
Verkiezingen 17 maart
De landelijke verkiezingen komen nu steeds dichterbij; wij informeren je graag nog over een aantal  
zaken. Bijvoorbeeld over de kiezerspas die je kunt aanvragen als je in een andere gemeente wilt  
stemmen dan waar je woont en het eerder inleveren van je briefstem voor 70-plussers. 

Aanvraag kiezerspas bij stemmen in een andere 
gemeente
Als je wilt stemmen in een andere gemeente 
dan waar je woont, heb je een kiezerspas nodig. 
Bijvoorbeeld als je woont in Drunen en je wilt 
stemmen in ’s-Hertogenbosch. Met deze kiezers-
pas kun je in heel Nederland stemmen. Je kunt op 
drie manieren een kiezerspas aanvragen:

1. Digitaal. Op www.heusden.nl/verkiezingen 
kun je digitaal het formulier invullen voor het 
ontvangen van een kiezerspas. Om het formu-
lier in te vullen moet je inloggen met DigiD. Dit 
digitale verzoek moet uiterlijk 12 maart 2021 om 
17.00 uur bij de gemeente ontvangen zijn.

2. Schriftelijk. Je kunt schriftelijk een kiezers- 
 pas aanvragen. Hiervoor vul je eerst het ‘K6 – 
aanvragen kiezerspas’ formulier in. Dit formu-
lier kun je downloaden op www.heusden.nl/ 
verkiezingen. Het schriftelijke verzoek moet 
uiterlijk 12 maart 2021 om 17.00 uur bij de 
gemeente ontvangen zijn. Het ingevulde en 
ondertekende formulier kun je sturen naar 
Gemeente Heusden, T.a.v. cluster Burgerzaken / 
Verkiezingen, Postbus 41, 5250 AA Vlijmen. Als 
je de stempas/stempluspas al hebt ontvangen 
moet je deze meesturen. 

3. Mondeling. Je kunt mondeling een kiezerspas 
aanvragen. Dit kan aan de balie tot uiterlijk 
12 maart 2021, 17.00 uur. Bij dit mondelinge 

verzoek moet je de reeds ontvangen stempas/
stempluspas inleveren. Een afspraak maken is 
niet nodig. 

Voorinlevering briefstemmen
Iedere kiezer van 70 jaar of ouder heeft van ons 
een stempluspas met briefstembescheiden ont-
vangen. De briefstem kun je per post verzenden, 
maar deze kun je vanaf 10 maart ook afgeven op de 
volgende inleverpunten:
• Gemeentehuis Vlijmen;
• Gemeentehuis Drunen.

Deze afgiftepunten zijn open tijdens de reguliere 
openingstijden:
• Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot  

17.00 uur;
• Tijdens onze avondopenstelling op dinsdag, 

op het gemeentehuis in Vlijmen van 17.00 uur - 
20.00 uur; 

• Woensdag 17 maart hebben wij verruimde  
openingstijden: van 07.30 tot 21.00 uur.

Hulp nodig in het stemhokje tijdens de  
verkiezingen?
Als je een lichamelijke beperking hebt waardoor je 
niet zelf een stipje rood kunt maken, bijvoorbeeld 
omdat je slecht kunt zien of het potlood niet 
vast kunt houden, dan mag één van de stembu-
reauleden je helpen bij het uitbrengen van je stem. 

Onze stembureauleden mogen mensen met een 
verstandelijke beperking of dementie niet helpen 
in het stemhokje. Hij of zij zal dus zelf, zonder 
hulp, de stem moeten uitbrengen.

Je kunt ook een volmacht verlenen aan een andere 
kiezer. De gemachtigde stemt dan namens jou en 
je hoeft zelf niet naar het stembureau. Meer infor-
matie over de volmacht vind je op onze website 
www.heusden.nl.<

Website Omgevingswet live
www.heelheusdenbouwtmee.nl

De vernieuwde website over de invoering van de Omgevingswet in 
Heusden is online! Via heelheusdenbouwtmee.nl vind je handige 
informatie over de invoering van de Omgevingswet en blijf je op de 
hoogte van de laatste ontwikkelingen. Vanaf 1 januari 2022 gaat de 
Omgevingswet gelden. Op dit moment wordt de omgevingsvisie, 
onderdeel voor de invoering van de Omgevingswet, voor Heusden 
uitgewerkt. In Heusden doen we dat samen met inwoners, onder-
nemers en organisaties. 

Wat is de omgevingsvisie 
In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleids-
doelen voor de fysieke leefomgeving van Heusden vast tot 2040. 
Samen creëren we deze visie door allerlei inzichten op te halen bij 
deze partners over hoe Heusden er in de toekomst uit moet zien op 
verschillende landschappelijke, economische en sociale thema’s. 
We maken met elkaar keuzes en geven zo richting aan het initiatief 
uit de samenleving en het beleid van de gemeente. 

Hoe kan ik meedenken
Vanwege de coronacrisis kunnen er op dit moment nog geen fysieke 
gespreksmomenten plaats vinden. Als de coronamaatregelen het 
toelaten, kun je de komende maanden op verschillende momenten 
meedoen. We touren met een camperbusje door de gemeente om in 
de verschillende kernen met mensen in gesprek te gaan. Daarnaast 
circuleert vanaf dat moment een koffer door de gemeente. De koffer 
reist tussen scholen, verzorgingstehuizen en buurthuizen en wordt 
gevuld met de ideeën, behoeften en wensen van mensen. Liever 
online je ideeën delen? Dat kan via heelheusdenbouwtmee.nl. <

Je kunt ook  
Whats Appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer

(06) 532 357 05

Bonth van Hulten uit 
Nieuwkuijk ontvangt opnieuw 
predicaat hofleverancier
De Bonth van Hulten is een gespecialiseerde bouwonderneming op 
het gebied van restauratie, renovatie, herbestemming en specialisti-
sche nieuwbouw. In 1993 ontvingen zij voor het eerst het predicaat 
Hofleverancier. Op donderdag 4 maart ondertekenden bedrijfsleider 
Hugo Bijnen en vestigingsmanager Alexander de Bonth de zogenaam-
de bepalingen die horen bij het recht tot het voeren van het Predicaat 
Hofleverancier. Zij mogen weer voor 25 jaar, tot 2046, het predicaat 
Hofleverancier voeren. 

De trotse bedrijfsvoerders tekenden vanmorgen onder het toeziend 
oog van burgemeester Willemijn van Hees en in aanwezigheid van oud 
topman van het familiebedrijf, Caspar de Bonth, de voorwaarden en 
bepalingen die aan dit recht zijn verbonden. <

Aangepaste openingstijden 
Op woensdag 17 maart is de gemeentebalie in Vlijmen vanwege 
de verkiezingen de hele dag gesloten. Donderdag 18 maart ben  
je vanaf 9.00 uur van harte welkom. 

Wist je dat je veel producten ook digitaal kunt aanvragen op 
www.heusden.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 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, Grotestraat 220, verwijderen 

dragende muur (1071086, 24-02-2021)
•  Drunen, Honderdbunderweg 13, wij-

zigen reeds eerder verleende vergun-
ning (504820) (1072139, 25-02-2021)

•  Elshout, Graaf Albrechtstraat 1, 
plaatsen overkapping (1071874, 
24-02-2021)

•  Herpt, Achterweg 5, plaatsen dak-
kapel zijgevel woning (1073458, 
27-02-2021)

•  Heusden, Wijksestraat 38, plaatsen 
dakkapel zijgevel woning (1072968, 
26-02-2021)

•  Nieuwkuijk, Het Hof 1, renoveren/
vervangen dak woning (1074482, 
01-03-2021)

•  Oudheusden, Kasteellaan 9, plaat-
sen berging in voortuin (1072866, 
25-02-2021)

•  Vlijmen, Onze Lieve Vrouweschuts-
straat (kadastraal L1871), bouwen 
twee woningen (1075670, 02-03-2021)

Kappen
•  Drunen, Bosscheweg 11, kappen ber-

kenboom (1071712, 24-02-2021)
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat (kadastraal A2930), 
kappen lindenboom (1072967, 
26-02-2021)

•  Heusden, Burchtplein 7, kappen 
boom (1074096, 01-03-2021)

•  Heusden, Hertogin Johanna van 
Brabantstraat (kadastraal A2930, 
A2934, A2935 en A2936), kappen tien 
lindenbomen i.v.m. aanlegwerkzaam-
heden hemelwaterafvoer (1072969, 
26-02-2021)

Werk of werkzaamheden uitvoeren
•  Heusden, Schramstraat (kadastraal 

A1937) en Lombardstraat (kadastraal 
A2716), aanleggen duikers t.b.v. aan-
leggen hemelwaterafvoer (1073169, 
26-02-2021)

Reclame plaatsen
•  Drunen, Lipsstraat 52, plaatsen 

handelsreclame op voorgevel pand 
(1074948, 02-03-2021)

•  Nieuwkuijk, Venbroekstraat 22, 
plaatsen lichtreclame op dak pand 
(1074134, 01-03-2021)

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, Bosscheweg 127, bouwen 

woning (1035185, 01-03-2021)
•  Elshout, Elshoutseweg 3, oprichten 

bedrijfshal (1025408, 26-02-2021)
•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 7A, 

plaatsen windwokkel (1044550, 
01-03-2021)

•  Herpt, Zeggelaarseweg 2, uitbreiden 
loods (1041215, 25-02-2021)

•  Herpt, Achterweg (kadastraal 
G756), bouwen woning (1043470, 
25-02-2021)

•  Herpt, Achterweg 45, plaatsen dak-
kapel voorzijde woning (1044710, 
25-02-2021)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 
83, plaatsen tijdelijke woonunit 
(1065703, 02-03-2021)

•  Vlijmen, Oliemaat 4, legaliseren 
winkelwagen-parkeerbox supermarkt 
(Jumbo) (1029236, 26-02-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE410, bouwen woning 
(1043719, 24-02-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE407, bouwen woning 
(1044721, 02-03-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Kasteeldreef 42A, aanleggen 

in- en uitrit (1046408, 26-02-2021)
•  Elshout, Elshoutseweg 3, oprichten 

bedrijfshal (1025408, 26-02-2021)
•  Herpt, Achterweg kadastraal G756, 

bouwen woning en aanleggen in- en 
uitrit (1043470, 25-02-2021)

•  Vlijmen, Oliemaat 4, legaliseren 
winkelwagen-parkeerbox supermarkt 
(Jumbo) (1029236, 26-02-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE410, bouwen woning 
en aanleggen in- en uitrit (1043719, 
24-02-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE407, bouwen woning 
(1044721, 02-03-2021)

Kappen
•  Elshout, Kerkstraat 35, kappen beu-

kenboom (1060592, 26-02-2021)
•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 9, kap-

pen vijf essen (1065078, 01-03-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Kasteeldreef 42A, aanleggen 

in- en uitrit (1046408, 26-02-2021)
•  Herpt, Achterweg kadastraal G756 

aanleggen in- en uitrit (1043470, 
25-02-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE410, aanleggen in- en 
uitrit (1043719, 24-02-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE407, aanleggen in- en 
uitrit (1058215, 02-03-2021)

vast te stellen. Het college wil van deze 
mogelijkheid gebruik maken.

Coördinatieregeling
Op verzoek van de initiatiefnemer is 
besloten de gemeentelijke coördina-
tieregeling toe te passen. De coördina-
tieregeling maakt het mogelijk om de 
samenhangende besluiten gezamenlijk 
voor te bereiden en te coördineren. Het 
gaat hierbij om het bestemmingsplan, 
de omgevingsvergunningen en het 
besluit hogere grenswaarde geluid. 

Zienswijze indienen
Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken, het ontwerp-
besluit hogere grenswaarde geluid en 
de ontwerpomgevingsvergunningen 
liggen met ingang van 11 maart 2021 
gedurende zes weken ter inzage. 
Een digitale versie is raadpleegbaar 
via onze website www.heusden.nl. 
Het ontwerpbestemmingsplan 
vind je ook op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt 
een zienswijze indienen.

Neem voor meer informatie contact 
op met Toon Capel (bestemmingsplan 
en besluit hogere grenswaarde geluid 
– zaaknummer 1013240) of Jantine van 
Eijl (omgevingsvergunningen – zaak-
nummers 1040030 en 1040031) via 
telefoonnummer (073) 513 17 89. 

Meerjarenprogramma 
Geluidsanering
Rijkswaterstaat vermindert in het 
Meerjarenprogramma Geluidsanering 
(MJPG) de geluidhinder van rijkswegen 
bij woningen. In de gemeente Heusden 
komen vier woningen in aanmerking 
voor geluidmaatregelen. Voor deze wo-
ningen zijn de maatregelen nu bekend. 
De maatregelen variëren van de aanleg 
van stiller asfalt tot het uitvoeren van 
een gevelisolatieonderzoek. De bewo-
ners van deze vier woningen hebben 
inmiddels een brief ontvangen van 
Rijkswaterstaat.

Er zijn ook een aantal woningen die wel 
een hoge geluidbelasting ervaren, maar 
vanuit MJPG geen saneringswoning 
zijn. Voor een aantal van deze wonin-
gen heeft Rijkswaterstaat wel het 
geluidniveau berekend. Een aantal van 
deze woningen profiteert ook van de 
aanleg van het stiller asfalt. 

Wil je meer informatie over de ge-
luidmaatregelen? Kijk dan op de 
pagina van het Meerjarenprogramma 

Geluidsanering (MJPG) op 
www.rijkswaterstaat.nl. Heb je vragen? 
Neem dan contact op met de Landelijke 
Informatielijn van Rijkswaterstaat: 
0800-8002 (gratis).

Vervolgprocedure
Het ontwerp-geluidsaneringsplan voor 
de betrokken woningen wordt in april 
2021 gepubliceerd. Het is vanaf dan 
te vinden op de website van Bureau 
Sanering Verkeerslawaai, www.bsv.nu. 
Na de publicatie van het ontwerp-
geluidsaneringsplan heeft iedereen 6 
weken de tijd om in een zienswijze aan 
te geven wat er naar zijn of haar idee 
aangepast moet worden aan het plan.

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: Klysun, V.V.
Geboortedatum: 21-08-1996
Adres: Nassaulaan 4 E 
Vlijmen
Datum besluit: 03-03-2021
Zaaknummer: 1048024

Geslachtsnaam: Houf, R.
Geboortedatum: 28-06-1992
Adres: Schildersstraat 309 Vlijmen
Datum besluit: 03-03-2021
Zaaknummer: 1042872

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. < 

Bekendmakingen >

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Drunen, Drongelens kanaal, kadas-

traal L4840 en L6042, vervangen 
bestaande kunstwerken in waterke-
ring (1050721, 22-02-2021)

Buiten behandeling stellen
•  Nieuwkuijk, Touwslager 10, uit-

breiden bedrijfspand (1032147, 
01-03-2021)

Ingetrokken
•  Oudheusden, Margrietstraat 12, 

verbreden in- en uitrit (1069215, 
26-02-2021)

•  Vlijmen, Parallelweg-West 76, bou-
wen carport (1070719, 25-02-2021)

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 aanvraag 
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
Heusden, Hertogin Johanna van 
Brabantstraat kadastraal A2945, ver-
bouwen van de Sacristie en uitbreiden 
van de kelder (1041889, 26-02-2021)

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘PRINS 
HENDRIKSTRAAT 4 EN 6 DRUNEN’, 
ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENS-
WAARDE GELUID EN ONTWERP  
OMGEVINGSVERGUNNINGEN (GECO-
ÖRDINEERDE VOORBEREIDING)
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met:
•  het ontwerpbestemmings-

plan ‘Prins Hendrikstraat 4 
en 6 Drunen’ (NL.IMRO.0797.
BPprinshendrik4en6-ON01)

•  het ontwerp van de omgevingsvergun-
ning voor de activiteit ‘bouwen’ en 
‘uitrit aanleggen of veranderen’ aan 
de Prins Hendrikstraat 4 in Drunen

•  het ontwerp van de omgevingsvergun-
ning voor de activiteit ‘bouwen’ en 
‘uitrit aanleggen of veranderen’ aan 
de Prins Hendrikstraat 6 in Drunen

•  het ontwerpbesluit hogere grens-
waarde geluid.

Ontwerpbestemmingsplan
Het bestemmingsplan maakt het mo-
gelijk om twee vrijstaande woningen 
realiseren, ter plaatse van de inmiddels 
gesloopte vrijstaande woning aan de 
Prins Hendrikstraat 6. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
geluid
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat de 
voorkeursgrenswaarde van wegver-
keerslawaai, zoals bedoeld in art. 82 
van de Wet geluidhinder, wordt over-
schreden op één van de te bouwen wo-
ningen. De Wet geluidhinder biedt de 
mogelijkheid om hogere grenswaarde 

Ligging plangebied

Hoe ga je warmteverspil-
ling in huis tegen?
Als je je huis slim verwarmt, verlies je zo min mogelijk warmte en 
bespaar je energie. Je kunt de juiste temperatuur instellen op je 
thermostaat en zorgen dat je tussendeuren goed sluit. Wist je 
dat je hiermee tot 240 euro per jaar kunt besparen? Dit is goed 
voor het klimaat én voor je portemonnee. Zo dragen we allemaal 
een steentje bij aan Heel. Heusden. Duurzaam.

Energiebesparingscampagne
Kijk voor besparingstips op www.iedereendoetwat.nl/ 
mogelijkheden/warmteverspilling. Via de Energiebesparings-
campagne van de gemeente en de klimaatpartners kun je  
o.a. tochtstrips en radiatorfolie aanvragen. Kijk voor meer  
informatie op www.heelheusdenduurzaam.nl <

Verenigingen halen in onze gemeente iedere 
maand het oud papier en karton huis-aan-huis op. 
Zet het oud papier en karton op de inzameldag 
gebundeld door middel van een touw of in een 
kartonnen doos aan de straat. Dus niet in kratten 
of plastic boxen!

Wat is oud papier en karton?
Kranten, kartonnen dozen, telefoonboeken,  
folders, tijdschriften, schrijf- en kopieerpapier. 

Wat is geen oud papier en karton?
Behang, drankenkartons (bv melk-, vla- en vruch-
tensappakken), wc-papier, papieren zakdoekjes, 
keukenpapier, foto’s, ordners met metalen klem, 
piepschuim, pizzadozen en alle andere papier en 
kartonsoorten met etensresten.

Heb je afval waarvan je niet zeker weet in 
welke container het thuishoort? Raadpleeg 
dan de Afvalwijzer van Milieucentraal via 
afvalscheidingswijzer.nl.<

Oud papier en karton

www.heusden.nl
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