
Landelijke Opschoondag 2021
Maak jij 20 maart een opschoon-ommetje?
Door corona vindt de Landelijke Opschoondag 
dit jaar in aangepaste vorm plaats. Wil jij dit jaar 
meehelpen om jouw buurt schoon te maken? Dat 
kan als je, met maximaal 2 personen uit verschil-
lende huishoudens, of met je eigen huishouden op 
20 maart een frisse neus haalt en een opschoon-
ommetje maakt. 

Een schone buurt, draagt, zeker in deze coronatijd, 
bij aan een fijne leefomgeving en daarmee aan een 
algemeen gevoel van welzijn. Onze buurten wor-
den zwerfafvalvrije schoonheden waar je lente-
kriebels van krijgt! Zo kun je, op gepaste afstand, 
toch samen zorgen voor een schone buurt. 

Omdat onze gemeente in het stroomgebied van 
de Maas ligt, werken wij als gemeente mee aan 
de actie Schone Rivieren. Om te voorkomen dat 
afval via de Maas naar zee drijft en daar plastic 
soep wordt, willen we tijdens deze Landelijke 
Opschoondag ook graag het zwerfafval langs de 
oevers van de Maas opruimen. 

Iedereen kan meedoen!
Help jij mee? Dan zorgen wij voor opruimmateri-
alen, zoals grijpers en afvalzakken! Je kunt je tot 
12 maart aanmelden via info@heusden.nl. Geef 
daarbij ook aan met hoeveel mensen (maximaal 
2 of alleen met mensen uit je eigen huishouden) 
je meedoet en in welke buurt of gebied langs de 
Maas je zwerfafval wilt gaan opruimen. Samen 
houden we Heusden schoon! <

Aanslagen WOZ 
Onlangs heb je een brief ontvangen met de nieuwe WOZ-waarde 
van jouw woning en het bedrag dat je dit jaar aan Onroerend 
ZaakBelasting (OZB) moet betalen. 

WOZ betekent letterlijk Waardering Onroerende Zaken. Elk jaar 
wordt de waarde van alle woningen en bedrijfspanden door de ge-
meente opnieuw vastgesteld. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde 
van woningen via de vergelijkingsmethode. Hierbij wordt gekeken 
naar gerealiseerde verkoopprijzen van zo goed mogelijk vergelijkba-
re woningen in onze gemeente. De hoogte van de OZB hangt af van 
de waarde van een pand of stuk grond. Daarnaast wordt de WOZ-
waarde ook gebruikt voor het bepalen van het eigenwoningforfait 
en de hoogte van de waterschapsbelasting. Naast de OZB staat ook 
hondenbelasting (indien van toepassing) op de aanslag. 

Bezwaar via gespecialiseerde bureaus
Ken je deze slogans ‘Niet eens met uw WOZ-waarde? Wij helpen 
gratis!’ en ‘Niemand wil te veel betalen. Dat is logisch. Daarom is 
‘gratis’ bezwaar maken tegen de WOZ-waarden steeds meer in trek.’.  
Hiermee adverteren diverse, no-cure-no-pay, bureaus om dit ‘gratis’ 
voor jou te doen. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu echt?

Wie betaalt de kosten?
Er worden veel kosten gemaakt wanneer deze bureaus voor jou be-
zwaar maken. Als een bezwaarschrift gegrond is, zijn wij wettelijk 
verplicht om een proceskostenvergoeding aan deze bureaus te be-
talen. De hoge proceskostenvergoedingen nemen gemeenten weer 
op in de rekensom die gemaakt wordt bij het bepalen van de nieuwe 
tarieven voor de onroerendezaakbelasting. Uiteindelijk betalen we 
allemaal mee aan de kosten die een no-cure-no-pay bureau voor jou 
maakt. 

Wij helpen je graag en gratis 
Ben je het niet eens met de WOZ-waarde? Neem dan contact op  
met het cluster Belastingen van de gemeente Heusden, telefoon 
(073) 513 1789. Onze gespecialiseerde medewerkers leggen je graag 
uit hoe de waarde tot stand is gekomen en hoe je hiertegen be-
zwaar kunt maken. Ben je na het telefoongesprek nog steeds niet 
tevreden over de beschikking? Dan kun je digitaal bezwaar maken 
via onze website: www.heusden.nl <

Een fijne plek om te wonen – nu en 
in de toekomst: dat willen we in de 
gemeente Heusden en in heel Hart 
van Brabant.

Daarom maken we in onze regio 
samen plannen voor het verande-
rende klimaat. We kijken hoe en 
waar we energie kunnen besparen 
en duurzaam kunnen opwekken. 
Hoe we onze huizen duurzaam 
kunnen verwarmen. En hoe we 
onze omgeving kunnen bescher-
men tegen hitte, droogte en wa-
teroverlast. Die plannen zetten 
we in de Regionale Energie- en 
Klimaatstrategie (REKS).

Wat betekent de REKS voor jou?
Tijdens de online informatieavon-
den hoor je wat de REKS is, hoe 
deze er globaal uitziet, wat de plan-

ning is en hoe je kunt meedoen. 
Ook is er ruimte voor het stellen 
van vragen. De avonden zijn be-
doeld voor alle inwoners in de regio.
•   Zonne-energie - ma 15 maart, 

19.30 – 21.00 uur
•   Aanpassingen aan klimaatveran-

dering, ma 22 maart, 19.30 –  
21.00 uur

Aanmelden kan op regio-hartvan-
brabant.nl/REKS. Hier kun je ook 
de informatieavonden terugkijken 
over windenergie, het duurzaam 
verwarmen van onze woningen en 
gebouwen en participatie (mee-
denken, -doen en -profiteren). 

Meer informatie
Meer informatie over de Regionale 
Energie- en Klimaatstrategie en 
de overige activiteiten vind je op 
regio-hartvanbrabant.nl/REKS. <

Aankondiging openbare informatievergaderingen
Op dinsdag 9 en woensdag 10 maart 2021 vergaderen de raadsleden van Heusden. De vergaderingen 
zijn te volgen via de livestream op www.heusden.nl en starten om 19.30 uur. 

De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar via  
www.heusden.nl onder ‘organisatie en bestuur’ / ‘vergaderingen’.  
Voor het spreekrecht verwijzen wij je naar de agenda’s op de website.

Vergadering 9 maart: Bestuur-Samenleving
Op de agenda staan onder meer:  •  Bespreking ingekomen stukken 
Toezichtsoordeel begroting 2021, Rekenkamerbrief Digitale veilig-
heid en Inlichtingenplicht Baanbrekers •  Kadernota's 2022 van 
Veiligheidsregio en GGD  •  Kaderbrief 2022 Streekarchief Langstraat 
Heusden Altena 2022 •  Herinrichting toegang tot jeugdhulp

Vergadering 10 maart: Ruimte & Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer:  •  Ingekomen stukken Toewijzing 
woningen Woonveste, Prestatie afspraken Woonveste en Evaluatie 1 
jaar Woonservice Regionaal  •  Ontwerpbestemmingsplan Kasteeldreef 
(ong.)  •  Projectlocaties zonnevelden <

Eigenaren en gebruikers van horeca- en winkelpanden, die 
vanwege de coronamaatregelen gesloten zijn, krijgen op dit 
moment nog geen aanslag OZB/WOZ-beschikking. Dat heeft 
twee redenen. Uitstel van de aanslag OZB/WOZ-beschikking 
geeft hen in deze moeilijke coronatijden tijdelijk wat lucht. 
Bovendien is het voor de gemeente nu niet mogelijk een re-
alistische WOZ-beschikking te bepalen omdat nog niet vol-
doende duidelijk is wat het effect van de coronamaatregelen 
op de waardebepaling van winkel- en horecapanden heeft.

Aangepaste openingstijden 
Op woensdag 17 maart is de gemeentebalie Vlijmen vanwege de 
verkiezingen de gehele dag gesloten. Donderdag 18 maart kun 
je, vanaf 9.00 uur, weer bij ons terecht. <

Hart van Brabant werkt samen  
aan klimaatmaatregelen

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 t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Telefoon: (06) 532 357 05

Openingstijden gemeentebalie 
Let op! In de schoolvakantie werken 
wij alleen op afspraak. Je kunt tele-
fonisch of op www.heusden.nl een  
afspraak maken.

Maandag 09.00 tot 17.00 uur 
Dinsdag  09.00 tot 20.00 uur 
Woensdag  09.00 tot 17.00 uur
Donderdag  09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag  09.00 tot 17.00 uur

Reisdocumenten en rijbewijzen dienen 
persoonlijk te worden opgehaald.  
Dit kan zonder afspraak tijdens onze 
openingstijden.

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Telefoon: (073) 78 201 78
Website: www.bijeenheusden.nl
E-mail: info@bijeenheusden.nl

Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag 
van 13.00 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.

Volg ons op
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Informatie bekendmakingen
Onderstaande bekendmakingen  
zijn digitaal gepubliceerd. Meer  
informatie over de bekendmakingen 
met procedures vind je op 
officielebekendmakingen.nl.  
In de procedures vind je terug of  
en hoe je bezwaar of beroep kunt 
aantekenen. Je kunt de bekend-
makingen ook ontvangen per mail of  
via de ‘Over uw buurt’ app. Je kunt  
dan zien welke besluiten betrekking 
hebben op jouw buurt. De app is gratis 
te downloaden via de App Store, Google 
Play Store of de Microsoft Store. Op 
overuwbuurt.overheid.nl kun je je  
aanmelden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Burgemeester van de 

Heijdenstraat 10, bouwen schuur/
berging (1069143, 20-02-2021)

•  Elshout, Kerkstraat 24, bouwen van 
een schuur (1069036, 19-02-2021)

•  Heesbeen, Nieuwe Maasdijk 12, 
verbouwen/vergroten bedrijfspand 
(1070593, 23-02-2021)

•  Heusden, Botermarkt 10, splitsen 
woning (1070324, 23-02-2021)

•  Heusden, Nieuwe Maasdijk 3A, 
verplaatsen/renoveren watersport-
steiger (1068018, 18-02-2021)

•  Vlijmen, Burgemeester Zwaansweg 
4, renoveren/verduurzamen sport-
centrum Die Heygrave (1068411, 
18-02-2021)

•  Vlijmen, Bartoklaan 5, vergroten 
badkamer (1068211, 18-02-2021)

•  Vlijmen, Hendriklaan 8, wijzigen ko-
zijn voorgevel (1068158, 18-02-2021)

•  Vlijmen, Parallelweg-West 76, bou-
wen carport (1070719, 23-02-2021)

Slopen
•  Heusden, Botermarkt 10, splitsen 

woning en aanleggen in- en uitrit 
(1070324, 23-02-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Nieuwkuijk, Middelweg 25, realise-

ren dierencrematorium (1067419, 
17-02-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Magnoliastraat 36, aanleg-

gen in- en uitrit (1070689, 23-02-2021)
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 22 / hoek 

Touwslager, aanleggen twee in- en 
uitritten (1068102, 18-02-2021)

•  Heusden, Botermarkt 10, aanleggen 
in- en uitrit (1070324, 23-02-2021)

•  Oudheusden, Margrietstraat 12, 
verbreden bestaande in- en uitrit 
(1069215, 21-02-2021)

•  Vlijmen, Hendriklaan 8, aanleggen  
in- en uitrit (1068152, 18-02-2021)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Heusden, Nieuwe Maasdijk 3A, 

verplaatsen/renoveren watersport-
steiger (1068018, 18-02-2021)

•  Heusden, Botermarkt 10, splitsen 
woning en aanleggen in- en uitrit 
(1070324, 23-02-2021)

Procedure 
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 
verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Mondriaanstraat 2, verande-

ren gevelindeling woning (1042508, 
17-02-2021)

•  Drunen, Wilhelminastraat 61, verbou-
wen en vergroten woning (1032606, 
22-02-2021)

•  Drunen, Eendekooi 6, verbouwen 
en vergroten woning (1029924, 
22-02-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE404, bouwen woning 
(1038961, 22-02-2021)

•  Vlijmen, Voordijk 17, wijzigen reeds 
eerder verleende vergunning voor  
 

bouwen van een (on)verlichte zuil 
(1044109, 17-02-2021)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het 
besluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belangheb-
bende kan bezwaar maken.

VERDAGING BESLISTERMIJN AAN-
VRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
VERDAAGD
Het college van burgemeester en wet-
houders maakt bekend, dat de beslis-
sing op de onderstaande aanvragen 
voor een omgevingsvergunning met 6 
weken is verdaagd.

Verdagen
•  Herpt, Hoofdstraat 33, bouwen wo-

ning (1041342, 19-02-2021)
•  Heusden, Burchtplein 2, verbouwen 

pastorie (1041893, 19-02-2021)
•  Heusden, Wittebroodstraat 15, 

vervangen aanbouw (1013355, 
17-02-2021)

Verkeer
Het college van Heusden heeft op 
25 februari 2021 besloten om een 
gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen ter hoogte van de 
Torenstraat 2B in Drunen. De parkeer-
plaats wordt met bebording aangege-
ven. De blauwe zone ter plaatse van 
Torenstraat 2B (gehandicaptenparkeer-
plaats) in Drunen komt te vervallen 
en wordt verwijderd. Het besluit is op 
2 maart 2021 bekendgemaakt in de 
Staatscourant.

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 
ingeschreven.

Geslachtsnaam: Sokolova, A
Geboortedatum: 25-09-1995
Adres: Adres: Gijsbertus Voetiusstraat 1  
Oudheusden
Datum besluit: 22-02-2021
Zaaknummer: 635654

Geslachtsnaam: Eleryk, DA
Geboortedatum: 25-04-1973
Adres: Naulandseweg 25 D Elshout
Datum besluit: 22-02-2021
Zaaknummer: 1039921

Geslachtsnaam: Drzewiecki, P
Geboortedatum: 03-09-1991
Adres: Mariëndonkstraat 1  Elshout
Datum besluit: 23-02-2021
Zaaknummer: 1043121

Geslachtsnaam: Parys, JD
Geboortedatum: 15-01-1986
Adres: Nieuwkuijksestraat 29 
Nieuwkuijk
Datum besluit: 23-02-2021
Zaaknummer: 1043154

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je binnen zes weken, na de 
dag van deze publicatie, een bezwaar-
schrift indienen. Vermeld hierbij 
het zaaknummer. Voor vragen kun 
je contact opnemen met het clus-
ter Burgerzaken van de gemeente 
Heusden. < 
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het verbouwen en vergroten van de 
woning (1047324, 23-02-2021)

•  Vlijmen, Honderdbunderweg 25, op-
richten terrasoverkapping en berghok 
(1035871, 19-02-2021)

•  Vlijmen, Heisteeg 2A, plaatsen 
overkapping/carport (1042376, 
23-02-2021)

•  Vlijmen, Meliestraat 1, plaatsen tuin-
afscheiding (1037243, 18-02-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE406, bouwen woning 
(1037277, 18-02-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE418, bouwen woning 
(1038379, 18-02-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Honderdbunderweg 5, vesti-

gen vergaderruimten en opslag der-
den (1023998, 19-02-2021)

•  Vlijmen, Honderdbunderweg 25, op-
richten terrasoverkapping en berghok 
(1035871, 19-02-2021)

Kappen
•  Drunen, Duinweg, (westzijde 

Duinweg tussen Grotestraat en 
Beethovenlaan) kadastraal L6025, 
kappen 28 vormplatanen (1047421, 
19-02-2021)

•  Haarsteeg, voor De Hoeven 3C (in 
openbare ruimte) kadastraal N4153, 
kappen acacia (1054031, 18-02-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 

2B2, kavel GEE404, aanleggen in- en 
uitrit (1038961, 22-02-2021)

•  Vlijmen, Meliestraat 1, verplaatsen in- 
en uitrit (1037243, 18-02-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE406, aanleggen in- en 
uitrit (1037277, 18-02-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE418, aanleggen in- en 
uitrit (1038379, 18-02-2021)

Vergunningsvrij
•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 

5A, bouwen zwembad (1063987, 
22-02-2021)

Ingetrokken
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 41A, 

Onderhoud Rijkswaterstaat
A59: Weekendafsluiting tussen oprit (37) Waalwijk (N261)  
en afrit (42) Heusden (richting ‘s-Hertogenbosch); 5-7 maart  
 
Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de 
A59 tussen oprit (37) Waalwijk (N261) en afrit (42) Heusden in de 
richting van ’s-Hertogenbosch. Hierdoor is van vrijdag 5 maart 
21.00 uur tot zondag 7 maart 06.00 uur de A59 tussen Waalwijk 
(N261) en Heusden richting ’s-Hertogenbosch afgesloten voor al 
het verkeer. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening 
te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 15 minuten.
 
Meer informatie
Heb je vragen of opmerkingen over de werkzaamheden?  
Kijk op de pagina van de geplande werkzaamheden:  
www.rijkswaterstaat.nl/werkzaamheden. Je kan ook bellen met 
de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 
(gratis). <

Week van de AfvalHelden
Van 1 tot 7 maart is het 
de landelijke Week van de 
AfvalHelden. Tijdens deze 
week staan de medewerkers 
uit de afvalbranche centraal. 
Ook de gemeente Heusden 
doet hieraan mee. We zetten 
onze medewerkers die met 
afval te maken hebben in deze 
week extra in het zonnetje! 

Zie je onze collega’s van de Buitendienst zoals groenmedewer-
kers, prullenbakken legers en medewerkers van de Milieustraat, 
geef ze een vriendelijke blik of een opgestoken duim. Vergeet 
ook de medewerkers van de Afvalstoffendienst en onze vrijwil-
lige zwerfafvalpakkers (ZAP-ers) niet, ook zij verdienen een 
dikke duim!!! <

Volmacht 
Kun je zelf niet naar het stembureau? Dan kun je 
een ander voor je laten stemmen. Je verleent dan 
aan iemand een volmacht. Je kunt op 2 manieren 
een volmacht verlenen:

1. Iemand machtigen met je stempas/stempluspas
Je kunt iemand machtigen met je stempas/stem-
pluspas. Dit kan alleen als jij en de gemachtigde 
in dezelfde gemeente wonen. Je ondertekent 
samen de achterkant van de stempas. De gemach-
tigde neemt jouw stempas en een kopie van jouw 
identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Hij 
moet ook zijn eigen identiteitsbewijs laten zien. 
De gemachtigde kan alleen gelijktijdig met het 
uitbrengen van zijn eigen stem voor jou een stem 
uitbrengen. Een gemachtigde mag maximaal 3 
volmachtstemmen uitbrengen.

2. Iemand machtigen met een machtigings-
formulier
Wil je iemand machtigen uit een andere gemeen-
te? Dan heb je een machtigingsformulier nodig 
voor jezelf en diegene die voor jou gaat stemmen. 
Jij en de gemachtigde ondertekenen beiden dit 
formulier. De gemachtigde krijgt daarna een vol-
machtbewijs waarmee hij voor jou kan stemmen. 
De formulieren hiervoor vind je op onze website 
www.heusden.nl of kun je afhalen bij de balie op 
het gemeentehuis te Vlijmen

Uiterlijk 12 maart 17.00 uur moet de aanvraag door 
de gemeente zijn ontvangen. Je kunt de aanvraag 
mailen naar verkiezingen@heusden.nl of opsturen 
naar Gemeente Heusden, Verkiezingen, Postbus 
41, 5250 AA Vlijmen of persoonlijk afgeven bij de 
balie van het gemeentehuis te Vlijmen.

Stempas kwijt?
De stempassen zijn inmiddels bezorgd. Ben jij 
je stempas/stempluspas kwijt? Vraag dan een 
vervangende stempas/stempluspas aan. Dit kan 
met DigiD tot 12 maart 17.00 uur via onze website 
www.heusden.nl of persoonlijk aan de balie van 
het gemeentehuis te Vlijmen tot en met vrijdag 12 
maart 17.00 uur. Vergeet niet je legitmatiebewijs 
mee te nemen.

Briefstemmen
Op 13, 15, 16 en 17 maart vindt er in het gemeente-
huis te Vlijmen een vooropening plaats van de inge-
leverde enveloppen Briefstemmen. De exacte tijden 
kun je vinden op onze website: www.heusden.nl. 
Deze bijeenkomsten zijn openbaar.

Telling stemmen van de stembureaus die zitting 
hebben gehad op 15 en 16 maart.
Op woensdag 17 maart worden vanaf 09.00 uur 
de stemmen van de volgende stembureaus, met 
zittingsdatum 15 of 16 maart en de briefstemmen, 
geteld op het gemeentehuis te Vlijmen:
•  Gemeentehuis Drunen;
•  Seniorensociëteit Heusden;
•  Gemeentehuis Vlijmen;
•  Het Patronaat Nieuwkuijk;
•  Zandley Drunen;
•  Antoniushof Heusden;
•  Sint Janshof Vlijmen.<

Tweede Kamer Verkiezingen 2021
Op 17 maart zijn de Tweede Kamer verkiezingen! Je kunt dan op een stembureau in de gemeente  
je stem uitbrengen! Een overzicht van alle stembureaus vind je op onze site www.heusden.nl 

www.heusden.nl
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