
Hoe veilig is onze gemeente?
Veiligheidsmonitor 2021 gaat van start

Heb je last van rommel op straat? Hinder van buren of rondhan-
gende jongeren? Is er bij jou ingebroken? Dit zijn enkele vragen die 
we stellen in de Veiligheidsmonitor. 

Vanaf deze week kun je een uitnodiging per post van I&O Research 
ontvangen om deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor. Dit is een 
onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het 
optreden van gemeente en politie bij jouw in de buurt. Door het 
invullen van de Veiligheidmonitor kunnen we samen lokaal invul-
ling geven aan de verschillende thema’s op het gebied van veilig-
heid en leefbaarheid. Zo draag jij ook bij aan een veiligere buurt. 
Burgemeester Willemijn van Hees benadrukt het belang van de 
Veiligheidsmonitor: “Het is heel belangrijk dat we weten hoe inwo-
ners de veiligheid en leefbaarheid in de kernen ervaren. Door mee te 
doen krijgen we een goed beeld van de verschillende kernen. Jouw 
hulp is dus onmisbaar!’’ De gemeente gebruikt de uitkomsten van 
dit onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheids-
beleid. 

Willekeurige selectie
Het onderzoek begint vanaf deze week. Het Centraal Bureau voor 
de Statistiek (CBS) kiest voor dit onderzoek willekeurig een aantal 
mensen uit de Basisregistratie Personen (BRP). Niet elke inwoner 
doet dus mee aan dit onderzoek. Heb jij een uitnodiging ontvan-
gen? Dan is het belangrijk om mee te doen. Jouw mening verte-
genwoordigt namelijk een groot aantal andere mensen. Als je een 
uitnodiging krijgt, kun je jouw mening via internet of schriftelijk 
geven. De resultaten worden in maart 2022 verwacht. <

Wat vinden we van onze openbare ruimte?
De openbare ruimte in Heusden is best goed. In de 
Wijkatlas van 2020 scoort de openbare ruimte een 
krappe voldoende. Dat is zo’n beetje gelijk geble-
ven sinds 2016. Bij het opstellen van het beleids-
plan hebben we inwoners gevraagd wat ze mooi 
en belangrijk vinden en waar ze extra aandacht 
aan willen besteden. We vroegen hen een zak met 
geld te verdelen over de verschillende onderdelen 
van de openbare ruimte. Onze inwoners geven hun 
geld het liefst uit aan trottoirs, openbaar groen en 
fietspaden. Op de vierde plek komen de centra van 
Drunen, Vlijmen, Heusden en de Vliedberg. 

De gemeenteraad bezuinigde de afgelopen jaren 
op budget voor het onderhouden van de open-
bare ruimte. Na die bezuinigingen vulde de raad 
het budget stapsgewijs op onderdelen weer aan. 
‘Heel en veilig’ was de leidraad voor beheer en 
onderhoud. De gemeenteraad heeft besloten dit 
principe minder strak in te vullen en ook uitgespro-
ken de kwaliteit van de openbare ruimte te willen 
verbeteren.

In weer en wind
De seizoenen hebben flinke invloed op de open-
bare ruimte. De natte zomer van dit jaar is bijvoor-
beeld ideaal weer voor groei van onkruid en ander 
groen. Dus heeft ons beheer nu minder effect dan 
met ander weer. Het weer van dit jaar is minder 
ideaal voor eikenprocessierupsen en dus heeft 
onze bestrijding meer effect. De openbare ruimte 
is er in weer en wind. 
Iedereen heeft er ook een mening over. De een is 
blij met biodiverse bermen, de ander wil ze strak 
gemaaid hebben. De een vindt onkruid bestrij-
den belangrijk, de ander geeft prioriteit aan het 
opruimen van zwerfafval. Als we de kwaliteit van 
de openbare ruimte willen verbeteren, kost dat 
boven dien geld. Dat geld kunnen we niet aan an-
dere zaken uitgeven.
Daarom is het belangrijk dat de gemeenteraad op 
28 september een besluit neemt over het beleids-
plan integraal beheer openbare ruimte. 

Organiseer jij ook een schoonmaakactie?
De zomervakantie is weer bijna voorbij en dus is het tijd om de handen 
uit de mouwen te steken! Organiseer jij samen met jouw buurtbewo-
ners, sportclub of vereniging een schoonmaakactie? Fijn, want hoe meer 
mensen meedoen, hoe groter het effect! De gemeente Heusden onder-
steunt iedereen die deze dag in actie komt, met opruimmaterialen. 

Niet vies van een dubbele beloning?
Alle deelnemers ‘winnen’ sowieso een schone buurt, maar voor één 
supercleaner is er een speciale prijs weggelegd. Weet jij de leukste, 
meest originele foto te maken van hoe door jou/jullie de buurt een 
stukje mooier wordt gemaakt? Dan ga jij naar huis met een goed gevoel 
én een hele mooie prijs! 
 
Enthousiast geworden?
Kom in actie en meld je voor 10 september aan via info@heusden.nl. Je 
hebt nog even de tijd om buren, vrienden, collega’s, leerlingen of fami-
lie enthousiast te maken om mee te doen. Zet in je aanmelding in ieder 
geval het volgende: naam, adres, woonplaats, contactgegevens en met 
hoeveel mensen, verdeeld over volwassenen en kinderen, je mee doet. 
Graag ook aangeven in welk gebied je zwerfafval wilt gaan opruimen. 
Dit hebben wij nodig om de opruimmaterialen te verstrekken zodat 
iedereen gewapend met een grijper en zakken op pad kan gaan! 

Losse 
stoep-
tegel  
of een  
lantaarnpaal die 
het niet doet? 
> Meld het via de 
BuitenBeter app

Hoe kunnen we de openbare ruimte  
het beste beheren?
Over geen enkel onderwerp krijgen we zoveel vragen als over de openbare ruimte. Het nieuwe beleidsplan 
integraal beheer openbare ruimte is dan ook een belangrijk document. Op 28 september neemt de ge-
meenteraad er een besluit over. Het beschrijft waaruit de openbare ruimte bestaat en hoe het beheer en 
onderhoud is geregeld. Het geeft ook aan hoe de gemeente de openbare ruimte wil beheren met het geld 
dat we daarvoor hebben. Via dit beleidsplan hebben we weer een actueel beeld van de openbare ruimte. 
Het plan is opgesteld met de inbreng van inwoners en leden van de gemeenteraad.

World Cleanup Day 2021 
Op zaterdag 18 september 2021 is het weer World Cleanup Day. Na het succes van de 
Landelijke Opschoondag in maart steken wij opnieuw de handen uit de mouwen, ditmaal 
met ruim 180 andere landen! Ons doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval!

Waar gaat het om?
Heusden heeft veel openbare ruimte,  
waaronder: 
•  Circa 3 miljoen vierkante meter verharde  

openbare ruimte
•  Ruim 1,5 miljoen vierkante meter berm
•  800.000 vierkante meter gazon
•  Een miljoen vierkante meter bos en  

bosplantsoen
•  11.000 lichtmasten
•  Ongeveer 4.000 straatnaamborden en 

4.300 verkeersborden en wegwijzers
•  630 afvalbakken en 655 speeltoestellen
•  155.000 vierkante meter hagen
•  30.000 bomen <

Na afloop van de World Cleanup day haalt de gemeente het 
zwerfafval bij jou thuis of op een afgesproken plaats op. 

Heb je geen groep, maar wil je toch graag meedoen? Meld je 
aan als zelfstandige opruimer of sluit je bij een groep aan. 
Hopelijk tot ziens op de World Cleanup Day! <

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 donderdag 
van 09.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag van 09.00 tot 12.00 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 12.00 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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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 'organisatie & bestuur' > 'Communicatiekanalen'.

Bekendmakingen >
 

Informatie bekendmakingen
Onderstaande bekendmakingen  
zijn digitaal gepubliceerd. Meer  
informatie over de bekendma-
kingen 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. 
Op overuwbuurt.overheid.nl kun je  
je aanmelden voor e-mail-service. 

Omgevingsvergunning  

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, hoek Kasteeldreef en 

Bosscheweg Kadastraal K3174, tij-
delijk plaatsen bouwbord (1145132, 
13-08-2021)

•  Drunen, Chrysantenstraat 39, vervan-
gen aanbouw (1145123, 13-08-2021)

•  Drunen, Keniaring 34, restyling 
gevels en plaatsen  luifel (1145173, 
13-08-2021)

Kappen
•  Drunen, Duinweg 27, kappen dennen-

boom (1145570, 14-08-2021)
•  Drunen, Mozartlaan 12, kap eiken-

boom (1145137, 13-08-2021)
•  Vlijmen, Haarsteeg, Drunen, 

Oudheusden en Heusden, diverse 
locaties, kappen 36 bomen (1146421, 
17-08-2021)

•  Heusden, diverse locaties gemeente, 
wijzigen eerder verleende vergunnin-
gen project GOL (1146620, 11-08-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Keniaring 34, restyling 

gevels en plaatsen  luifel (1145173, 
13-08-2021)

Werk of werkzaamheden uitvoeren
•  Haarsteeg, Oude Havenweg 

Kadastraal N6810 naast huisnummer 
17, graven en plaatsen van boringen 
(1144147, 11-08-2021)

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
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat 37, kadastraal A2945, 
verbouw sacristie en uitbreiden kel-
der met terras (1041889, 13-08-2021)

•  Drunen, Willem Alexanderstraat 8, 
plaatsen erfafscheiding (1137314, 
12-08-2021)

Slopen
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat 37, kadastraal A2945, 
verbouw sacristie en uitbreiden kel-
der met terras (1041889, 13-08-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat 37, kadastraal A2945, 
verbouw sacristie en uitbreiden kel-
der met terras (1041889, 13-08-2021)

•  Drunen, Willem Alexanderstraat 8, 
plaatsen erfafscheiding (1137314, 
12-08-2021)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Haydnpark 43, kappen twee 

eikenbomen en een esdoorn (1141702, 
12-08-2021)

kunnen beroep indienen. Daarnaast 
kan elke belanghebbende gedurende 
deze termijn beroep instellen tegen 
de wijzigingen die bij de vaststelling 
door de gemeenteraad in het bestem-
mingsplan zijn aangebracht. Het 
vastgestelde bestemmingsplan treedt 
in werking na het verstrijken van de 
beroepstermijn. 

Besluit

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: Bodo, R.A.
Geboortedatum: 14-06-1992
Adres: Heistraat 10 Vlijmen
Datum besluit: 16-08-2021
Zaaknummer: 1122200

Geslachtsnaam: Rodzinek, A.
Geboortedatum: 06-07-1979
Adres: Tuinbouwweg 49 Haarsteeg
Datum besluit: 16-08-2021
Zaaknummer: 1123708

Geslachtsnaam: Jamil, R.
Geboortedatum: 02-12-1998
Adres: Vermeerstraat 34 Oudheusden
Datum besluit: 16-08-2021
Zaaknummer: 1123755

Bezwaar
Ben je het niet eens met het be-
sluit, dan kun je binnen zes weken, 
na de dag van deze publicatie, een 

bezwaarschrift indienen. Vermeld 
hierbij het zaaknummer. Voor vragen 
kun je contact opnemen met het 
cluster Burgerzaken van de gemeente 
Heusden.

Evenementenvergunningen 

LICHTJESAVOND
De burgemeester van Heusden heeft op 
18 augustus 2021 vergunning verleend 
aan DELA Uitvaartverzorging N.V. voor 
het organiseren van een lichtjesavond 
op 28 november 2021 bij crematorium 
Maaslanden in Nieuwkuijk. De vergun-
ning is verzonden op 18 augustus 2021 
en bij de gemeente bekend onder num-
mer 1144526.

KERMIS
De burgemeester van Heusden heeft op 
19 augustus 2021 vergunning verleend 
aan de Gebr. Regter voor de kermis van 
Haarsteeg van 4 t/m 7 september 2021 
en de kermis van Vlijmen van 24 t/m 
28 september 2021. De vergunning is 
verzonden op 19 augustus 2021 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
1146721. <

Buiten behandeling
•  Nieuwkuijk, Abdijlaan 8, realiseren 

trappenhuis (1117472, 13-08-2021)

Ingetrokken
•  Herpt, Heusdenseweg achter 1 

Kadastraal F1410, aanleg zwemvij-
ver en uitbreiden sloot (1122851, 
20-07-2021)

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.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘PARAPLUPLAN WONEN’
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op 
13 juli 2021 het bestemmingsplan 
‘Parapluplan wonen’ (NL.IMRO.0797.
BPwonen-VG01) gewijzigd heeft vast-
gesteld. Het plangebied omvat de hele 
gemeente Heusden.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met  
ingang van 26 augustus 2021  
gedurende zes weken ter inzage.  
Een digitale versie is raadpleegbaar via  
www.heusden.nl en via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar 
hebben gemaakt kunnen binnen zes 
weken na de dag waarop dit bestem-
mingsplan ter inzage is gelegd beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Ook 
belanghebbenden die kunnen aanto-
nen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest tijdig een zienswijze bij 
de gemeenteraad kenbaar te maken, 

Pak jij de fiets?

Fietsen biedt ontzettend veel voordelen. Het is ge-
zond, helpt met het opbouwen van een conditie én 
door te fietsen ben je ook nog eens efficiënt bezig. 

In drukke straten of in het centrum ben je vaak 
sneller af dan met de auto. Daarbij is het ook nog 

duurzaam en milieuvriendelijk. Door vaker de fiets 
te pakken dan de auto, krijgen we namelijk een 
lagere CO2-uitstoot. Zo gaan we samen voor Heel. 
Heusden. Duurzaam. Kijk voor meer duurzaam-
heidtips op www.iedereendoetwat.nl. <

Aangepaste openingstijden 
(t/m 5 september)

Aan de balie van het gemeentehuis in Vlijmen werken wij  
t/m 5 september de hele dag alléén op afspraak.

•   Er is geen donderdagavondopenstelling. Je kunt wel op  
dinsdagavond terecht, tot 20.00 uur.

•   Op vrijdagmiddag is de balie vanaf 12:00 uur gesloten  
en zijn wij ook telefonisch niet bereikbaar.

•   Bij Bijeen is de balie op vrijdagmiddag gesloten vanaf 
13:00 uur. Bijeen is dan ook niet telefonisch bereikbaar. < 

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen met 
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

Statiegeldopbrengst voor  
jouw sportvereniging?
Vanaf 1 juli 2021 is statiegeld op kleine petflessen ingevoerd. Omdat veel sportlocaties ook water 
en frisdranken in plastic flessen verkopen, heeft dit ook voor deze verenigingen impact. Goed om 
te weten dat sportlocaties niet verplicht zijn om flessen in te nemen en statiegeld uit te betalen; 
sportlocaties vallen onder de vrijwillige innamepunten. 

Maar, je mag als sportvereniging wel flesjes inne-
men. De opbrengst van het statiegeld mag je dan 
ten gunste van de eigen vereniging laten vallen! 
Deze gescheiden inzameling zorgt ook nog eens 
voor een vermindering van kosten en volume van 
het restafval van de vereniging. Win-win dus! Een 
vereniging kan er overigens ook voor kiezen om de 
opbrengst aan een erkend goed doel te doneren.

Sportverenigingen kunnen zich online registreren 
als innamepunt bij Statiegeld Nederland via  
www.statiegeldnederland.nl/registratie-inname
punten. <

www.heusden.nl
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