
Glasvezel in Heusden
Als gemeente zijn we ervan overtuigd dat glasvezel de toekomst is. Het draagt bij aan de digitale  
bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid in alle kernen van de gemeente Heusden. 

Komende weken controle 
hondenbelasting
Heb je een of meerdere honden? Dan weet je vast dat je hiervoor 
hondenbelasting moet betalen. De komende weken wordt huis-aan-
huis gecontroleerd of van elke hond aangifte is gedaan. Bij de con-
troles houden we rekening met de geldende coronamaatregelen. 

De controleurs hebben een legitimatiebewijs die ze op verzoek 
laten zien. Als de controleur bij jou thuis een hond aantreft die 
nog niet in het hondenbelastingbestand van de gemeente is opge-
nomen, dan krijg je een aangifteformulier. Ben je niet thuis en de 
controleur vermoedt dat er op het adres één of meerdere honden 
wonen die nog niet geregistreerd staan, dan ontvang je een brief  
en een aangifteformulier.

Wacht niet te lang met aangifte
Heb je een hond en ben je nog niet in de  gelegenheid geweest daar-
van aangifte te doen? Wacht dan niet te lang. Je loopt anders het 
risico een boete te krijgen. Aangifte kun je doen aan de balie van 
het gemeentehuis in Vlijmen of digitaal via www.heusden.nl. <

Juist in deze tijd biedt een snelle 
en stabiele internetverbinding 
veel voordelen waardoor je 
makkelijker kunt thuiswerken, 
onderwijs kunt volgen of sociale 
contacten kunt onderhouden. 
Ons uiteindelijke doel is het mo-
gelijk maken van een toekomst-
bestendige digitale verbinding 
voor de hele gemeente Heusden.

Werkzaamheden in jouw dorp
De komende tijd gaan er ver-
schillende glasvezelpartijen in 
de gemeente Heusden glasvezel 
aanleggen. De partijen hebben 
ervoor gekozen om hun net-
werken apart aan te leggen. Dit 
betekent dat er meerdere keren 
in jouw straat wordt gewerkt. De 
partijen bieden de mogelijkheid 
om alle woningen in de kernen 
waar ze glasvezel aanleggen aan 
te sluiten op het glasvezelnet-
werk. Deze partijen communice-
ren zelf over de werkzaamheden 
voor het aanleggen van glasvezel 
in jouw straat en de aansluiting 
tot in huis. Hieronder hebben we 
per kern aangegeven welke par-
tijen glasvezel aanleggen. 

Drunen
•  KPN Netwerk

Vlijmen (Vliedberg)
•  Delta Fiber Netwerk
•  KPN Netwerk

Vlijmen (dorp)
•  Nog niet bekend

Nieuwkuijk
•  Delta Fiber Netwerk
•  KPN Netwerk
•  Glaspoort

Haarsteeg
•  Delta Fiber Netwerk
•  Glaspoort

Elshout
•  Delta Fiber Netwerk
•  Glaspoort

Heusden vesting
•  Glaspoort

Oudheusden
•  Delta Fiber Netwerk
•  Glaspoort

Herpt
•  Glaspoort
•   Midden-BrabantGlas  

(is al aangelegd)

Hedikhuizen
•  Glaspoort
•   Midden-BrabantGlas  

(is al aangelegd)

Heesbeen
•  Glaspoort
•   Midden-BrabantGlas  

(is al aangelegd)

Doeveren
•   Midden-BrabantGlas  

(is al aangelegd)

Wel of niet aansluiten
Je bent niet verplicht om jouw 
woning aan te sluiten op het 
glasvezelnetwerk van de ver-
schillende partijen. Wij advise-
ren om dit wel te doen omdat 
het nu gratis is. Als je je woning 
nu aansluit op het glasvezelnet-
werk, dan kun je vervolgens een 
provider kiezen die glasvezel 
internet aanbiedt. Dat hoeft 
niet. Met een aansluiting ben je 

wél voorbereid voor het moment 
dat je glasvezel internet wilt.

Meerdere aansluitingen
Kies je voor meerdere aanslui-
tingen van verschillende aanbie-
ders in huis? Dan kun je ook nog 
eens kiezen van welke provider 
je gebruik wilt maken. Heb je 
geen contract afgesloten maar 
laat je op een later moment wel 
glasvezel tot in huis aanleggen 
dan kan het zijn dat je dan wel 
aansluitkosten moet betalen. 
De verschillende partijen infor-
meren je over het aanbod aan 
providers die ze optioneel over 
de glasvezel kunnen aanbieden. 

Wil je weten wanneer er in 
jouw straat glasvezel wordt 
aangelegd? Kijk dan op de web-
sites van Delta Fiber Netwerk, 
Glaspoort en KPN Netwerk. 
Hieronder vind je de websites. 
Deze partijen informeren je ook 
persoonlijk over de werkzaam-
heden in de straat. Heb je vragen 
over de werkzaamheden dan kun 
je contact opnemen met desbe-
treffende glasvezelpartij. 

•   www.gavoorglasvezel.nl  
(Delta Fiber Netwerk) 

•  www.glaspoort.nl (Glaspoort)
•   www.kpnnetwerk.nl  

(KPN Netwerk)
•   www.midden-brabantglas.nl 

(Midden-Brabantglas) <

Maaien
We verwachten tot en met eind oktober bezig te zijn met het maaien 
van de bermen, sloten en oevers in onze gemeente. Dit doet aannemer 
Van Wijlen voor ons. Het gemaaide gras blijft een aantal dagen liggen 
zodat zaden de kans krijgen om los te komen. De zaden kunnen zich 
dan verspreiden. Na maximaal tien dagen na het maaien ruimt de 
aannemer het gras op. <

Informatieavond gemeente-
raadsverkiezingen 2022
Op woensdag 29 september om 19.30 uur is er een informatie-
avond voor politieke partijen in de raadszaal van het gemeente-
huis in Vlijmen. Tijdens deze informatieavond wordt uitgelegd 
wat er allemaal gedaan moet worden om mee te doen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Wil je hierbij zijn? Meld je dan aan door een mail te sturen naar  
verkiezingen@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 middag, van 12.00
tot 17.00 uur, werken wij alleen
op afspraak. Je kunt telefonisch 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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Lokaal Preventieakkoord 
Heusden
Afgelopen donderdag werd het Lokaal Preventieakkoord 
Heusden ondertekend. Verschillende partners in onze 
gemeente op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en sport, 
maar ook ondernemers, inwoners en gemeente stelden samen 
het akkoord op. Hierin staan afspraken gemaakt op basis van 
vier pijlers:
•   Gezonde start: elk kind groeit veilig, gelukkig en gezond op.
•   Gezonde leefstijl: de keuze voor een gezonde leefstijl is de 

makkelijkste keuze: wie en waar je ook bent.
•   Gezonde geest: onze inwoners voelen zich mentaal gezond  

en gelukkig.
•   Gezonde omgeving: we willen een gezonde, toegankelijke en 

uitnodigende omgeving voor jong en oud. <

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, Lipsstraat 52A, plaatsen 

gevelreclame en drie vlaggenmasten 
(1154737, 01-09-2021)

•  Drunen, Het Haringvliet, plaatsen 
overkapping (1155022, 01-09-2021)

•  Drunen, Bosscheweg 13, verbou-
wen en vergroten woning (1155464, 
02-09-2021)

•  Haarsteeg, Pater van den Elsenstraat 
54, plaatsen dubbele nok-verhogende 
dakkapel (1157017, 04-09-2021)

•  Heusden, Bakkersdam 5, plaatsen 
inkoopstation en trafo-unit (1156127, 
02-09-2021)

•  Vlijmen, Bosbeemd 26, plaatsen luifel 
ten behoeve van voordeur (1155765, 
02-09-2021)

•  Vlijmen, Biesheuvellaan 5, bouwen 
erker voorgevel woning (1157146, 
05-09-2021)

Kappen
•  Drunen, Soedanlaan (gehele straat), 

kappen twee zuilbeuken en zestien 

perenbomen (1155766, 02-09-2021)
•  Nieuwkuijk, Esdoornstraat 2A, kap-

pen boom (1157023, 04-09-2021)
•  Vlijmen, Wilhelminastraat 84, kappen 

Atlasceder (1157562, 06-09-2021)

Werk of werkzaamheden uitvoeren
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat 35, uitvoeren 
graafwerkzaamheden (1155068, 
01-09-2021)

Reclame plaatsen
•  Drunen, Lipsstraat 52A, plaatsen 

gevelreclame en drie vlaggenmasten  
(1154737, 01-09-2021)

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. 

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
•  Drunen, Klinkert 5, verbouwen en ver-

groten woning (1128076, 06-09-2021)
•  Haarsteeg, De Hoeven kadastraal 

G1696, bouwen woning en aanleggen 
in- en uitrit (1122196, 30-08-2021)

•  Heusden, Burchtstraat 3, verbouwen 
pand (1123960, 30-08-2021)

Verkeer

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN
Het college van burgemeester en wet-
houders van Heusden maakt bekend 
dat het college op 6 september 2021 
heeft besloten tot het aanleggen van 
de gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats in de nabijheid van adres 
Canadalaan 95 in Drunen en ter hoogte 
van de Costerlaan 23 in Vlijmen. Het 
bord E6 wordt hier geplaatst alsmede 
het onderbord met kenteken. Het 
besluit is 16 september 2021 bekendge-
maakt in het gemeenteblad. 

Afval
Het college heeft besloten de 
Afvalstoffendienst weer aan te wijzen 
als afvalinzamelaar en een uitsluitend 
recht voor onbepaalde tijd te verlenen 
aan de Afvalstoffendienst voor de 
inzameling van huishoudelijk afval in 
de gemeente Heusden. 

Het besluit met bijbehorende stuk-
ken ligt met ingang van vrijdag 10 
september gedurende zes weken ter 
inzage. Tegen het besluit staat voor 
belanghebbenden de mogelijkheid van 
bezwaar open. 

Milieu

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT  
MILIEUBEHEER
Het college van Heusden heeft de on-
derstaande melding(en) op grond van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:

Zaaknummer: 1134259
Datum ingekomen: 13 juli 2021
Adres: De Bosschen K3216 in Drunen
Activiteit: Starten technische dienst-
verlener koelinstallaties

Zaaknummer: 1133544
Datum ingekomen: 13 juli 2021
Adres: De Bosschen K3215 in Drunen
Activiteit: Starten groothandel in 
lasbenodigdheden

Zaaknummer: 1139927
Datum ingekomen: 30 juli 2021
Adres: Bakkersdam 5, 5256 PK Heusden
Activiteit: Uitbreiding kantoor

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.

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je contact opnemen met de ge-
meente Heusden via telefoonnummer 
073-513 17 89 <

Bekendmakingen >

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie 
het zaaknummer vermelden. Voor 
vragen kun je contact opnemen met 
het cluster Omgevingsvergunningen 
van de gemeente Heusden, telefoon: 
(073) 513 1789.

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Vlijmen, Molenhoek 22, vergroten 

woning (1130404, 06-09-2021)
•  Vlijmen, Van Cronenburgstraat 

13, plaatsen dakkapel (1138527, 
07-09-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Molenhoek 22, vergroten 

woning (1130404, 06-09-2021)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Torenstraat 130, vergroten 

woning (1134130, 07-09-2021)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Borredreef tegenover huis-

nummer 22, kappen berkenboom  
(1135900, 07-09-2021)

•  Vlijmen, Borredreef tegenover huis-
nummer 32, kappen Katsuraboom 
(1135908, 07-09-2021)

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.

Koopstromenonderzoek 2021

Activiteiten rondom Wereld Alzheimer Dag

Op dinsdag 21 september is het Wereld Alzheimer 
dag. Op deze dag wordt landelijk aandacht 
gevraagd voor dementie. Ook in Heusden! 
Dementievriendelijk Heusden organiseert de hele 
week activiteiten rondom dit thema:

•   Een presentatie over “domotica thuis”.  
Dit gaat over technologie die het leven van 
thuiswonenden met dementie veiliger en 
makkelijker moet maken. De presentatie is  
op dinsdag 21 september van 14:00 - 15:30 uur  
in de Mand in Vlijmen.

•   Schrijfster Judith de Laat vertelt over haar  
boek “Vergeet me” en Alzheimer. Ze doet dit  
op dinsdag 21 september van 19:30 - 21:00 uur  
in de Bibliotheek in Drunen.

•   De film “The leisure seeker”. De film draait  op 
woensdag 22 september van 13:30 – 16:00 uur  
in de Voorste Venne.

•   Alzheimercafé Heusden. Met een optreden van 
Niels Kollenburg. Het optreden is op donderdag 
23 september van 20:00 – 21:30 uur in Sint 
Janshof, Kees Klerxstraat 40 in Vlijmen.

Deelname aan de activiteiten is gratis, 
aanmelden vooraf is wel nodig. Kijk op 
www.dementievriendelijkheusden.nl voor 
aanmeldmogelijkheden en meer informatie. <

Onderzoek naar koopgedrag
In de eerste week van september kun je een 
schriftelijke uitnodiging krijgen om de enquête 
van het Koopstromenonderzoek 2021 (KSO2021) 
in te vullen. Onderzoeksbureau I&O Research 
voert dit onderzoek uit op verzoek van de 
Provincie. 

Waarom dit onderzoek?
De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. 
Online winkelen is erg gegroeid en landelijk 
staan er in winkelcentra vaker panden leeg. 
Gemeenten en provincies zetten zich samen met 

winkeliers in voor onder andere een compleet 
winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, 
is periodiek onderzoek naar koopgedrag belang-
rijk. Dit onderzoek brengt in beeld waar inwo-
ners winkelen en boodschappen doen.  

Willekeurige selectie
Inwoners die een uitnodiging krijgen, zijn wil-
lekeurig geselecteerd. Krijg je geen uitnodiging 
maar wil je graag meedoen? Dan kun je de vra-
genlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/
koopgedrag. Meer weten over het onderzoek?  
Ga dan naar www.kso2021.nl. <

Kern met Pit
Win 1.000 euro voor 
jouw buurtproject

Kern met Pit daagt mensen uit 
om hun droom voor de buurt  
binnen een jaar te realiseren! 
Het kan om allerlei ideeën gaan: 
van het opzetten van een buurt-
moestuin tot het organiseren van een dorpstoneelstuk.  
Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. 

Binnen een jaar klaar? Dat is 1.000 euro voor de pot!
Kern met Pit is een initiatief van Koninklijke Nederlandsche 
Heidemaatschappij (KNHM). Iedereen kan zich inschrijven, maar 
er gaat wel een selectie aan vooraf voordat je mee kunt doen. 
Ben je eenmaal Kern met Pit-deelnemer, dan opent dat deuren. 
Het hele jaar krijg je tips, advies en kun je gebruikmaken van 
contacten. Daarnaast kun je meedoen aan interessante work-
shops en bijeenkomsten. En heb je bijvoorbeeld een (bouw)
technische vraag? Je krijgt advies van ingenieursbureau Arcadis. 
Je ontvangt het predicaat Kern met Pit en 1.000 euro voor het 
project als je buurtinitiatief binnen een jaar is afgerond.

Doe mee!
Om mee te doen, werk je samen met jouw dorps- of buurtgeno-
ten of bijvoorbeeld leden van een sportvereniging. Heb jij een 
goed idee voor je buurt? Schrijf je dan vóór 31 oktober 2021 in. 
Kijk op www.kernmetpit.nl. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen met 
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

www.heusden.nl

Informatie van de gemeente Heusden > 15 september 2021

https://officielebekendmakingen.nl/
overuwbuurt.overheid.nl
www.dementievriendelijkheusden.nl
www.startvragenlijst.nl/koopgedrag
www.startvragenlijst.nl/koopgedrag
www.kso2021.nl
www.kernmetpit.nl

