
Maand van de Ontmoeting
Klein gebaar, groot verschil

De maand oktober staat in het teken van ontmoeten binnen de gemeente Heusden. Onze gemeente 
barst van de verenigingen, stichtingen, clubs en activiteiten. Met ruim 150 verenigingen, stichtingen  
en clubs en alleen al deze maand meer dan tweehonderd activiteiten is er altijd wel iets waar je bij  
kunt aansluiten. 

Gezonde financiële positie 
voor volgende gemeenteraad
College stelt begroting 2022 voor 

Het college van B&W heeft de begroting 2022 aangeboden aan de 
gemeenteraad. Dit is de laatste begroting van de bestuursperiode 
2018-2022. Met deze begroting worden de financiën van de gemeen-
te overgedragen aan de volgende gemeenteraad en het volgende 
college. Deze treden aan na de gemeenteraadsverkiezingen van 
maart 2022. 

Lokale lasten ongeveer gelijk
“We laten de nieuwe gemeenteraad een gezonde financiële positie 
na en daarmee de ruimte om bestaande en nieuwe ambities te ver-
wezenlijken. Die gezonde financiële positie is een goed vertrekpunt 
voor het volgende gemeentebestuur”, schrijft het college in het 
voorwoord van de begroting. Het college benoemt ook dat de lokale 
lasten voor onze inwoners nog steeds tot de lagere van Nederland 
horen. Het college stelt de gemeenteraad voor de tarieven voor de 
afvalstoffenheffing te verlagen. Daardoor blijven de totale lokale 
lasten volgend jaar ongeveer gelijk.

De hele begroting lees je op Heusden.begroting-2022.nl. 

Raadsvergadering 11 november
De gemeenteraad behandelt de begroting in de raadsvergadering 
van 11 november 2021. De raadsvergadering begint om 17.00 uur. <

Een eerste keer bij een bestaande groep aanslui-
ten is leuk maar ook spannend. Nodig daarom 
gerust eens een ander uit om samen een nieuwe 
activiteit in het dorp te ontdekken. Neem een 
vriend of kennis eens mee naar jouw eigen club of 
nodig een buurtgenoot uit voor een kopje koffie 
en een praatje. Dit kleine gebaar kan voor iemand 
een groot verschil maken. Want wist je dat 44% 
van onze inwoners zich wel eens eenzaam voelt? 
In iedere kern en van jong tot oud zijn deze gevoe-
lens er. 

Klein gebaar
Bij ingrijpende gebeurtenissen ligt eenzaamheid 
op de loer. Denk aan een scheiding, verlies van een 
dierbare, pesten of ziekte. Maar ook een verhui-
zing of geboorte van een eerste kind kunnen voor 
eenzaamheidsgevoelens zorgen. Ken je iemand die 
zo’n levens veranderende gebeurtenis heeft mee-
gemaakt? Weet dan dat een klein gebaar een groot 
verschil kan maken. Heb je zelf te maken met een 
ingrijpende gebeurtenis? Je bent altijd welkom bij 
Bijeen om te kijken welke mogelijkheden er zijn 

binnen de gemeente of om gewoon je verhaal te 
doen.  

Activiteitenkalender
Op de volgende pagina staat een QR code die je 
met een smartphone, via de camera, kunt scan-
nen. Je ziet dan welke activiteiten in de kernen 
worden georganiseerd. Heb je liever een papie-
ren versie? Je kunt een overzicht ophalen in 
de wijkwinkels en de gemeentehuizen. Kijk op 
www.komerbijheusden.nl voor meer informatie 
over de Maand van de Ontmoeting 

Doe jij mee? 
Stel je zelf het doel om minimaal één iemand uit 
te nodigen om mee te gaan naar een activiteit. 
Meer informatie over hulp binnen de gemeente 
Heusden? Neem contact op met Bijeen via  
www.bijeenheusden.nl of (073) 78 201 78. <

Recyclen van drinkpakken
Drinkpakken zijn gemaakt van gelamineerd karton. Daardoor kun je 
het niet weggooien bij papier of karton. Maar wist je dat drinkpakken 
wel gerecycled kunnen worden? Een leeg pak vouw je op, je doet de dop 
erop en daarna gooi je het bij het PMD-afval. 

Na inzameling haalt een sorteringsfabriek de drinkpakken uit het  
andere afval. Daarna worden de verschillende materialen van het  
pak gescheiden. Denk dan aan het papier, de folie en het aluminium. 
Hier worden dan weer nieuwe grondstoffen van gemaakt! Van die  
nieuwe grondstoffen worden dan bijvoorbeeld pennen, dozen of  
krantenpapier gemaakt.

Tip!
Knijp je vla- en yoghurtpakken goed uit.  
Dan kunnen ze makkelijker gerecycled worden. 
De dop is ook recyclebaar dus schroef deze weer 
terug op het pak. Dat is ook handig omdat er 
dan ook geen restjes uit het pak lekken wat  
het andere afval vies maakt. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

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

Informatie van de gemeente Heusden > 29 september 2021

Heusden.begroting-2022.nl
www.bijeenheusden.nl


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'.

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, Donauring 185, plaatsen 

dakkapel op zijvlak dak (1161114, 
15-09-2021)

•  Drunen, Duinweg 45, vervangen ho-
recapaviljoen (Honderd Bunderbos) 
(1161525, 17-09-2021)

•  Elshout, Scheidingstraat 16, vergro-
ten bijgebouw (1161760, 20-09-2021)

•  Herpt, Watersteeg 1, bouwen schuur 
(1161904, 21-09-2021)

•  Vlijmen, Kavreinsestraat 9, plaat-
sen muur (erfafscheiding) (1161915, 
21-09-2021)

Kappen
•  Drunen, Lissabonring ter hoogte van 

huisnummer 16, kappen Magnolia 
Kobus (1161316, 16-09-2021)

•  Drunen, Mozartlaan ter hoogte van 
huisnummer 18, kappen plataan  
(1161769, 21-09-2021)

•  Oudheusden, Steenweg 7, kappen 
vijf coniferen en een acacia (1161714, 
20-09-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, Pater van den Elsenstraat 

60, aanleggen in- en uitrit (1161784, 
21-09-2021)

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. 

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Admiraalsweg 100, aanbren-

gen van een inspectieluik en isolatie 
op het dak van het gebouw (1138853, 
20-09-2021)

•  Drunen, Spoorlaan 11, gewijzigd uit-
voeren verleende vergunning bouwen 
tankstation met bijbehorende bouw-
werken (1141023, 20-09-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Spoorlaan 11, gewijzigd uit-

voeren verleende vergunning bouwen 
tankstation met bijbehorende bouw-
werken (1141023, 20-09-2021)

Kappen
•  Vlijmen, Wilhelminastraat 84, kappen 

atlasceder (1157562, 21-09-2021)

beperkte milieutoets d.d. 26 augustus 
2016 (omwb zaaknr 2021-033401)

De beschikking en de bijbehorende 
stukken zijn met ingang van 30 sep-
tember tot en met 10 november 2021 in 
te zien bij de gemeente Heusden.

Tot het einde van de inzagetermijn 
kunnen belanghebbenden beroep 
aantekenen tegen deze beschikking. 
Het beroepschrift moet in tweevoud 
ingediend worden bij de Rechtbank 
te ’s-Hertogenbosch. De dag nadat de 
beroepstermijn is verstreken, treedt de 
beschikking in werking. Het indienen 
van een beroepschrift stelt de werking 
van de beschikking niet uit. 

Als u niet wil dat deze beschikking in 
werking treedt na afloop van de be-
roepstermijn, kan tijdens die termijn 
om een voorlopige voorziening worden 
verzocht. Dit verzoek kan worden ge-
daan bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch. De 
beschikking treedt in dat geval niet 
in werking voordat over dit verzoek is 
beslist.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de persoon hier-
onder genoemd niet meer woont op 
het adres waar hij/zij volgens de basis-
registratie personen (BRP) staat inge-
schreven. Het college heeft besloten de 

persoonslijsten van deze persoon niet 
meer bij te houden. Daardoor staan 
hij/zij officieel niet meer op dat adres 
ingeschreven.

Geslachtsnaam: Franus, K.P.
Geboortedatum: 24-10-1996
Adres: Sint Catharinastraat 3 E Vlijmen
Datum besluit: 20-09-2021
Zaaknummer: 130018

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 >

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Afrikalaan 72, aanleggen in- 

en uitrit (1139359, 21-09-2021)

Buiten behandeling stellen aanvraag
•  Nieuwkuijk, Klompenmaker 19, reali-

seren laadkuil (inclusief bebouwing) 
(1126096, 17-09-2021) 

Ingetrokken (gedeeltelijk)
•  Diverse locaties, Elshout, Haarsteeg, 

Nieuwkuijk en Oudheusden, plaat-
sen van bouwborden: Het plaatsen 
van een bouwbord ter hoogte van 
Laagstraat 1 in Oudheusden is 
ingetrokken.

Ingetrokken 
•  Doeveren, Zeedijk kadastraal F511, 

F568, F512, F537 en F567, herstel-
len Doeverense Sluis (1139347, 
20-09-2021)

•  Drunen, Londenring 4, plaatsen dak-
kapel (1160749, 17-09-2021)

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.

INGETROKKEN OMGEVINGS
VERGUNNING MILIEU
Zaaknummer: 1123602
Datum publicatie: woensdag 29 sep-
tember 2021
Adres: Vendreef 1, Vlijmen 
Beschikking intrekking
Omschrijving: Omgevingsvergunning 

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen met 
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

Woningen Geerpark
Alle woningen in Tot Morgen fase 2 zijn verkocht! Binnen vier maanden hebben de 36 nieuw  
te bouwen woningen in dit plandeel een koper gevonden. De bouw start aansluitend aan de  
oplevering van de eerste bouwfase.

Deelgebied Nieuwe Morgen in 2022 in de verkoop
We zijn blij te kunnen melden dat de voorberei-
dingen voor het naastgelegen plangebied Nieuwe 
Morgen in volle gang zijn. In de eerste fase komen 
hier 38 koopwoningen: tweekappers, hoek en 
tussenwoningen, rug-aan-rugwoningen en levens-
loopbestendige woningen. De verkoop start naar 

verwachting in het eerste kwartaal van 2022. 
Helaas is nog niet bekend hoeveel huurwoningen 
in dit deelgebied komen. Meer informatie vind je 
op: www.nieuwemorgengeerpark.nl <

Meet Up 8 okt. 2021 -  
meld je aan!
Vrijdag 8 oktober is het de Dag van de Duurzaamheid. Energiek 
Heusden organiseert op deze dag een Meet-Up in de Voorste 
Venne. De bijeenkomst begint om 19.00 uur. Lokale duurzame 
energie maken we samen! Van praten naar doen! 

Vijf interessante sprekers geven hun visie op de  
landelijke, regionale en lokale aanpak. Kijk op de website 
www.energiekheusden.nl voor het programma,  
de sprekers en meld je aan! <

www.heusden.nl
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