote rol. 

• Kies een geschikte vorm voor het samenwerkingsverband 
Er kan geschaakt worden op twee niveaus: bijvoorbeeld een strategische kern en een 
complementaire ring. In de kerngroep zitten dan de partijen die het bestrijden van 
eenzaamheid als belangrijk speerpunt hebben. En in de tweede ring zitten de partijen waarbij 
het bestrijden van eenzaamheid niet de core business is maar die wel een waardevolle 
bijdrage kunnen leveren. Organiseer voor beide groepen periodiek bijeenkomsten om met en 
van elkaar te leren, elkaar te leren kennen en mooie verbindingen te maken. Parallel aan de 
twee ringen kunnen er werkgroepen ontstaan die zich richten op een specifieke activiteit of 
doelgroep. Zo kunnen meerdere ambities, projecten en experimenten tegelijkertijd naast elkaar 
bestaan. 

• Kijk verder dan de voor de hand liggende partijen 

Niet alleen zorg- en welzijnsinstellingen spelen een belangrijke rol in het aanpakken van 

eenzaamheid, soms is het juist effectief om het aan te pakken via een andere weg zoals sport 

of cultuur. Betrek daarom ook de cultuurinstellingen, sportclubs, geloofsgemeenschappen en 

migrantenorganisaties. Bedrijven en ondernemers zijn ook grote spelers in de gemeente die 

kunnen signaleren, maar ook meedoen in het netwerk om eenzaamheid structureel aan te 

pakken. Om grote landelijke bedrijven te committeren, zet VWS een nationale coalitie op. Deze 

organisaties zijn allemaal bereid om met hun lokale afdelingen deel te nemen aan lokale 

coalities.  

 

c. Betrek de eenzamen zelf 
 
Conclusies 
Er liggen kansen in: 

• Meer zicht krijgen op behoeften van doelgroepen en personen. Een anonieme ideeën bus of 
een flitspeiling kan helpen als mensen alleen anoniem willen mee denken. Hiermee wordt een 
grotere groep bereikt, en komen wellicht groepen tevoorschijn waar anders geen zicht op is. 

• Het nog meer betrekken van de doelgroep (en hun omgeving) en hierbij ook 
ervaringsdeskundigen raad te plegen. Dit helpt in het verbeteren van het aanbod én mensen 
kunnen groeien en ontwikkelen door actief betrokken te worden. Het (weer) van belang kunnen 
zijn voor een ander én gezien worden door anderen, vermindert uiteindelijk het gevoel van 
eenzaamheid.  

 
Aanbevelingen 

• Laat mensen anoniem meedenken 
Zorg ook voor een anonieme mogelijkheid om mee te denken. Bijvoorbeeld een open vraag 
aan het inwonerpanel: waar is behoefte aan? Zo kunnen specifieke groepen boven tafel komen 
waar eerder geen zicht op was. 

• Betrek de doelgroep bij het meedenken, organiseren en uitvoeren van de activiteiten 
Dit leidt tot maatwerk en blijkt de resultaten meetbaar te verbeteren. Het onderscheid tussen 
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deelnemer en vrijwilliger is in sociale projecten vaak maar klein. Heb oog voor mensen die de 
stap van deelnemer naar een actieve rol willen zetten. Soms willen mensen zich wel actief 
ergens voor inzetten, maar lukt het niet de eerste stap te zetten. Alleen al mensen vragen kan 
hen helpen over die drempel heen te stappen. 

• Betrek ervaringsdeskundigen in de coalitie 
Denk ook na welke rol ervaringsdeskundigen in de coalitie eenzaamheid kunnen hebben. 

 

d. Duurzame aanpak 
 
Conclusies 

• Het benutten van kennis is niet uitgebreid in de gesprekken aan bod gekomen. Toch lijkt er een 
kans te liggen in het beter benutten van kennis over wat werkt bij de aanpak eenzaamheid. Met 
andere woorden: wat werkt er bij welk type eenzaamheid, bij de mate van eenzaamheid en bij 
de verschillende risicogroepen? En wat zijn algemene werkende elementen? 

• Ook op het gebied van een duurzame samenwerking liggen kansen. De partijen die 
eenzaamheid signaleren moeten deze signalen doorgeven naar de partijen die deze signalen 
bespreekbaar kunnen maken of kunnen bespreken waar wensen en behoeften liggen. Als 
vervolgens wordt door verwezen naar andere partners die hier gericht aanbod op hebben, is 
het belangrijk te zorgen voor een warme overdracht en soms ook een vinger aan de pols te 
houden. 

 
Aanbevelingen 

• Breng risicogroepen in beeld 
Analyseer met het netwerk of alle risicogroepen in beeld zijn. Kijk ook naar mensen die te 
maken hebben met ‘life events’ (overlijden partner, scheiding, ontslag, verhuizing, etc.). 
Onderzoek welke interventies passend zijn bij welke groepen. 

• Benut kennis 
Benut bestaande kennis over wat wel en niet werkt. Bijvoorbeeld de toolkit Eén tegen 
eenzaamheid, de publicatie ‘Wat werkt bij de aanpak van eenzaamheid, de online verbetertool 
eenzaamheid en de publicatie Preventie van eenzaamheid. Gezamenlijke trainingen en andere 
vormen van deskundigheidsbevordering kunnen behulpzaam zijn. Dit betekent wel investeren 
in tijd en middelen hiervoor. 

• Onderbouw een interventie met een verandertheorie 
Beschrijf (met de doelgroep) welke effecten je wil bereiken met de aanpak, en waaraan je kunt 

zien of merken dat de effecten behaald zijn. Breng ook in kaart hoe deze effecten bijdragen 

aan het verminderen van eenzaamheid. Met andere woorden: denk na over de 

verandertheorie: ‘Als we dit doen, dan dragen we bij aan deze effecten’. Benut bij het 

onderbouwen van de verandertheorie kennis uit de literatuur en de praktijk. Het ontwikkelen 

van een verandertheorie helpt betrokkenen om duidelijk te krijgen wat ze precies doen en 

waarom ze dit doen, en hoe dit bijdraagt aan het verminderen van eenzaamheid. Vervolgens 

kan ook gemakkelijker geëvalueerd worden in hoeverre de beoogde doelen in de praktijk 

behaald worden. 

 

e. Monitoring en evaluatie 
 
Conclusies 

• Het meten gebeurt deels impliciet, en deels expliciet. Het meten richt zich met name op de 

beleving van cliënten en de output (aantallen bezoekers bijvoorbeeld). De outcome wordt niet 

expliciet beschreven en gemeten. Hier ligt een kans om duidelijker in beeld te krijgen in 

hoeverre de aanpak bijdraagt aan het verminderen van eenzaamheid en waardoor, zodat hier 

van geleerd kan worden en de aanpak bijgesteld kan worden indien nodig. 

https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/
https://www.eentegeneenzaamheid.nl/mijn-gemeente/
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-aanpak-eenzaamheid
https://www.movisie.nl/tool/online-verbetertool-eenzaamheid
https://www.movisie.nl/tool/online-verbetertool-eenzaamheid
https://www.movisie.nl/publicatie/preventie-eenzaamheid
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• Mogelijke belemmeringen voor het monitoren en evalueren zijn kennis over hoe je dit aanpakt, 

en de angst dat evalueren niet past bij een praktische insteek.  

Aanbevelingen 

• Hou zicht op de voortgang van de aanpak door te monitoren 

Monitoring is een continu proces om zicht te houden op de voortang van beleid, project of 

aanpak. Bijbehorende vragen zijn: Zijn we op het goede spoor? Wat gaat goed? Wat kan 

beter? Kijk eerst naar welke gegevens er al beschikbaar zijn en daarna wat er aanvullend 

verzameld moet worden. Een nulmeting is van belang om een verandering aan te kunnen 

tonen. 

• Benut verschillende (laagdrempelige) manieren van monitoren en evalueren 

Kijk ook naar informele en laagdrempelige manieren van monitoring en evaluatie. Zie 

bijvoorbeeld de brochure ‘Monitoring in het sociaal domein. Zo kan het ook!’. Observatie is 

bijvoorbeeld een heel krachtig en onderschat meetinstrument. Door bijvoorbeeld bij activiteiten 

aanwezig te zijn en te observeren, kun je volgen wat er precies gebeurt en verandert. 

Belangrijk is wel dat van tevoren wordt bepaald waar, op welke indicatoren, er gelet gaat 

worden. Wat zie je bijvoorbeeld aan de gezichtsexpressie van deelnemers? 

Benut ook specifieke meetinstrumenten voor eenzaamheid, zoals de eenzaamheidsschaal van 

De Jong Gierveld, om te meten in hoeverre de eenzaamheid is verminderd. 

• Leer gezamenlijk van de opbrengsten door evaluatie 

Evalueer de resultaten en effecten van je aanpak zijn. Zijn de beoogde effecten bereikt? Welke 

factoren hebben bijgedragen aan het succes? Waar liggen verbeterpunten? Spreek hierna 

verbeteracties af, experimenteer hiermee en evalueer deze vervolgens weer. 

• Evalueer ook de samenhang van het totale aanbod 

Evalueer ook hoe de inwoners de informatievoorziening, samenhang en toegankelijkheid van 

het aanbod ervaren. En leer en verbeter met elkaar de samenhang van het aanbod. 

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-09/Monitoren%20in%20het%20sociaal%20domein-LR.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-09/Monitoren%20in%20het%20sociaal%20domein-LR.pdf


 

 

 

Inwonerspanel thema eenzaamheid. 

Doel: input ophalen voor lokaal actieplan eenzaamheid voor zomer 2019. 

 

Wat willen we weten 

 Waar speelt het? 

 Wordt het als een taboe ervaren?  iedereen en crossen met vraag 6 

 Weet men waar men met een hulpvraag terecht kan? 

 Is men op de hoogte van het aanbod? 

 Welke behoefte is er? 

 Kan men iets betekenen voor eenzame mensen? 

 

Eenzaamheid is het niet verbonden voelen. Mensen die zich eenzaam voelen ervaren een 

gemis aan een hechte emotionele band met anderen of ze hebben minder sociale relaties dan 

ze wensen. Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. De een heeft meer betekenisvolle 

relaties nodig dan de ander. Eenzaamheid is vaak een verborgen probleem. Het is niet aan 

mensen te zien of zij zich eenzaam voelen en er wordt weinig over gepraat. Eenzaamheid is niet 

hetzelfde als alleen zijn. Het valt wel regelmatig samen. 

 

De gemeente Heusden stelt en plan van aanpak eenzaamheid op dat zomer 2019 gereed is. De 

informatie die u met ons deelt gebruiken wij als input voor dit plan van aanpak. 

 

Selectie: allen 
1. Heeft u contact met mensen die in uw buurt/omgeving wonen? 

 
o Ja, met bijna iedereen 
o Ja, met de meeste wel 
o Met sommigen wel, met sommigen niet 
o Nee, met de meeste mensen niet 
o Nee, met vrijwel niemand 
o Weet niet 

 

Selectie: allen 

2. Ziet of kent u mensen in uw buurt/omgeving waarvan u denkt dat ze behoefte hebben 
aan (meer) contact? 
 

o Ja  
o Nee  

 
Selectie: rp kent mensen die behoefte hebben aan meer contact 

3. Kunt u aangeven tot welke groep deze mensen behoren?  
(meerdere antwoorden mogelijk) 

 

o Jongeren/jongvolwassenen (16 – 35 jaar) 
o Volwassenen (36 – 64 jaar) 
o Ouderen (65+’ers) 

 
 
 



Selectie: rp kent mensen die behoefte hebben aan meer contact 

4. Heeft u iets ondernomen om deze persoon/personen te helpen? 
 

o Ja, namelijk: <OPEN> 
o Nee, omdat: <OPEN> 

 
Selectie: allen 

5. Denkt u dat het moeilijk is voor mensen om met anderen te praten over eenzaamheid? 
 

o Ja, omdat: <<OPEN>> 
o Nee 
o Weet niet 

 

Selectie: allen 

6. Hoe vaak heeft u zich de afgelopen 12 maanden eenzaam gevoeld? 
 

o Vaak 
o Soms 
o Zelden/nooit naar vraag 9 

 

Selectie: rp voelt zich vaak of soms eenzaam 

7. Hoe komt het dat u zich de afgelopen 12 maanden wel eens eenzaam heeft gevoeld? 
 

<OPEN> 
 

Selectie: rp voelt zich vaak of soms eenzaam 

8. Wat kan u helpen of wat heeft u nodig om het gevoel van eenzaamheid te verlichten?  
 

<OPEN> 
 

Selectie: rp voelt zich vaak of soms eenzaam 

9. Welke activiteiten of initiatieven kent u die in Heusden georganiseerd worden rondom 

eenzaamheid, het vergroten van het netwerk of het bevorderen van ontmoetingen? 

<<ACTIVITEIT 1> 

<<ACTIVITEIT 2> 

<<ACTIVITEIT 3> 

<<ACTIVITEIT 4> 

<<ACTIVITEIT 5> 

 

Selectie: allen 

10. Zou u iets willen doen voor mensen die eenzaam zijn?  
 

o Ja, namelijk: <OPEN> 
o Nee, omdat: <OPEN> 

 



 
Selectie: allen 

11. Heeft u nog opmerkingen, suggesties of tips over het onderwerp eenzaamheid voor de 
gemeente Heusden? 

 

<OPEN> 
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HOOFDSTUK 1

ONDERZOEKSVERANTWOORDING



1.1 Inleiding

In opdracht van gemeente Heusden heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek, over eenzaamheid,
uitgevoerd onder de leden van het Inwonerspanel Heusden.

De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt de gemeente Heusden als input voor het opstellen van een plan van aanpak 
eenzaamheid dat in de zomer 2019 gereed is. 

1.2 Uitvoering van het onderzoek

1.3 Responsoverzicht

Steekproef Inwonerspanel Heusden

Methode Online

Uitnodiging per e-mail

Veldwerkperiode vrijdag 26 april – zondag 19 mei 2019

Herinnering 1 keer

N

Bruto steekproef 484

Complete vragenlijsten 358

Respons 74%

Onderzoeksverantwoording
Inwonerspanel
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1.4 Weging

Als de respons afwijkt op de variabelen leeftijd en/of postcodegebied, is er een weging toegevoegd, zodat de resultaten een juiste 
afspiegeling vormen van de werkelijke bevolking. Dit is een gangbare werkwijze in statistisch kwantitatief onderzoek. Personen in 
ondervertegenwoordigde groepen krijgen een gewicht groter dan 1 en tellen relatief zwaarder mee in het totaalresultaat. Personen
in groepen met een oververtegenwoordiging krijgen een gewicht kleiner dan 1 waardoor ze minder zwaar mee tellen. Hiermee zijn
de resultaten gecorrigeerd om de mogelijke invloed van een niet geheel representatieve steekproef weg te nemen. Doorgaans 
wordt een maximale weegfactor van 3 gehanteerd.

1.5 Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 

Het betrouwbaarheidspercentage geeft de kans aan dat bij herhaling van het onderzoek hetzelfde uit het onderzoek komt. Bij een 
betrouwbaarheidspercentage van 95% is er 95% kans bij herhaling dat de antwoorden hetzelfde zullen zijn met andere 
respondenten binnen de doelgroep. 

De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied aan, waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. De 
foutmarge is het percentage dat het antwoord kan afwijken van de werkelijkheid. Als de foutmarge 4% is, en 47% van steekproef
een bepaald antwoord geeft, dan ligt dit percentage in werkelijkheid maximaal 4% boven of 4% onder deze 47%, dus tussen de 
43% en 51% (een lagere foutmarge vereist een grotere steekproef). Een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een foutmarge van 
5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd bij (statistisch) kwantitatief onderzoek.

Onderzoeksverantwoording
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1.6 Steekproefsamenstelling

De steekproef is, uitgesplitst naar enkele achtergrondkenmerken, als volgt samengesteld:

1.7 Leeswijzer

Daar waar de som van de resultaten niet precies op 100% uitkomt, wordt dit veroorzaakt door afrondingsverschillen of was meer
dan één antwoord toegestaan. Waar in de grafieken ongelijke N-nen (aantal respondenten) te zien zijn, wordt dit veroorzaakt door 
het uitsluiten van de antwoordcategorie ‘geen mening/niet van toepassing’’ en/of routing in de vragenlijst. In de rapportage wordt 
de ongewogen N weergegeven.

Als in de rapportage over verschillen wordt gesproken, betekent dit dat dit statistisch niet aan toeval toe te schrijven is en dus 
betekenisvol kan zijn. In deze rapportage is gekeken of er (significante) verschillen zijn en zijn de opvallende zaken benoemd.

De open antwoorden worden letterlijk en onbewerkt opgeleverd en indien er opvallende resultaten zijn, worden deze verwerkt in de
rapportage. 

Voor deze peiling hebben wij gecontroleerd of er een afwijking is ten opzichte 
van de werkelijkheid op basis van de variabelen leeftijd en plaats.

In dit geval zijn met name de leeftijdsgroep van 34 jaar en jonger 
ondervertegenwoordigd en krijgen hier een weegfactor groter dan 1.

De respondenten van 65 jaar en ouder zijn oververtegenwoordigd en krijgen 
een gewicht kleiner dan 1.

Met het aantal respondenten dat heeft deelgenomen (=358) kan met een 
betrouwbaarheid van 95% en een foutmarge van 5,2% uitspraken gedaan 
worden op totaalniveau.

Doordat met name de jongeren (34 jaar en jonger) zijn 
ondervertegenwoordigd, zijn de resultaten niet zondermeer te vertalen naar 
de (gemiddelde) mening van de inwoners van gemeente Bladel, maar geven 
wel een goede indicatie.

Onderzoeksverantwoording
Inwonerspanel
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Leeftijd N % N %

16 t/m 34 jaar 14 3,9 45 12,7

35 t/m 49 jaar 67 18,7 94 26,2

50 t/m 64 jaar 106 29,6 107 29,8

65 jaar en ouder 155 43,3 95 26,5

Onbekend 16 4,5 17 4,8

Kern N % N %

Drunen 121 33,8 136 38,1

Vlijmen 139 38,8 113 31,6

Elshout 10 2,8 14 4,0

Nieuwkuijk 20 5,6 18 5,0

Haarsteeg 20 5,6 17 4,8

Heusden-Vesting 11 3,1 10 2,9

Oudheusden 14 3,9 23 6,3

Andere kernen 5 1,4 7 1,9

Onbekend 18 5,0 19 5,4

ONGEWOGEN GEWOGEN
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86% heeft contact met mensen in de 
buurt/omgeving wonen

Heeft u contact met mensen die in uw buurt/omgeving wonen?

Resultaten

12%

33%

42%

9%

5%

0%

Ja, met bijna iedereen

Ja, met de meeste wel

Met sommigen wel, met sommigen niet

Nee, met de meeste mensen niet

Nee, met vrijwel niemand

Weet niet

Inwonerspanel
Heusden
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Resultaten

33%

67%

Ja Nee

Inwonerspanel
Heusden

86%

22%

11%

1%

3%

Ouderen (65+’ers)

Volwassenen (36 – 64 
jaar)

Jongeren/jongvolwasse
nen (16 – 35 jaar)

Anders

Weet niet/geen mening

Ziet of kent u mensen in uw buurt/omgeving 
waarvan u denkt dat ze behoefte hebben aan 
(meer) contact? (N=348)

Kunt u aangeven tot welke groep 
deze mensen behoren? (N=348)

Een derde van de respondenten (33%) ziet of kent mensen in de buurt/omgeving waarvan zij denken dat ze behoefte 
hebben aan (meer) contact. Volgens deze respondenten zijn dat met name ouderen (65+’ers), maar vijf op tien 
volwassenen (36-64 jaar) behoort dat volgens deze respondenten tot deze groep. 

Respondenten uit Drunen geven vaker aan mensen te zien of kennen in de buurt waarvan ze denk ze behoefte 
hebben aan (meer) contact).
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Heeft u iets ondernomen om deze persoon/personen te helpen?

Resultaten

66%

34%

Ja Nee

Inwonerspanel
Heusden

66% heeft iets ondernomen om deze persoon/
personen te helpen

Ja, namelijk:

➢ Aanspreken/praatje maken
➢ Af en toe uitnodigen
➢ Persoon bezoeken
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Denkt u dat het moeilijk is voor mensen om met anderen te praten over eenzaamheid?

Resultaten

69%6%

24%

Ja

Nee

Weet niet

Inwonerspanel
Heusden

69% denkt dat het moeilijk is voor mensen om 
met anderen te praten over eenzaamheid

Ja, omdat:

➢ Een taboe 
➢ Moeilijk en gevoelig onderwerp
➢ Schaamte
➢ Niet graag toegeven
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Hoe vaak heeft u zich de afgelopen 12 maanden eenzaam gevoeld?

Resultaten

3%

13%

84%

Vaak

Soms

Zelden/nooit

Inwonerspanel
Heusden

84% heeft zich de afgelopen 12 maanden zelden tot 
nooit eenzaam gevoeld

Welke activiteiten of initiatieven kent u die in Heusden 
georganiseerd worden rondom eenzaamheid, het vergroten 
van het netwerk of het bevorderen van ontmoetingen?

➢ Zorgzaam Heusden
➢ Zonnebloem
➢ Vrouwen van nu
➢ Stichting Ontmoeten
➢ Ontmoeten Heusden
➢ KBO
➢ Activiteiten buurthuizen/bibliotheek
➢ Samen Eten
➢ Sportverenigingen
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Zou u iets willen doen voor mensen die eenzaam zijn?

Resultaten

41%

59%

Ja Nee

Inwonerspanel
Heusden

41% zou iets willen doen voor mensen die 
eenzaam zijn

Ja, namelijk:

➢ Een keer bezoeken/koffie drinken
➢ In gesprek gaan/praatje maken
➢ Vrijwilligerswerk

Nee, omdat:

➢ Druk/geen tijd
➢ Ik al vrijwilligerswerk doen
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Inwonerspanel
Heusden

postadres Postbus 918

1200 AX Hilversum

bezoekadres Tesselschadelaan 15A

1217 LG Hilversum

telefoon 035 623 27 89

e-mail info@research2evolve.nl

website www.research2evolve.nl



(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen met de  
gemeente Heusden  
via telefoonnummer

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 burge-
meester 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. 

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

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 ge-
bouw 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 vol-
ledige programma. < 

www.bijeenheusden.nl

Heusden richt zich op 
eenzamen
Eenzaamheid is een actueel thema in de huidige maatschap-
pij. 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 op-
stellen daarvan zoekt de gemeente nadrukkelijk de samenwer-
king 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 rond-
om eenzaamheid bij onze inwoners inventariseren. 

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. 

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 be-
strijden. 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 een-
zaam voelt en ondersteuning nodig hebt. Kijk voor meer infor-
matie ook op de website www.eentegeneenzaamheid.nl. <

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

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.

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.

NU TE KOOP
demontabele nissenhut

www.heusden.nl

Nu & morgen

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 - 17.00 uur,  
telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 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! Iedere werkdag van 12.00  
tot 17.00 uur werken wij alléén  
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
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

Informatie van de gemeente Heusden > 3 april 2019



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)

•  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, aanleg-

gen 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, vergro-
ten van een woning (579011, 22-03-
2019)

Procedures
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving 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 om-
gevingsrecht (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 vergun-
ning 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 huis-
nummer 17 van 17.00 uur tot 20.00 uur 
tijdelijk afgesloten voor het doorgaan-
de 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 vergun-
ning 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 heb-
ben 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. <

Bekendmakingen >

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 hel-
pen of snuffel in het cursusaanbod en de vacature-

bank. Daarnaast zijn 
er verschillende work-
shops waaraan je 
kunt deelnemen. Ook 
kun je in gesprek met 
de vrijwilliger van het 
jaar, meedoen aan 
een speeddate of de 
geluksmatch invul-
len! Met deze match 
zie je welke organisa-
tie 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 ge-
opend door burgemeester Willemijn van Hees. 
Je kunt tot 20.00 uur binnenlopen. Meer in-
formatie over de vrijwilligersmarkt vind je op 
www.vrijwilligershuisheusden.nl  <

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

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 bouw - 
plannen 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.

INSCHRIJVEN KAN 
NOG T/M 5 APRIL!

In het totaal ontvangen zo'n 60.000 jongeren in 
onze regio een uitnodiging voor de vaccinatie. 
Jongeren ontvangen thuis een brief met een op-
roepkaart 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.

Meer informatie
Wil je meer weten over de vaccinatie  
Meningo  kokken 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. <

Deel dit niet met je vrienden
Meningokokkenziekte ACWY

Het RIVM nodigt jongeren uit om de prik 
tegen meningokokkenziekte ACWY te halen. 

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.

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 <

www.heusden.nl

Informatie van de gemeente Heusden > 3 april 2019



Samen bouwen in  
Geerpark stap dichterbij
De inkt van de handtekeningen die Wooncorporatie Woonveste  
en SAMENBOUWEN.IN.GEERPARK hebben gezet onder de  
koopovereenkomst is nog maar net droog. 

Met deze overeenkomst kunnen zestien koopwoningen gerealiseerd 
worden in Geerpark in Vlijmen in de nieuwe fase Tot Morgen, ten noor-
den van het centrale park. Op deze fraaie plek in Geerpark is het straks 
heel bijzonder wonen in een van de acht rijwoningen en acht patiobun-
galows. De toekomstige bewoners kunnen (binnen een aantal kaders) 
zelf hun woning samenstellen; een vorm van co-creatie.

Interesse?
Wil je meer informatie? Stuur dan een mail  
naar info@samenbouwen.in of neem telefonisch contact  
via 040 -  242 32 23 (SAMENBOUWEN.IN.GEERPARK). <

Burgemeester Henk Willems  
Cultuurprijs 2019
Wie gaat er dit jaar met de prijs vandoor?

De 'Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs' werd in 2011 in het leven geroepen bij het afscheid  
van burgemeester Henk Willems. In 2017 ging stichting Honsoirde er met de cultuurprijs vandoor!

Iedere twee jaar reiken we de prijs uit aan een per-
soon, instelling of organisatie die een belangrijke 
bijdrage levert en zich al geruime tijd inzet om het 
culturele aanbod in Heusden te versterken. Denk 
bijvoorbeeld aan een kunstenaar, museum, evene-
ment, theatervoorstelling of cultureel ondernemer 
in de gemeente Heusden. 

Nomineren!
De gemeente wil deze personen of organisaties 
hiervoor waarderen en stimuleren. Daarom kun je 

www.bijeenheusden.nl

Alles voor Mekaar tegen  
vereenzaming
Eenzaamheid blijft een actueel thema in de huidige maat
schappij. Mensen wonen langer thuis en worden ouder. Naar
mate 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. 
Niet voor niets heeft dit thema veel aandacht van het college. 
De komende maanden besteden we op deze plek aandacht 
aan partijen in de gemeente Heusden die zich inzetten om 
eenzaamheid te bestrijden. Deze week Alles voor Mekaar, een 
initiatief dat buurten wil activeren om zo meer oog voor elkaar 
te hebben. 

Vinden
Vinden, DOEN én verbinden. Dat zijn de uitgangspunten 
van Alles voor Mekaar. Het begint bij vinden. Dit gaat twee 
kanten op. De eerste is het vinden van mensen met een 
ondersteuningsvraag. Daarbij gaat het om praktische klusjes  
die mensen zelf niet meer kunnen doen en ook niet opgelost 
krijgen omdat het hen ontbreekt aan een sociale netwerk.  
Deze vraag kan zeer divers zijn. Samen even boodschappen 
doen, een klusje in huis, tuinonderhoud, gezelschap, etc.

De andere kant van vinden is het in beeld brengen van mensen 
die iets willen en kunnen doen voor een buurtbewoner. De 
zogenaamde supporters. Uiteindelijk moet de kracht komen uit 
de buurten zelf. Op deze manier brengt Alles voor Mekaar deze 
krachten in beeld en stimuleert ze mensen om iets te betekenen 
voor een ander, hoe klein dit ook lijkt. Letterlijk in beeld, met 
een sticker op de voordeur kan men aangeven beschikbaar te 
zijn voor een ondersteuningsvraag.

De eerste contacten voert Alles voor Mekaar zelf uit. Het geeft 
ze een duidelijk beeld van de situatie en ook van de hulpvraag. 
Vervolgens kijken ze hoe ze de hulpvraag een vervolg kunnen 
geven. Dit kan door actief op zoek te gaan naar buurtbewoners 
maar soms ook door professionals in te schakelen wanneer 
de situatie hier om vraagt. Dit alles altijd in overleg en met 
toestemming van de hulpvrager. De klus is dan ook een ingang 
om mensen in beeld te krijgen en aansluiting te laten vinden in 
de directe omgeving. Zodat mensen langer thuis kunnen wonen 
en de kans op vereenzaming een stuk kleiner wordt.

Meer informatie
Heb je hulp nodig of ken je iemand die hulp nodig heeft? Laat 
het Alles voor Mekaar weten. Wil je hulp bieden? Word dan 
supporter. Alles voor Mekaar maakt uw buurt nog leuker en 
leefbaarder! 

Ga naar www.allesvoormekaar.nu of bel (073) 200 8888. <

tot uiterlijk 5 mei 2019 iemand nomineren voor de 
cultuurprijs. Op voordracht van de Kunst Advies 
Commissie kiest het college de winnaar uit de 
genomineerde kandidaten. De winnaar van de 
'Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs' ontvangt 
een geldbedrag van maar liefst duizend euro en een 
sculptuur dat ontworpen is door Dorothé Jehoel. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen met de  
gemeente Heusden  
via telefoonnummer

www.heusden.nl

Nu & morgen

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 - 17.00 uur,  
telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 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! Iedere werkdag van 12.00  
tot 17.00 uur werken wij alléén  
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
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

Informatie van de gemeente Heusden > 17 april 2019



Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Heusden, Stadshaven (ter hoogte van 

Molenstraat 7A), uitvoeren herstel 
metselwerk molenbastion (586405, 
02-04-2019)

•  Haarsteeg, De Hoeven 56, plaatsen 
geluidsscherm (586365, 02-04-2019)

•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8, 
vergroten bedrijfshal (586643,  
03-04-2019)

•  Vlijmen, Van Greunsvenpark, ver-
plaatsen jongeren ontmoetingsplaats 
(jop) (586646, 04-04-2019)

•  Elshout, Monseigneur Muskens  -
straat 31, bouwen berging (587150, 
08-04-2019)

•  Drunen, Sportlaan 10, verbouwen 
clubhuis (RKDVC) (587208,  
05-04-2019)

Kappen
•  Vlijmen, Van Greunsvenpark, kappen 

bomen (586673, 04-04-2019)
•  Herpt, Groene Woud 1, kappen bomen 

(586647, 04-04-2019)

Afwijken van de bestemming
•  Haarsteeg, De Hoeven 56, plaatsen 

geluidsscherm (586365, 02-04-2019)
•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 5, 

realiseren theetuin (586465,  
02-04-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Otter 8, aanleggen in- en 

uitrit (586644, 03-04-2019)
•  Elshout, Antoon Lommerstraat 14, 

aanleg in- en uitrit (587125,  
08-04-2019)

•  Vlijmen, Biesheuvellaan 12, verande-
ren in- en uitrit (586947, 06-04-2019)

•  Drunen, Laan van Samoa 11, aanleg-
gen in- en uitrit (586948, 06-04-2019)

•  Vlijmen, Bosbeemd 11, aanleggen 
in- en uitrit (586580, 03-04-2019)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Elshout, Mayweg, kavel GOR005, 

bouwen woning (579828, 02-04-2019)
•  Vlijmen, Geerpark, kavel GEE045, 

bouwen woning (576334, 02-04-2019)
•  Drunen, Kleinestraat 3, verbouwen en 

vergroten woning (579514, 04-04-2019)
•  Drunen, Cederstraat 13, renoveren 

dak (583034, 08-04-2019)
•  Drunen, Grotestraat 153, verbouwen 

en vergroten woning (578542,  
05-04-2019)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Grotestraat 153, verbouwen 

en vergroten woning (578542,  
05-04-2019)

Kappen
•  Drunen, Spoorlaan 11, kappen van één 

populier (584202, 04-04-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Geerpark, kavel GEE045, 

aanleggen in- en uitrit (576334,  
02-04-2019)

•  Vlijmen, Pastoriestraat 23, aanleggen 
in- en uitrit (578489, 05-04-2019)

Ingetrokken
•  Haarsteeg, De Hoeven 56, afwijken 

bestemmingsplan in verband met 
uitbreiding van kleinschalige horeca 
(563115, 05-04-2019)

Procedures
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving 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 om-
gevingsrecht (Wabo).

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN  
'VON SUPPÉSTRAAT, DRUNEN'
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met het 
ontwerpbestemmingsplan 'Von 
Suppéstraat, Drunen' (NL.IMRO.0797.
VonSuppe-ON01).

Het plangebied ligt in de wijk Venne-
Oost in Drunen. Het omvat het voorma-
lige schoolgebouw met omliggende 
(openbare) ruimte aan de Von 
Suppéstraat en de naastgelegen gym-
zaal met basketbalveldje aan de 
Chopinstraat in Drunen.

Het bestemmingsplan maakt de ont-
wikkeling van 36 woningen mogelijk: 
20 patiowoningen en 16 overige grond-
gebonden woningen (geen apparte-
menten). 

Het bestemmingsplan wordt waar-
schijnlijk vastgesteld in het derde 
kwartaal van 2019.

Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 

van 18 april 2019 gedurende zes weken 
ter inzage. Een digitale versie is raad-
pleegbaar via onze website www.heus-
den.nl en de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt een 
zienswijze indienen. Wil je meer infor-
matie, dan kun je contact opnemen met 
Jolanda van Baardwijk via telefoonnum-
mer (073) 513 17 89. Wil je hierbij het 
zaaknummer 541224 vermelden?

MIDDELWEG 36A, NIEUWKUIJK
Besluit
Voor het brandveilig gebruiken van  
het pand, een kinderopvang, aan de 
Middelweg 36A in Nieuwkuijk. Het 
perceel is kadastraal bekend als:  
gemeente Vlijmen, sectie N,  
nummer 4591.

Momenteel heeft de aanvrager het 
pand ook al in gebruik voor dagverblijf 
van 10 personen jonger dan 12 jaar en 
voor het gebruik door meer dan 50 
personen. Voor alle wijzigingen in dit 
pand m.b.t. de brandveiligheid is er een 
vergunning nodig. De omgevingsver-
gunning bevat daarom de activiteit 
“brandveilig gebruik”.

MARI VAN ESCHSTRAAT 2, HAARSTEEG
Besluit
Voor het brandveilig gebruiken van de 
Lambertusschool aan de Mari van 
Eschstraat 2 in Haarsteeg. Het perceel 
is kadastraal bekend als: gemeente 
Vlijmen, sectie N, nummer 3010.

Momenteel heeft de aanvrager het 
pand ook al in gebruik voor dagverblijf 
van 10 personen jonger dan 12 jaar en 
voor het gebruik door meer dan 50 
personen. Voor alle wijzigingen in dit 
pand m.b.t. de brandveiligheid is er een 
vergunning nodig. De omgevingsver-
gunning bevat daarom de activiteit 
“brandveilig gebruik”.

De omgevingsvergunning met bijbe-
horende stukken ligt met ingang van  
8 april 2019 gedurende 6  weken ter 
inzage. De omgevingsvergunning is 
raadpleegbaar aan de balie in Vlijmen.
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer 00574888 (Middelweg 
36A Nieuwkuijk) of het zaaknummer 
00570781 (Mari van Eschstraat 2 
Haarsteeg) vermelden. Wil je meer 
informatie dan kun je contact opne-
men met cluster Omgevings-
vergunningen.

Evenementenvergunning

50 JARIG BESTAAN F.C. DRUNEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 8 april 2019 vergunning verleend 
voor diverse activiteiten bij F.C. Drunen 
aan de Torenstraat 150 in Drunen van-
wege het 50-jarig bestaan van 7 t/m 9 
juni 2019. De vergunning is verzonden 
op 8 april 2019 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00583873.

MIDSUMMER SPECIAALBIER FESTIVAL
De burgemeester van Heusden heeft 
op 8 april 2019 een evenementenver-
gunning verleend aan Het Lokaal B.V. 
voor het Midsummer Speciaalbier 
Festival op 1 juni 2019 van 15.00 uur tot 
23.30 uur en op 2 juni 2019 van 13.00 
uur tot 17.00 uur op het Raadhuisplein 
in Drunen. De vergunning is verzonden 
op 8 april 2019 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00585469.

Melding

ACTIVITEITENBESLUIT
Het college van Heusden heeft onder-
staande meldingen op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ont-
vangen en geaccepteerd:

•  Holland Boating bv, h.o.d.n. BOEI35, 
voor het aanbouwen van een terras 
aan de Putterstraat 92 in Heusden. 
De melding betreft een verandering. 

•  V.O.F Branten-Simons, voor het hou-
den van een hondenpension aan De 
Omloop 6 in Haarsteeg. De melding 
betreft een verandering.

•  Restaurant Silva Dunes BV, voor het 
starten van een restaurant aan het 
Raadhuisplein 21B in Drunen. De 
melding betreft een oprichting.

•  J.M. van Delft + zn., voor het bouwen 
van een opslagloods aan de 
Christiaan Huygensweg 21 in Drunen. 
De melding betreft een verandering.

De acceptatie van de melding betreft 
geen besluit in de zin van de Algemene 
wet bestuursrecht. Het indienen van 
een bezwaar of beroep is dan ook niet 
mogelijk.

KENNISGEVING BESLUIT MOBIEL 
BREKEN
Burgemeester en wethouders van 
gemeente Heusden maken bekend; 
gelet op artikel 4 lid 3 van het Besluit 
mobiel breken bouw- en sloopafval; dat 
op 3 april 2019 de volgende melding in 
het kader van het Besluit mobiel bre-
ken bouw- en sloopafval is ingekomen:

•  Voor de locatie Hoge Schijf 22 te 
Drunen; door Kok Lexmond B.V.; De 
puinbreker zal in werking zijn in de 
periode van 25 april tot en met 25 juli 
van 2019 (naar verwachting één dag).

Het Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval bevat onder meer voor-
schriften ter beperking van geluids- en 
stofhinder. Het is niet mogelijk tegen 
deze kennisgeving bezwaar te maken. 
Deze dient slechts ter informatie.

Aanwijzing toezichthouders
Op 9 april 2019 heeft het college en de 
burgemeester van Heusden, ieder voor 
zover het zijn/haar bevoegdheid  
 
 

betreft, gelet op: het bepaalde in arti-
kel 5:11 van de Algemene wet bestuurs-
recht en overig bepaalde in afdeling 5.2 
van de Algemene wet bestuursrecht, 
artikel 160 en artikel 174 van de 
Gemeentewet, artikel 5.10, lid 3 van de 
Wet algemene bepalingen omgevings-
recht, artikel 6.2 Algemene Plaatselijke 
verordening;

besloten:
• R. H.T. Schröder;
• F.A.J. Simmers;
• Y. Deen;
• M.C. de Grood;
• M. Volp

per direct en voor de duur van zijn/ 
haar aanstelling aan te wijzen als toe-
zichthouder in het kader van artikel 
5.10 Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht en de in artikel 5.1 Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
met name genoemde wetten zoals de 
Wet natuurbescherming, Monumen-
ten wet, Ontgrondingenwet, Wet bo-
dembescherming, Wet geluidhinder, 
Wet inzake de luchtverontreiniging, 
Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke 
ordening, Waterwet, Woningwet, arti-
kel 14 van de Monumentenverordening 
2010, de A.P.V, artikel 21 van de Afval-
stoffenverordening, de Wegen verkeers-
wet 1994, de Wet veiligheidsregio's, 
artikel 41 van de Drank- en Horecawet 
en artikel 34 Wet op de kansspelen.

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 heb-
ben 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. <

Bekendmakingen >

Ligging plangebied

Informatievergaderingen
Op woensdag 24 april en donderdag 25 april vergaderen de raadsleden van Heusden in het gemeentehuis 
in Vlijmen. De vergaderingen zijn openbaar en starten beide dagen om 19.30 uur. Je bent van harte welkom!

Aangepaste openingstijden

De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn be-
schikbaar via www.heusden.nl onder ‘raad en colle-
ge’ / ‘vergaderingen’. Voor het spreekrecht verwijzen 
wij je naar de agenda’s op de website.

Vergadering 24 april: Bestuur/Ruimte & 
Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: Stand van zaken 
concept-visie zonnevelden; Ontwerp programma-
begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 

Stadsgewest ’s-Hertogenbosch; Ontwerpbegroting 
2020 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; 
Welstandsnota

Vergadering 25 april: Samenleving
Op de agenda staat onder meer: Herijking deel-
begroting Jeugd 2019 Hart van Brabant

De geplande informatievergadering op 23 april  
vervalt. <

Pasen
Op maandag 22 april zijn de gemeentebalie en 
zwembad Die Heygrave in Vlijmen en Bijeen en de 
milieu straat in Drunen gesloten vanwege tweede 
Paasdag.

Veel gemeentelijke producten kun je ook 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. <

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op 
dinsdagmiddag 16 april 2019 een hoorzitting. Tijdens deze 
hoorzitting worden drie samenhangende bezwaarschriften 
behandeld, die zijn gericht tegen:

14:30 uur: De aanwijzing vanwege het niet voldoen aan  
de voorschriften op grond van de Wet Kinderopvang betref-
fende, BSO Kindcentrum Belle Fleur, BSO Jong Nederland 
en Kinderdagverblijf Kindcentrum Belle Fleur. 

De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Voor meer informatie en voor het bijwonen van de openbare 
zitting kun je contact opnemen met het secretariaat van  
de Commissie bezwaarschriften via telefoonnummer  
(073) 51 31 789. 

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. <

www.heusden.nl
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Schoon water, vanzelf
sprekend toch…
Achter de schermen werken de gemeente Heusden, het Waterschap Aa 
en Maas en Brabant Water hard aan schoon (drink)water. Bijvoorbeeld 
door het zorgen voor een goede riolering en afwatering, het schoon-
houden van sloten, het zuiveren van afvalwater en het leveren van 
drinkwater.

Maar dit kunnen we niet alleen! Samen met jou kunnen we ons (drink)
water schoon en gezond houden. Help ook mee!

Rioollucht op straat
De afgelopen weken zijn de kolken in de gemeente gereinigd.  
Heb je overlast van rioollucht in de straat? Dan kan het zijn dat het 
'stankslot' van een kolk droog staat. Een kolk staat normaal gesproken 
vol water, net zoals bij een sifon, maar staat deze droog dan is er een 
open verbinding met het riool. Dat stinkt! Je kunt dit zelf verhelpen 
door een paar emmers water in de kolk te gieten (zonder chemische 
toevoegingen). 

De rioollucht moet vrijwel meteen wegtrekken. Ook na rioleringswerk-
zaamheden in de straat kan er tijdelijk een rioollucht blijven hangen. 
Deze trekt na een paar dagen weg. Is dit niet het geval? Meld dit dan 
aan de gemeente! Meldingen kun je telefonisch, per mail of via de 
BuitenBeter-app doorgeven. <

Geerpark Vlijmen groeit verder met  
75 woningen rondom het park 
‘Buitenkanswoningen’ nu in verkoop

De duurzame wijk Geerpark staat aan de vooravond van een nieuwe uitbreiding. Terwijl in deelgebied Goede 
Morgen fase 1 binnenkort de laatste van ruim 100 koop- en huurwoningen wordt opgeleverd, zijn de voor-
bereidingen voor de volgende bouwfases in volle gang. In mei starten ontwikkelaars Hendriks Coppelmans 
en Janssen de Jong met de bouw van in totaal 75 koop- en huurwoningen in de omgeving van het park. Alle 
woningen in dit nieuwe gedeelte van Goede Morgen zijn ook nu weer gasloos en nul-op-de-meter.

Goede Morgen 2 bestaat uit 53 koopwoningen. Op 
enkele vrijstaande woningen na, zijn al deze wonin-
gen al verkocht. In juni worden de bodembronnen 
voor de warmtepompen geboord en na de bouwvak 
start Janssen de Jong met de fundering. Zeven 
'Buitenkanswoningen' (hoek- en tussenwoningen) 
in Goede Morgen 3 zijn nu in verkoop. De bouw van 
deze hoek- en tussenwoningen start al in mei en 
bouwer Hendriks Coppelmans verwacht dat dit plan-
deel in het voorjaar van 2020 klaar is. In deze fase 
komen ook 15 huurwoningen voor Woonveste. De 
verhuur daarvan gaat naar verwachting eind 2019 
van start.

Buitenkans
De zeven hoek-en tussenwoningen die nu te koop 
zijn, zijn ideaal voor wie snel in Geerpark wil wonen. 

Bestrijding eikenprocessierups
De blaadjes komen langzaam weer aan de bomen. Dat is dan ook 
het moment dat Brouwers Groenaannemers voor de gemeente 
Heusden in actie gaat komen.

Biologische bestrijding
De aannemer is gestart met het preventief bestrijden van de 
eikenprocessierups. In twee verschillende rondes benevelen we, 
met speciale apparatuur, de eikenbomen met een biologisch bac-
teriënpreparaat. Dit preparaat is volstrekt veilig voor mens en 
dier. Het wordt ook veel gebruikt bij het bestrijden van rupsen 
op groente en fruit. Een rups die van het blad eet wordt geïnfec-
teerd met de bacterie. Het beestje stopt daardoor met eten en 
gaat binnen twee tot vijf dagen dood.

De werkzaamheden vinden ook in de avond en nacht plaats 
omdat de verkeers- en weersomstandigheden dan het gunstigst 
zijn voor de bestrijding. Doordat we dit jaar twee keer preven-
tief bestrijden, verwachten we dat er minder eikenprocessie-
rupsen tot volwassenheid komen. Dit kunnen we echter niet 
garanderen. 

Wil je meer informatie over eikenprocessierupsen? Kijk dan 
op www.heusden.nl/eikenprocessierups Heb je ergens eiken-
processierupsen gezien meldt dit aan de gemeente via de 
Buitenbeterapp, per mail op info@heusden.nl of telefonisch  
via (073) 513 17 89. <

Inwonerspanel Heusden
Geef jouw mening over eenzaamheid! 

Mensen die zich eenzaam voelen ervaren een gemis aan een  
hechte emotionele band met anderen of ze hebben minder sociale 
relaties dan ze wensen. Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. 
De een heeft meer betekenisvolle relaties nodig dan de ander. 
Eenzaamheid is vaak een verborgen probleem. Het is niet aan  
mensen te zien of zij zich eenzaam voelen en er wordt weinig  
over gepraat. Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn.  
Het valt wel regelmatig samen.

De gemeente Heusden onderzoekt eenzaamheid onder inwoners  
en stelt een plan van aanpak op om eenzaamheid tegen te gaan. 
Geef ook uw mening via www.heusden.nl/eenzaamheid <

De informatie die je deelt gebruiken wij als input voor dit plan  
van aanpak.

Er geldt geen verkoopdrempel voor start bouw. 
De woningen zijn dus met zekerheid al over een 
klein jaar klaar. De woningen liggen ook op een 
'Buitenkansplek': letterlijk met de waterslinger  
op elke hoek van de straat en dicht bij het  
park (sommige hebben er zelfs uitzicht op).  
De 'Buitenkanswoningen' hebben een jaren-30- 
architectuur en zijn beschikbaar vanaf € 274.500,- 
V.O.N.. Inschrijven kan tot 5 mei. 

Meer informatie
Meer informatie over de 'Buitenkanswoningen'  
en de laatste vrijstaande woningen in fase 2 is  
verkrijgbaar via de website goedemorgengeerpark.nl 
of de makelaars: Van de Zande makelaardij  
(073) 511 19 99/Vlijmen@zande.nl of Staete make-
laars (073) 511 70 00/nieuwbouw@staete.nl. <

www.heusden.nl

Nu & morgen

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 - 17.00 uur,  
telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 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! Iedere werkdag van 12.00  
tot 17.00 uur werken wij alléén  
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
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
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Fijner wonen én tot honderden euro’s besparen
Informatieavond 2 mei
Loop tussen 17.30 en 20.00 uur binnen op de informatieavond over Heel Heusden 
Isoleert op donderdag 2 mei in de Voorste Venne in Drunen, Anton Pieckplein 71.

Omgevingsvergunningen

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Achterstraat 4, plaatsen 

dakkapel aan voorzijde woning 
(588347, 18-04-2019)

•  Vlijmen, Beneluxlaan 56, bouwen 
tuinhuis met overkapping (588223, 
17-04-2019)

•  Vlijmen, De Klok 21, plaatsen raam-
kozijn aan voorzijde gevel (588452, 
21-04-2019)

•  Heusden, Waterpoort 1B, vervangen 
kozijnen, ramen en voordeur (588694, 
23-04-2019)

Kappen
•  Nieuwkuijk, Kasteellaan 1, kappen 71 

bomen (588148, 17-04-2019) 

Slopen
•  Heusden, Waterpoort 1B, vervangen 

kozijnen, ramen en voordeur (588694, 
23-04-2019)

Afwijken van de bestemming
•  Nieuwkuijk, Kasteellaan 1, aanleggen 

tijdelijke bouwweg en riolering ten 
behoeve van plan Steenenburg 
(588144, 17-04-2019)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Nieuwkuijk, Kasteellaan 1, kappen 

diverse bomen in het plan 
Steenenburg (588136, 17-04-2019)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 7, ver-

bouwen woning (582416, 23-04-2019)

•  Drunen, Raadhuisplein 21B, vernieu-
wen overkapping en plaatsen kozijn 
(581826, 23-04-2019)

•  Drunen, Hoge Schijf 22, wijzigen 
eerder verleende vergunning (574252) 
in verband met wijzigen situering 
woning (585411, 19-04-2019)

•  Vlijmen, Burgemeester van der 
Venstraat 40, verbouwen woonhuis, 
plaatsen dakkapellen,  wijzigen voor- 
en zijgevel en bouwen garage 
(575863, 17-04-2019)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 32B, bouwen 
bedrijfshal  (581797, 18-04-2019) 

•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA062, 
bouwen woning  (583695, 18-04-2019) 

•  Vlijmen, Snoekbaars kavel GEE233, 
bouwen woning (582250, 23-04-2019) 

•  Drunen, Chrysantenstraat 14, verbou-
wen woning (582998, 19-04-2019)

Afwijken van de bestemming 
•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 32B, bouwen 

bedrijfshal  (581797, 18-04-2019)
•  Vlijmen, Burgemeester van der 

Venstraat 40, verbouwen woonhuis, 
plaatsen dakkapellen, wijzigen voor- 
en zijgevel en bouwen garage 
(575863, 17-04-2019)

•  Drunen, Chrysantenstraat 14, verbou-
wen woning (582998, 19-04-2019)

•  Drunen, Raadhuisplein 21B, vernieu-
wen overkapping en plaatsen kozijn 
(581826, 23-04-2019)

Kappen
•  Vlijmen, Meliestraat 43, kappen es-

doorn (586084, 17-04-2019) 

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Snoekbaars kavel GEE233, 

aanleggen in- en uitrit (582250,  
23-04-2019) 

•  Vlijmen, Zilverkarper 6, aanleggen 
in- en uitrit (582265, 19-04-2019)  

•  Vlijmen, Bosbeemd 11 kavel GRA062, 
aanleggen in- en uitrit (586580,  
18-04-2019)

Procedures
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving 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 om-
gevingsrecht (Wabo).

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 
BRANDVEILIG GEBRUIK
Deze ontwerp omgevingsvergunning 
bevat de activiteit ‘brandveilig gebruik’ 
en maakt het brandveilig gebruiken 
van bebouwing op het perceel Aziëlaan 
49 in Drunen mogelijk.

Procedure
De ontwerp omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 2 mei 2019 gedurende zes weken 
ter inzage. Je kunt de stukken tijdens 
openingstijden inzien in het gemeente-
huis in Vlijmen. Een digitale versie van 
de ontwerp omgevingsvergunning is 
opvraagbaar via info@heusden.nl. 
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer 586310 vermelden. Voor 
vragen kun je contact opnemen met 
het cluster Omgevingsvergunningen.

Exploitatievergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 23 april 2019 een exploitatievergun-
ning verleend aan Aspergebedrijf 
Groenewoud Rini en Carien van Rooij 
aan Groenewoud 34 in Drunen. De 
vergunning is verzonden op 23 april 
2019 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 00587147.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de hieronder 
genoemde personen 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 
daarom niet meer bij te houden. 
Daardoor staan zij officieel niet meer 
op dat adres ingeschreven. 
Uitschrijving kan tot gevolg hebben 
dat er geen documenten (reisdocu-
ment, rijbewijs) meer aangevraagd 
kunnen worden. Ook huurtoeslag, 
zorgtoeslag, kinderbijslag of andere 
vorm van uitkering kan worden stopge-
zet. Daarnaast kan het gevolgen heb-
ben voor de opbouw AOW of Pensioen. 

Geslachtsnaam: Gawroński, M.P.
Geboortedatum: 16 mei 1991
Adres: Stationsstraat 52, Drunen
Datum besluit: 17 april 2019
Zaaknummer: 580705

Geslachtsnaam: Ezquerra Perez, C.
Geboortedatum: 19 september 1976
Adres: Het Haringvliet 1, Drunen

Datum besluit: 17 april 2019
Zaaknummer: 579361

Geslachtsnaam: Lopez San Juan, R.
Geboortedatum:5 oktober 1979
Adres: Het Haringvliet 1, Drunen
Datum besluit: 17 april 2019
Zaaknummer: 579363

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 heb-
ben 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. <

Bekendmakingen >

Aanleg parkeerterrein 
Oliemaat
Op maandag 6 mei starten we met het opnieuw inrichten 
van het tijdelijke, met puin verharde, parkeerterrein van 
de Oliemaat. Het onverharde parkeerterrein wordt geheel 
bestraat en we leggen 40 parkeervakken aan. Verder leggen 
we groenstroken en een laad- en los strook aan. De werk-
zaamheden nemen ongeveer 5 weken in beslag. <

Militaire oefening 
1 t/m 3 mei & 6 t/m 8 mei 2019

De komende weken oefent de Koninklijke Landmacht in onze 
gemeente om genisten op te leiden. De militairen vertrekken 
telkens vanuit de Militaire Kazerne in Vught om technische 
verkenningen uit te voeren. In principe vinden de verkenningen 
overdag plaats. De militairen verplaatsen zich over bestaande 
wegen en paden. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)
munitie. Aan deze oefening nemen 16 personen en 4 (militaire)  
wiel voertuigen deel. <

Lintjesregen
Afgelopen vrijdag zijn tijdens 
de jaarlijkse Lintjesregen elf 
koninklijke onderscheidingen 
uitgereikt. ’s avonds werden 
alle gedecoreerden uit de ge-
meente uitgenodigd voor een 
feestelijke bijeenkomst in de 
Voorste Venne in Drunen. <

Dodenherdenkingen in onze gemeente 
Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Herdenking plaats. 

Tijdens de dodenherdenking wordt om acht uur  
’s avonds in het hele land twee minuten stilte in 
acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslacht-
offers. In vier kernen vinden de herdenkingen in 
onze gemeente plaats. Bij de bijeenkomsten is  
ook het gemeentebestuur vertegenwoordigd.  
In onderstaand schema zie je waar de bijeenkom-
sten zijn en hoe laat ze beginnen. Wij nodigen je  
van harte uit om de herdenkingen in onze gemeente 
bij te wonen. <

Herdenkingsbijeenkomsten gemeente Heusden, zaterdag 4 mei 2018

Tijd Kern Plaats

19.30 uur Herdenking Drunen Raadshuisplein 16 Drunen. (Bij het  
monument naast het gemeentehuis.)

19.30 uur Herdenking Elshout Kerkstraat 39 Elshout. (Bij het monu-
ment nabij de St. Jan Evangelistkerk)

19.00 uur (dienst) 
19.50 uur (herdenking)

Herdenkingsdienst en herdenking 
Vlijmen

Julianastraat 44 Vlijmen. (Bij het monu-
ment aan de Sint Catharinastraat) 

19.30 uur Herdenking Heusden Zuiderbolwerk Heusden vesting  
(opgang via Pompstraat) 

www.heusden.nl

Informatie van de gemeente Heusden > 1 mei 2019



75 jaar vrijheid in Heusden!
In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. De provincie Noord-Brabant werd een halfjaar 
eerder bevrijd en daarom staan we in 2019 al stil bij deze bijzondere 
mijlpaal. 

We leven in Heusden 75 jaar in vrijheid en willen dit samen met in-
woners en bezoekers herdenken en vieren. Daarom werken een groot 
aantal lokale initiatiefnemers aan een programma om de verhalen van 
onze gemeente te laten herbeleven en door te vertellen aan de vol-
gende generaties.

Het definitieve programma, dat de focus zal hebben op het weekend 
van 1, 2 en 3 november, wordt later in de maand mei bekend gemaakt. 
Op maandag 4 november herdenkt Heusden volgens traditie de slacht-
offers van de Stadhuisramp. 

Brabant Remembers
Ook de provincie Noord-Brabant zet breed in op 75 jaar vrijheid. In het 
project ‘Brabant Remembers’ zet de provincie, samen met stichting 
Crossroads Brabant ’40 – ’45, het Brabantse WOII-erfgoed op de kaart. 
Met vijfenzeventig bijzondere, inspirerende en persoonlijke verhalen 
wordt verteld over de mobilisatie, het verzet, de collaboratie en de 
bevrijding van Brabant. In Heusden vind je ook één van de 75 verha-
len. Met de titel ‘Het jongetje naast het graf’ vertelt Hans van Alphen 
zijn persoonlijke verhaal over de betekenis van de stadhuisramp in 
Heusden vesting. 

Meer informatie
Wil je meer weten over 75 jaar vrijheid in Heusden kijk dan op  
www.heusden.nl/75jaarvrij. Hier maken we binnenkort ook het 
programma bekend. Wil je meer weten over het bijzondere project 
Brabant Remembers en de persoonlijke verhalen? Kijk dan snel op 
www.brabantremembers.com <

Sjors Sportief & Creatief  
ook in 2019/2020
Meld je activiteit aan!

Sjors is een regelrechte ‘hit’ onder de basisschool-
jeugd. Meer dan 1300 basisschoolkinderen maakten 
met Sjors afgelopen jaar kennis met sportieve en 
culturele activiteiten binnen onze gemeente.  
Door dit daverende succes gaan we ook komend 
schooljaar graag verder met Sjors Sportief & 
Creatief. 

Alle kinderen uit het basisonderwijs ontvangen aan 
het begin van het nieuwe schooljaar het Sjorsboekje 
waarin aanbieders hun activiteit promoten. 

Schoonmaakactie aan de 
oevers Heusdense Maas
3 t/m 8 juni 2019

De zomer komt er weer aan. En wat is er fijner om met mooi 
weer heerlijk langs de Maas te wandelen. Helaas blijft er jaarlijks 
na de hoogwaterperiode (maart/april) op de oevers van de Maas 
veel zwerfvuil achter. Samen willen wij ervoor zorgen dat de 
oevers weer schoon worden. Daarom organiseren wij in de week 
van 3 t/m 8 juni de actie Schone Maas. Help jij ook mee?
 
Zwerfafval langs de Maas 
Het zwerfafval is niet alleen lelijk om te zien maar het is ook 
slecht voor het milieu, de flora en fauna en het veroorzaakt de 
plastic soep in zeeën en oceanen. Het is een wereldwijd pro-
bleem dat wij op lokaal niveau willen aanpakken. 

Project Schone Maas 
In het Project Schone Maas werken provincie Noord-Brabant, 
Rijkswaterstaat Zuid- Nederland, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer, Stichting Brabants Landschap, IVN Brabant 
en de Maasgemeenten samen door het organiseren van opruim-
acties. 

Help mee! Vele handen maken licht werk!
In 2018 ruimden meer dan 600 vrijwilligers de Maasoevers op, 
wat 700 zakken vuil opleverde! Help jij ook mee deze resultaten 
in 2019 te overtreffen? Heb jij in de week van 3 t/m 8 juni nog 
een gaatje in je agenda? Meld je dan snel aan! Wij zorgen voor 
materialen zoals handschoenen, knijpers en vuilniszakken.

Je kunt je individueel of als groep aanmelden via  
www.heusden.nl/schonemaas <

Kinderen kunnen zich vervolgens via de website 
inschrijven voor een aantal introductielessen. 
 
Meld je activiteit aan!
Sjors Sportief & Sjors Creatief stimuleren kinderen 
deel te nemen aan bijvoorbeeld een sport, mu-
ziek, tekenen of dansen. Wil je een activiteit voor 
deze doelgroep aanbieden? Meld deze dan aan op 
www.sportstimulering.nl. Ben je geen vereniging 
maar wil je toch graag meedoen? Dit kan, neem dan 
contact op met info@sjorssportief.nl. <

23 mei stem jij ook? 
Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. De stempassen zijn bezorgd.

Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen 
moet je je kunnen legitimeren bij het stemlokaal 
met een identiteitsdocument en een persoonlijke 
stempas. Zonder deze documenten kun je niet 
deelnemen aan de stemming. Het identiteitsdocu-
ment mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit houdt 
in dat op het document achter de tekst ‘geldig tot’ 
de datum 23 mei 2014, of een latere datum moet 
staan. Meer informatie vind je op www.heusden.nl 

Stempas niet ontvangen of kwijt?
Vraag dan een nieuwe aan via www.heusden.nl, 
hiervoor heb je een DigiD nodig of persoonlijk aan 

de balie. Vergeet dan niet een legitimatiebewijs 
mee te nemen. Je kunt een nieuwe stempas aan-
vragen tot 22 mei 12.00 uur.

Wil de komende verkiezingen stemmen in een 
andere gemeente in Nederland? Of kun je zelf 
niet naar het stembureau en wil je iemand an-
ders voor je laten stemmen? Kijk dan snel op 
www.heusden.nl voor meer informatie. <

www.heusden.nl

Nu & morgen

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 - 17.00 uur,  
telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 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! Iedere werkdag van 12.00  
tot 17.00 uur werken wij alléén  
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
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
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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’.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Hoge Schijf 26, bouwen 

paardenstal (589083, 26-04-2019)
•  Drunen, Nijlring 56, bouwen overkap-

ping (589091, 28-04-2019)
•  Oudheusden, Jan Steenstraat 10, 

plaatsen dakkapel voorzijde woning 
(589246, 29-04-2019)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Hoge Schijf 26, bouwen 

paardenstal (589083, 26-04-2019)
•  Vlijmen, Ekelaarlaan 15, aanpassen 

dak bijgebouw (588926, 25-04-2019)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Vlijmen, Heistraat 19, vergroten wo-

ning en garage (578747, 29-04-2019)
•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 9, 

bouwen opslagloods (582793,  
26-04-2019)

•  Oudheusden, De Oosters 2, verande-
ren kozijn voorgevel (583002,  
26-04-2019)

•  Vlijmen, Lisdodde (kadastraal 
N6084), bouwen 7 woningen met 
bergingen (582866, 25-04-2019)

•  Vlijmen, Pimpernelblauwtje en 
Atalanta (kadastraal N6084), bouwen 
15 woningen met bergingen (582900, 
25-04-2019)

•  Vlijmen, Achterstraat 24A, bouwen 
schuur (578305, 25-04-2019)

•  Drunen, Vennestraat 89 en 91, uitbrei-
den garage en bouwen overkapping 
(583524, 26-04-2019)

•  Nieuwkuijk, Wilgenstraat 12, plaat-
sen dakopbouw (583000, 26-04-2019)

•  Vlijmen, Snoekbaars, kavel GEE217, 
bouwen woning (583311, 26-04-2019)

•  Vlijmen, Ruisvoorn, kavel GEE229, 
bouwen woning (582404, 26-04-2019)

Afwijken van de bestemming 
•  Nieuwkuijk, Wilgenstraat 12, plaat-

sen dakopbouw (583000, 26-04-2019)
•  Vlijmen, Pimpernelblauwtje en 

Atalanta (kadastraal N6084), bouwen 
15 woningen met bergingen (582900, 
25-04-2019)

•  Drunen, Vennestraat 89 en 91, uitbrei-
den garage en bouwen overkapping 
(583524, 26-04-2019)

•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 5, reali-
seren theetuin (586465, 30-04-2019)

Kappen
•  Vlijmen, Van Greunsvenpark, kappen 

36 bomen (586673, 30-04-2019)

Slopen
•  Heusden, Nieuwe Maasdijk 1, gedeel-

telijk slopen bedrijfspand (574054, 
26-04-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Thomas Edisonweg, aanleg-

gen in- en uitrit (582805, 24-04-2019)
•  Vlijmen, Otter 8, aanleggen in- en 

uitrit (586644, 25-04-2019)
•  Vlijmen, Snoekbaars, kavel GEE217, 

aanleggen in- en uitrit (585671,  
26-04-2019)

Procedures
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving 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 om-
gevingsrecht (Wabo).

Exploitatievergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 30 april 2019 een exploitatievergun-
ning verleend aan MTJF van Bokhoven, 
handelend onder de naam Fiika, aan de 
Lambertusstraat 5 in Hedikhuizen. De 
vergunning is verzonden op 30 april 
2019 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 00587765.

Verkeer
Het college van burgemeester en wet-
houders maakt bekend dat het op 26 
april 2019 heeft besloten tot het aan-
leggen van een gereserveerde gehandi-
captenparkeerplaats ter hoogte van de 
Johann Straussstraat 29 in Drunen en 
de Afrikalaan 27 in Drunen. Het bord E6 
met het kenteken-onderbord wordt in 
beide situaties geplaatst. De besluiten 
zijn op 8 mei 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 heb-
ben 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. <

Bekendmakingen >

Gierzwaluwen weer terug 
op het nest
De eerste gierzwaluwen zijn na een tocht van 7.000 km uit 
Afrika weer teruggekeerd in Nederland om te broeden. Bij de 
Voorste Venne in Drunen worden ze verrast met nieuwe nest-
kasten. Hierdoor kunnen ze ook dit jaar weer broeden op hun 
vertrouwde locatie op Heusdense grond. 

Met aanbevelingen van de vereniging Gierzwaluw-
bescherming Nederland en bijdragen van Brabants 
Landschap, Provincie Noord-Brabant en de Postcode Loterij, 
is het mogelijk gemaakt dat er tijdens de renovatie van de 
Voorste Venne maar liefst 220 nestkasten geplaatst zijn. <

Openbare  
raadsvergadering 
 
Op dinsdag 14 mei 2019 vindt in het gemeen-
tehuis in Vlijmen een openbare vergadering 
van de raad van de gemeente Heusden plaats. 
De vergadering start om 19.30 uur. Je bent van 
harte welkom! 

De raad besluit over de volgende onderwerpen:
• Welstandsnota Heusden
•  Ontwerp programmabegroting 2020 en 

meerjaren begroting 2021-2023 Stadsgewest 
’s-Hertogenbosch

•  Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant

•  Herijking deelbegroting jeugd 2019  
Hart van Brabant

•  Benoeming fractieondersteuner

Voor het spreekrecht, de agenda en de 
raadstukken verwijzen wij je naar de web-
site www.heusden.nl. onder ‘raad en college’ / 
‘vergaderingen’. <

Inwonerspanel Heusden
Geef jouw mening over  
eenzaamheid! 

Mensen die zich eenzaam voelen ervaren een 
gemis aan een hechte emotionele band met 
anderen of ze hebben minder sociale relaties 
dan ze wensen. Eenzaamheid is een persoon-
lijke ervaring. De een heeft meer betekenisvolle 
relaties nodig dan de ander. Eenzaamheid is 
vaak een verborgen probleem. Het is niet aan 
mensen te zien of zij zich eenzaam voelen en er 
wordt weinig over gepraat. Eenzaamheid is niet 
hetzelfde als alleen zijn. Het valt wel regelmatig 
samen.

De gemeente Heusden onderzoekt eenzaam-
heid onder inwoners en stelt een plan van aan-
pak op om eenzaamheid tegen te gaan. Geef ook 
uw mening via www.heusden.nl/eenzaamheid <

De informatie die je deelt gebruiken wij als  
input voor dit plan van aanpak.

Een groene gemeente
Maaien van de bermen

Heusden is een gemeente met veel groen in en rondom de elf kernen. De groene omgeving is een onderdeel 
van het karakter van Heusden en draagt bij aan de biodiversiteit en leefbaarheid in de gemeente. 

Het onderhoud van groen wordt door de gemeente 
of een aannemer uitgevoerd. De komende periode 
gaat Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. aan de slag 
met het maaien van de bermen en verkeershoeken 
in het buitengebied van de gemeente. In deze ronde 
wordt de eerste meter van de berm geklepeld. Dit 
betekent dat het gras wordt kortgeslagen. Het gras 
blijft liggen zonder dat het overlast veroorzaakt. In 
het najaar maaien we de berm volledig en dan rui-
men we dit ook op. De verwachting is dat de werk-
zaamheden in deze voorjaarsronde ongeveer drie 
weken in beslag nemen. <

Aangepaste openingstijden
Op donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei zijn we gesloten  
in verband met Hemelvaartsdag. We zijn die dag ook  
telefonisch niet bereikbaar. 

Veel gemeentelijke producten kun je 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 <

www.heusden.nl

Informatie van de gemeente Heusden > 8 mei 2019



Verkiezingen Europees Parlement
Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees 
Parlement. Vanaf 7.30 uur tot 21.00 uur zijn de stembureaus geopend. 

Kun je zelf niet naar het stembureau? Dan kun je iemand anders voor 
je laten stemmen. Je verleent dan een volmacht aan iemand. Degene 
die jouw stem uitbrengt (de gemachtigde), kan dit alleen doen op het 
moment waarop hij of zij zelf stemt. 

Je kunt op 2 manieren een volmacht verlenen! Op de achterzijde van 
de stempas kun je onderhands een volmacht verlenen aan een andere 
kiesgerechtigde in onze gemeente. Vergeet deze volmacht niet te on-
dertekenen en een kopie van je legitimatiebewijs mee te geven aan de 
gemachtigde. 

Stemmen met stempas én legitimatiebewijs
Om deel te kunnen nemen aan de verkiezingen moet je je kunnen 
legitimeren bij het stemlokaal met een identiteitsdocument en een 
persoonlijke stempas. Zonder deze documenten kun je niet deelnemen 
aan de stemming. Het identiteitsdocument mag maximaal 5 jaar verlo-
pen zijn. Dit houdt in dat op het document achter de tekst ‘geldig tot’ 
de datum 23 mei 2014, of een latere datum moet staan. Kijk voor meer 
informatie over de verkiezingen op www.heusden.nl. <

Aangepaste 
openingstijden
Op donderdag 30 mei 
en vrijdag 31 mei zijn we 
gesloten in verband met 
Hemelvaartsdag. We zijn 
deze dagen ook telefonisch 
niet bereikbaar. 

Veel gemeentelijke produc-
ten kun je digitaal aanvra-
gen. 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 makke-
lijk in via onze website <

Wie wordt Heusdenaar van het jaar?
Dromen. Doen. Heusden. –awards

Er zijn meer dan 2500 stemmen uitgebracht op de genomineerden voor de Dromen. Doen. Heusden. –
awards. De winnaars maken we de komende maanden bekend tijdens verschillende evenementen die  
plaats vinden in de gemeente. 

24 mei | Ongehoord
Op vrijdag 24 mei vindt de eerste 
avond van het open-podiumfesti-
val ‘Ongehoord’ plaats. Het the-
ma dit jaar: Ongehoord heeft zin. 
Ze hebben een verrassend pro-
gramma, op geheime plaatsen, 
met een boeiende mix van ver-
borgen talenten uit de gemeente 
Heusden. Op de eerste avond van 
‘Ongehoord’ maakt burgemeester 
Willemijn van Hees rond de klok 
van 19.00 uur de Heusdenaar 
van het jaar bekend. Voor het 
open-podiumfestival moet je 
kaarten kopen. Kijk voor meer 
informatie over de kaartverkoop 
op www.ongehoordheusden.nl 

25 mei | Dag van de Techniek
Op zaterdag 25 mei vindt de Dag 
van de Techniek de Langstraat 
plaats, bij Benier aan de Looier 20 

in Nieuwkuijk. Tijdens deze  
dag kun jij een kijkje achter de 
schermen nemen en ontdekken 
welke mooie techniekbedrijven 
er in de Langstraat actief zijn! 
Wethouder Thom Blankers maakt 
deze zaterdag om 12.00 uur be-
kend wie de ‘Doener-award’ wint 
van ondernemer van het jaar. 

En de genomineerden zijn…
De kandidaten voor Heusdenaar 
van 2018 zijn het afgelopen jaar 
door het college, genomineerd als 
'Doener van de Maand' en maken 
daarom automatisch kans op de 
titel 'Heusdenaar van 2018'. Op 
www.heusden.nl/DDH2018 lees 
je wie dit zijn en waarom zij kans 
maken op de titel Heusdenaar 
van het jaar. Hier vind je ook de 
genomineerden voor de categorie 
ondernemer van het jaar.

Binnenkort weten we wie de titel 
van Droom en Doener (sporter) in 
de wacht sleept! Deze maken we 
bekend tijdens het evenement 
Bourgondisch Heusden op 22 juni 
2019.

www.heusden.nl

Nu & morgen

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 - 17.00 uur,  
telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 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! Iedere werkdag van 12.00  
tot 17.00 uur werken wij alléén  
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
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
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Met Elkaar: een kwestie 
van gewoon samenzijn
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. De komende 
maanden besteden we op deze plek aandacht aan partijen in de 
gemeente Heusden die zich inzetten om eenzaamheid te bestrij-
den. Deze week Met Elkaar, een initiatief van Bijeen, waarbij het 
draait om gewoon samenzijn.

Met Elkaar werd in 2017 opgezet om mensen die zich eenzaam 
voelen, een plek te bieden waar ze een praatje met anderen kun-
nen maken of gewoon lekker een paar uur wat gezelligheid om 
zich heen hebben. Of u nou liever een spelletje doet, een kaartje 
legt of samen met anderen wilt koken en van een warme maal-
tijd genieten; het kan allemaal bij Met Elkaar. Een paar uurtjes 
of de hele dag. Door u aan te sluiten bij Met Elkaar ontmoet u 
nieuwe mensen. 

Verbinding
Het gevoel er even uit te zijn, samen iets leuks te ondernemen 
en iets te betekenen voor een ander. Het zijn zaken waar ieder 
mens bij gebaat is, maar die niet altijd vanzelf gaan. Bij Met 
Elkaar zorgen we voor de verbinding; gewoon door samen een 
‘bakkie’ koffie te drinken. En vanuit dat contact ontstaan leuke 
initiatieven, waardoor nog meer mensen iets van hun gading 
vinden bij Met Elkaar. 

Met Elkaar is te vinden op verschillende locaties in de gemeente. 
U kunt op verschillende dagen aanschuiven in De Stulp in 
Drunen, Die Heygrave in Vlijmen, De Mand in Vlijmen Vliedberg, 
De Haarstek in Haarsteeg en De Schakel in Oudheusden. Kijk 
voor meer informatie op www.bijeenheusden.nl of neem contact 
op met Sander Pieters via 06-57315411. U bent altijd van harte 
welkom om eens te komen kijken. <

Winnaar 2018:  
Thomashuis Nieuwkuijk



Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Geerpark kavel GEE085, 

bouwen woning (590167, 08-05-2019)
•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA042, 

bouwen woning (590406, 09-05-2019)
•  Heusden, Putterstraat 23, vergroten 

woning (590411, 10-05-2019)
•  Elshout, Norbertijnerstraat 9, vergro-

ten hobbyruimte (590666, 13-05-2019)

Afwijken van de bestemming
•  Heusden, Putterstraat 23, vergroten 

woning (590411, 10-05-2019)
•  Vlijmen, Geerpark kavel GEE085, 

bouwen woning en aanleggen in- en 
uitrit (590167, 08-05-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA042, 

aanleggen in- en uitrit (590406,  
09-05-2019)

•  Vlijmen, Geerpark kavel GEE085, 
aanleggen in- en uitrit (590167,  
08-05-2019)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Nieuwkuijk, Mandenmaker 26, plaat-

sen enkele ramen in gevel (587240, 
08-05-2019)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 28, vergroten 
woning (582733, 09-05-2019)

•  Elshout, Naulandseweg 4, vervangen 
warmtekrachtcentrale (584382,  
10-05-2019)

Afwijken van de bestemming 
•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 28, vergroten 

woning (582733, 09-05-2019)

•  Drunen, Grotestraat 4, realiseren B&B 
in bijgebouw (583452, 09-05-2019)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 50, 
wijzigen gebruik woning naar 7 appar-
tementen (579922, 09-05-2019)

•  Elshout, Naulandseweg 4, vervangen 
warmtekrachtcentrale (584382,  
10-05-2019)

•  Heusden, Burchtplein 2 en 2A, afwij-
ken bestemming in verband met 
huisvesten van meer dan 5 personen 
(580017, 13-05-2018)

Monumenten
•  Heusden, Vismarkt 16, slopen, aan-

bouwen en renoveren achtergevel 
(576952, 13-05-2019)

Procedures
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving 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 om-
gevingsrecht (Wabo).

Welstandsnota Heusden
De gemeenteraad van Heusden heeft 
op 14 mei 2019 de Welstandsnota 
Heusden vastgesteld.

In de Welstandsnota staat het beleid 
voor de ruimtelijke kwaliteit van de 
gebouwde omgeving. Met het vaststel-
len van de nota is deze weer ‘bij de tijd’. 
Daarbij is het beleid op punten versoe-

peld door verplichtingen vanuit 
Welstand verder terug te brengen  
of te vereenvoudigen. 

Het beleid treedt in werking één  
dag na publicatie van het raads - 
besluit. De Welstandsnota Heusden  
uit 2012 wordt dan ingetrokken.  
Je kunt de Welstandsnota Heusden 
raadplegen via de gemeentelijke web-
site of via de landelijke websites 
www.officielebekendmakingen.nl  
of www.overheid.nl. 

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Willem van de Ven via 
telefoonnummer (073) 513 17 89. 

Melding
Het college van Heusden heeft onder-
staande melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ont-
vangen en geaccepteerd:

•  Ron de Ruijter Interieurprojecten, 
voor interieurbouw-projecten aan de 
Vimmerik 6C in Nieuwkuijk. De mel-
ding betreft een oprichting. 

De acceptatie van de melding betreft 
geen besluit in de zin van de Algemene 
wet bestuursrecht. Het indienen van 
een bezwaar of beroep is dan ook niet 
mogelijk.

Evenementenvergunning

KNWU NK MASTERS NIEUWKUIJK
De burgemeester van Heusden heeft 
op 10 mei 2019 vergunning verleend 
voor de KNWU NK Masters wielrennen 
op 14 juli 2019. De start en finish vindt 
plaats op wielerbaan de Heuvelen in 
Nieuwkuijk. 

Het parcours loopt via de Nieuw-
kuijkse weg – Vendreef – Wethouder 
van Buulweg – Vaartweg – Nieuw-
kuijkseweg. Deze wegen zijn op 14 juli 
2019 van 06.00 uur tot 20.00 uur afge-
sloten voor het doorgaande verkeer. 
Een omleidingsroute wordt ingesteld 
tussen Vlijmen en Cromvoirt via de 
Ruidigersdreef – Deutersestraat – Sint 
Lambertusstraat – Cromvoirtseweg. 

De vergunning is verzonden op 10 mei 
2019 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 00585793.

TINY LITTLE TUINFEST DRUNEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 15 mei 2019 vergunning verleend 
voor het muziekevenement Tiny Little 
Tuinfest op 22 juni 2019. Het evene-
ment vindt plaats aan de Bosscheweg 
41 in Drunen. 

De vergunning is verzonden op 15 mei 
2019 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 00590621.

Verkeer
Het college van Heusden heeft  
besloten; 
•  ten behoeve van de organisatie van 

het evenement NK Wielrennen 
Masters 2019 tijdelijke verkeersmaat-
regelen te treffen in de vorm van het 
afsluiten van het parcours over de 
Wethouder van Buulweg, Vaartweg, 
Nieuwkuijkseweg en Vendreef te 
Vlijmen.

Deze regels worden gepubliceerd in de 
digitale Staatscourant op 13 mei 2019. 
Je kunt bezwaar maken van 13 mei 2019 
tot en met 23 juni 2019. 

Het college van Heusden heeft  
besloten:
•  een voetgangersoversteekplaats in te 

stellen in de Mari van Eschstraat te 
Haarsteeg; 

•  eenrichtingverkeer met uitzondering 
van (brom)fietsverkeer in te stellen 
op het wegvak Kastanjelaan-West 
met oneven huisnummers 171 tot en 
met 199 te Drunen.

Deze regels worden gepubliceerd in de 
digitale Staatscourant op 16 mei 2019. 
Je kunt bezwaar maken van 16 mei 2019 
tot en met 26 juni 2019.

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 heb-
ben 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. <

Bekendmakingen >

Zorgen over huiselijk geweld  
of seksueel misbruik?
Huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik 
komt meer voor dan we denken. Alleen al in de gemeente 
Heusden werd in 2017 89 keer een melding gedaan waarbij 
sprake was van een vermoeden van kindermishandeling. Dit 
geweld willen we stoppen en voorkomen! 

Dat begint met mensen die zien dat er iets aan de hand is en 
die het verschil durven maken. Hoe doe je dat? Hoe vormen 
we met elkaar een zorgzame samenleving waarin we elkaar 
zien, zorgen delen en in actie komen? Zodat we de veiligheid 
en ontwikkeling van kinderen echt voorop stellen.

4 juni | Huiselijk geweld
Op dinsdag 4 juni hebben we een bijeenkomst specifiek over 
huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze bijeenkomst 
willen we mythes omdraaien en misverstanden wegnemen. 
We gaan in gesprek over wat er tegenover kan staan. Wat 
je een volgende keer zelf kunt doen. De bijeenkomst is 
van 17.00 tot 21.00 uur in de wijkwinkel van Bijeen aan de 
Kasteellaan 23 in Oudheusden.

5 juni | seksueel misbruik 
Op woensdag 5 juni hebben we een bijeenkomst over seksu-
eel misbruik. Deze avond willen we dit onderwerp bespreek-
baar maken en de drempel om hulp te zoeken verlagen. De 
avond organiseren we samen met ‘Blauwe Maan’. Deze orga-
nisatie biedt hulp aan slachtoffers van seksueel misbruik. De 
bijeenkomst is 19.00 tot 21.30 uur in buurthuis De Mand aan 
de Jan Steenstraat 2 in Vlijmen.

Kijk voor meer informatie op www.bijeenheusden.nl. 
Aanmelden voor de bijeenkomst op 4 juni kan per mail op 
info@innovatienetwerkjeugd.nl. Aanmelden voor de bijeen-
komst op 5 juni is niet nodig. <

Heusden doet mee met 
NIXzonderID 
Soms is het moeilijk om de juiste leeftijd van kopers van 
drank en sigaretten in te schatten. Daarom doet Heusden 
mee met NIXzonderID van 23 mei tot 3 juni. 

Tijdens deze actie roepen we jongeren op hun ID vast klaar 
te houden bij de aankoop van alcohol en tabak in super-
markten, slijterijen, (sport)kantines, horeca, tankstations 
en tabakszaken. Want NIX doe je samen!

Wat kunnen jongeren doen? 
Door uit jezelf je ID alvast te laten zien als je drank of 
sigaretten koopt, help je verkopers en ben je eerder klaar 
bij de kassa of aan de bar. Bovendien scheelt het gedoe en 
soms zelfs gênante momenten. <

Voorbereid op reis!
Heb jij nog een geldig reisdocument om mee te reizen?

Ga je binnenkort op reis? Dan heb je een geldig reisdocument nodig!  
Een nieuw reisdocument moet je persoonlijk aanvragen in het  
gemeentehuis in Vlijmen.

Vijf werkdagen na de aanvraag 
kun je het document persoonlijk  
ophalen. Bij een spoedprocedure 
kun je het reisdocument binnen  
twee werkdagen ophalen. Hier-
voor rekenen we extra kosten.  

Wat moet je meenemen bij de 
aanvraag?
•  Een recente kleurenpasfoto die 

voldoet aan de eisen;

•  Alle reisdocumenten die in je 
bezit zijn. (ook als de geldig-
heidsduur is verlopen);

•  Eventueel schriftelijke toestem-
ming van beide ouders/gezag-

hebbenden inclusief kopie van 
een geldig legitimatiebewijs (bij 
aanvraag van een reisdocument 
voor kinderen) 

Ben je jouw reisdocument kwijt? 
Dan doe je aan balie van het  
gemeentehuis meteen aangifte 
van vermissing. Wist je dat je de  
aanvraag voor een reisdocument 
thuis vanaf de bank kunt opstar-
ten? Op www.heusden.nl start je 
makkelijk en snel de aanvraagpro-
cedure op, hiervoor heb je wel een 
DigiD nodig. Op de site kun je ook 
makkelijk een afspraak inplannen 
voor het aanvragen van een docu-
ment aan de balie in Vlijmen. <

Zomervakantie
In de zomervakantie (maan-
dag 8 juli tot en met vrijdag  
16 augustus) werken wij de 
hele dag alléén op afspraak  
en vervalt de donderdag-
avondopenstelling. In deze 
periode zijn wij op vrijdag 
vanaf 12.00 uur gesloten en 
telefonisch niet bereikbaar.  
Je kunt een afspraak maken 
via www.heusden.nl of via 
(073) 513 17 89. <

www.heusden.nl
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Niet wegkijken maar 
aanpakken
We hebben het veel liever over alle mooie dingen in onze gemeente, 
maar kunnen niet wegkijken voor criminaliteit. In Heusden werken 
we hard aan het bestrijden ervan. Hierbij gaat het niet alleen om de 
misdrijven zelf, maar ook om de gevaarlijke situaties die ontstaan voor 
onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het grote risico dat een hennep-
kwekerij betekent voor omwonenden. Het aanpakken van criminaliteit 
kunnen wij niet alleen. Jouw hulp is onmisbaar!

Grote hennepkwekerij in woning
Dinsdag 4 juni trof de politie een hennepkwekerij aan met meer dan 
duizend planten in een woning aan de Nieuwkuijksestraat. Het ging 
om een erg professionele kwekerij op een slaapkamer. Op de zolder van 
de woning werd een tweede kwekerij aangelegd op het moment van de 
inval. Voor de kwekerij werd gefraudeerd met gas, water en elektra.

De in de woning aanwezige man is aangehouden. De burgemeester is 
van plan de woning voor drie maanden te sluiten.

Controle Heusden Interventie Team
Dinsdag 4 juni voerde het Heusden Interventie Team (HIT) een controle 
uit bij zes eetgelegenheden. Bij twee constateerde het HIT tekortko-
mingen wat betreft de hygiëne. Ook werden er milieutekortkomingen 
en –overtredingen aangetroffen. Bij een van de andere gecontroleerde 
gelegenheden constateerde Enexis fraude met de energie. De exploi-
tant van deze zaak kon ter plekke een forse naheffing betalen.

Melden helpt!
Wat kun jij doen? Meld verdachte situaties bij de politie of via 
Meld Misdaad Anoniem. Meld je aan bij de buurtwhatsapp of 
Buurtpreventie. Je kunt ook een melding maken bij de gemeente,  
wij behandelen de informatie strikt vertrouwelijk. Meer informatie 
vind je op www.nietwegkijken.nl <

24 nieuwe woningen in de verkoop
Goede Morgen Geerpark

Op 6 juni zijn er weer 24 nieuwe nul-op-de-meter woningen in de verkoop gegaan in Goede Morgen in 
Geerpark! 

In deze laatste fase woon je op een mooie plek dicht 
bij het grote wijkpark. Sommige woningen hebben 
er zelfs uitzicht op! De waterslinger die door de wijk 
kronkelt, kom je hier letterlijk op elke hoek van de 
straat tegen. Dat geeft een heerlijk gevoel van ruim-
te. Er is keuze uit hoek- en tussenwoningen, diverse 
twee-onder-één kapwoningen of een royale vrijstaan-
de woning, geheel ontworpen in jaren '30 stijl. Alle 
woningen zijn zeer energiezuinig (nul-op-de-meter) 
en dus helemaal klaar voor de toekomst. Dankzij de 
goede isolatie, bodemwarmtepomp en zonnepane-
len heb je lage of zelfs geen energiekosten.

Ben jij geïnteresseerd? Wees er dan snel bij!  
Kijk voor meer informatie op  
www.goedemorgengeerpark.nl <

www.bijeenheusden.nl

“Het gaat om aandacht.”
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. De komende maanden besteden we op deze plek 
aandacht aan partijen in de gemeente Heusden die zich inzetten 
om eenzaamheid te bestrijden. Deze week De Zonnebloem.

De zonnebloem zet zich al 70 jaar in voor mensen met een 
fysieke beperking die daardoor in eenzaamheid dreigen te 
raken. De vereniging, die in heel Nederland actief is, telt in 
de gemeente Heusden vijf afdelingen: Heusden, Haarsteeg-
Nieuwkuijk, Drunen-Elshout, Vlijmen-dorp en Vlijmen-Vliedberg. 

Op dit moment tellen de Heusdense afdelingen samen zo’n 400 
Heusdense deelnemers. Een groep van in totaal 130 vrijwilligers 
zet zich continu in om ervoor te zorgen dat de deelnemers niet 
in eenzaamheid vervallen. “De Heusdense afdelingen organise-
ren daarvoor meer dan honderd activiteiten per jaar”, vertelt 
Piet Vromans, secretaris van de afdeling Drunen-Elshout. “Denk 
daarbij aan een spellen middag, een muziekavond met artiesten 
of een dagje uit naar bijvoorbeeld een museum of dierentuin.” 
Daarnaast organiseert het regiobestuur jaarlijks een regiovakan-
tie voor zo’n 25 tot 30 Heusdense deelnemers en een ontspan-
ningsmiddag.

Individueel
Minstens zo belangrijk zijn volgens Vromans de activiteiten die 
voor de individuele deelnemers worden georganiseerd. “Maar 
liefst 3.500 keer per jaar gaat een vrijwilliger op huisbezoek bij 
een deelnemer. Gewoon een eenvoudig gesprekje of een kopje 
koffie drinken is dan al voldoende.” 

“Het hoeft niet spectaculair te zijn. Het gaat om de aandacht”, 
vult regionaal penningmeester Frans van Nieuwburg aan. 
Volgens hem en zijn collega Jan de Wit slagen de Heusdense  
afdelingen er al jaren in om die aandacht te geven. “We zien 
mensen helemaal opbloeien tijdens een activiteit.”

Ook deelnemen?
Neem dan contact op Jan de Wit, telefoon (073) 511 3727 / 
e-mail: wit.jan@planet.nl. Kijk voor meer informatie ook op 
www.zonnebloem.nl. <

www.heusden.nl

Nu & morgen

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 - 17.00 uur,  
telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 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! Iedere werkdag van 12.00  
tot 17.00 uur werken wij alléén  
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
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
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Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Ruisvoorn, kavel GEE211, 

bouwen woning (592361, 31-05-2019)
•  Vlijmen, Parelgras 7, bouwen carport 

en berging (592358, 31-05-2019)
•  Elshout, d’Oultremontweg 24A, bou-

wen bijgebouw (591761, 23-05-2019)
•  Heusden, Putterstraat 80, vergroten 

woning (591907, 26-05-2019)
•  Drunen, Klinkert 2, plaatsen poort 

(592027, 27-05-2019)
•   Drunen, Julianastraat 30, verbouwen/

vergroten woning, plaatsen dakkapel 
en zonnepanelen (592354,  
30-05-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Ruisvoorn, kavel GEE211, 

aanleggen van een in- en uitrit 
(592361, 31-05-2019)

•  Drunen, Klinkert 2, aanleggen van 
een in- en uitrit (592027, 27-05-2019)

Procedures
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.

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Vlijmen, Geerpark (kadastraal N6103), 

plaatsen speeltoestel 'uitkijktoren'  
(587523, 24-05-2019)

•  Drunen, Sportlaan 10, verbouwen 
clubhuis (587208, 24-05-2019)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 148, 
plaatsen nokverhogende dakkapellen  
(585997, 23-05-2019)

•  Vlijmen, Achterstraat 4, plaatsen 
dakkapel aan voorzijde van de woning 
(588347, 24-05-2019)

•  Elshout, Monseigneur Muskensstraat 
31, bouwen bijgebouw (587150,  
24-05-2019)

•  Elshout, Mayweg (kadastraal K481), 
ter hoogte van Pastoor Beckersstraat 
(kadastraal K2943), realiseren 2 brug-
gen, duikers en obstakels (584165, 
29-05-2019)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Akkerstraat 15, afwijken 

bestemming in verband met huisves-
ten van meer dan 5 personen (579321, 
28-05-2019)

•  Nieuwkuijk, Kasteellaan 1 (en omge-
ving), aanleggen tijdelijke bouwweg 
en riolering (588144, 29-05-2019)

•  Elshout, Mayweg (kadastraal K481), 
ter hoogte van Pastoor Beckersstraat 
(kadastraal K2943), realiseren 2 brug-
gen, duikers en obstakels (584165, 
29-05-2019)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Grotestraat 62, verbouw/

onderhoud aan de woning (589699, 
27-05-2019)

Ingetrokken
•  Herpt, Groene Woud 1, kappen bomen 

(586647, 24-05-2019)
•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 51A, 

plaatsen tijdelijke woonunit ten 
behoeve van mantelzorg (590925, 
28-05-2019)

•  Vlijmen, Achterstraat 42, kappen 
redwood en eikenboom (590837, 
29-05-2019)

•  Elshout, Antoon Lommersstraat 14, 
aanleggen in- en uitrit (587125, 
29-05-2019)

•  Drunen, Laan van Samoa 11, aanleg-
gen in- en uitrit (586948, 29-05-2019)

Procedures
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes weken 
na de dag van verzending van het  
besluit een bezwaarschrift indienen. 
Alleen een belang hebbende kan be-
zwaar maken.

Verkeer
Het college van Heusden heeft beslo-
ten twee voetgangersoversteekplaat-
sen in te stellen in de Nieuwkuijkse-
straat in Nieuwkuijk door het 
aanbrengen van borden (model L02) en 
het aanbrengen van de bijbehorende 
verkeerstekens op het wegdek. 
Deze regels zijn gepubliceerd in de 
digitale Staatscourant op 6 juni 2019. 
Je kunt bezwaar maken tot en met  
17 juli 2019.

Exploitatievergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 24 mei 2019 een exploitatievergun-
ning en terrasvergunning verleend voor 
het exploiteren van het horecabedrijf 
Lunchroom Vijgen & Olijven, aan de 
Jonkheer de la Courtstraat 34 in 
Vlijmen. De vergunning is bij de ge-
meente bekend onder nummer 
00587617 en 00587613.

Besluiten

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 inge-
schreven. 

Geslachtsnaam: van der Velden, M.A.
Geboortedatum: 23 mei 1967
Adres: Chrysantenstraat 27
5151 GD Drunen
Datum besluit: 5 juni 2019
Zaaknummer: 571485

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes weken 
na de dag van deze publicatie een be-
zwaarschrift indienen

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 heb-
ben 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. <

Bekendmakingen >

Raadsvergadering voorjaarsnota
 
Op dinsdag 25 juni vindt in het gemeentehuis in Vlijmen een 
openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden 
plaats. De vergadering bestaat uit twee gedeelten. Het eerste 
deel start om 17.00 uur, het tweede om 19.30 uur. Je bent van 
harte welkom! 

Agenda
Van 17.00 tot ca. 18.30 uur:
•  Spreekrecht over jaarverslag en jaarrekening 2018
•  Jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 e.v. Baanbrekers
•  Jaarverslag en jaarrekening 2018
•  Eerste bestuursrapportage 2019

Vanaf 19.30 uur:
•  Spreekrecht over voorjaarsnota 2019
•  Voorjaarsnota 2019
•  Begroting 2020 en jaarstukken 2018 GGD Hart voor Brabant
•  Wijziging gemeenschappelijke regeling RAV,  

jaarrekening 2018 en begroting 2020

Kijk voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken op  
www.heusden.nl <

Derde zonneboot race voor 
Young Solar
Zaterdag 15 juni is het zo ver! De zonneboten van de Young Solar 
Challenge zullen dan hun derde wedstrijd varen in de wateren 
van Heusden. Maar liefst 33 zonneboten, waaronder een boot 
van de leerlingen het d’Oultremontcollege, worden aan de start 
verwacht. 

Om 10:30 uur geeft wethouder Thom Blankers het startschot 
voor het eerste wedstrijdonderdeel, de Endurance. Dit zal bij 
de Rijksvluchthaven zijn, nabij de historische binnenstad van 
Heusden. Vanaf de hoge wallen is er een perfect uitzicht op de 
race.

De Young Solar Challenge is een jaarlijks terugkerend evene-
ment dat bestaat uit verschillende races tussen middelbare 
scholieren met zelfgebouwde zonneboten. Het is een uniek pro-
ject waar leerlingen tussen de 14 en 17 jaar op een leuke manier 
in contact komen met de techniek.<

In het weekend van 22 juni vindt dit midzomerfes-
tijn plaats. Je waant jezelf in vroegere tijden en 
loopt tussen de middeleeuwse bewoners van de 
vestingstad. Het kasteelterrein in de vesting  en de 
omliggende vestingwallen worden omgebouwd tot 
een laat middeleeuws cultureel en culinair festijn. 

Burgemeester Willemijn van Hees reikt op zater-
dag 22 juni de laatste twee awards uit. Dan weten 
we wie de winnaar is van de Droom van 2018 en 
welke sporter goud wint in de categorie Doener 
van 2018. De genomineerden voor beide catego-
rieën vind je op www.heusden.nl/DDH2018

Op deze dag maakt burgemeester Willemijn van 
Hees ook bekend wie de Henk Willems Cultuurprijs 
wint! <

De laatste twee winnaars
Dromen. Doen. Heusden. -awards

Er zijn meer dan 2500 stemmen uitgebracht op de genomineerden voor de Dromen. Doen. Heusden. –
awards. We maken de laatste twee winnaars bekend op 22 juni tijdens het historisch en gastronomisch 
evenement Bourgondisch Heusden. 

Voorbereid op reis!
Heb jij nog een geldig reisdocument om mee te 
reizen?

Ga je binnenkort op reis? Dan heb je een geldig 
reisdocument nodig! Wist je dat je de aanvraag 
voor een reisdocument thuis vanaf de bank kunt 
opstarten? Op www.heusden.nl start je makkelijk 
en snel de aanvraagprocedure op, hiervoor heb je 
wel een DigiD nodig. 

Op de site kun je ook makkelijk een afspraak in-
plannen voor het aanvragen van een document 
aan de balie in Vlijmen. Het document moet je 
persoonlijk ophalen. <

Aangepaste  
openingstijden
Woensdag 12 juni is de balie de gehele dag 
gesloten. We zijn die dag wel telefonisch 
bereikbaar. Donderdag 20 juni vervalt de 
avondopenstelling. Het is dan niet mogelijk  
om documenten op te halen of aan te vragen.

Zomervakantie
Van maandag 8 juli tot en met vrijdag  
16 augustus werken wij de hele dag alléén 
op afspraak en vervalt de donderdag-
avondopenstelling. In deze periode zijn  
wij op vrijdag vanaf 12.00 uur gesloten en 
telefonisch niet bereikbaar.

Maak gemakkelijk en snel een afspraak via  
www.heusden.nl of via (073) 513 17 89. <

www.heusden.nl
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