
Gemeenteraad stelt begroting 2022 vast
In de jaarlijkse begrotingsvergadering stelde de gemeenteraad donderdag 11 november de begroting 
2022 vast. Hiermee verdeelde de gemeenteraad een totaalbudget van € 126 miljoen. Dit is de laatste 
begroting van de bestuursperiode 2018-2022. 

Jeugdburgemeesters bieden 
klimaatdoelen aan
Donderdagavond 11 november was de jaarlijkse begrotings
vergadering van de Heusdense gemeenteraad. Vóór de raad 
het geld voor komend jaar verdeelde, vroegen de Heusdense 
jeugdburgemeesters Jikke en Koen en de jeugdambassadeurs 
aandacht voor het Kinderklimaatakkoord. “U gaat als raad 
belangrijke beslissingen nemen voor onze toekomst”, was de 
boodschap. Wat de kinderen betreft zijn dé klimaatdoelen voor 
Nederland: duinen ophogen en dijken verstevigen, minder vlees 
eten en één boom eruit = twee erin. Voor Heusden voegden Jikke, 
Koen en de jeugdambassadeurs daar aan toe: minder plastic 
gebruiken, groene energie opwekken, tegels eruit gooien en 
bloemen en bomen planten. 

Dat is duidelijke taal! Meer duidelijke taal lees je in de  
hele toespraak van onze jeugdburgemeesters op  
www.heelheusdenduurzaam.nl <

Met deze begroting draagt de gemeenteraad de 
financiën van de gemeente over aan de volgende 
gemeenteraad en het volgende college. 
•   De hele begroting staat op  

heusden.begroting2022.nl

Vertrekpunt is een gezonde financiële positie
De nieuwe gemeenteraad start met een gezonde 
financiële positie en daarmee de ruimte om keuzes 
te maken in de ambities die we als gemeente 
hebben uitgesproken. Die gezonde financiële 

positie is een goed vertrekpunt voor het volgende 
gemeentebestuur.

De afgelopen jaren liepen de kosten voor het 
sociaal domein op en we maakten anderhalf jaar 
coronacrisis mee. We hebben serieus gekeken naar 
bezuinigingen, maar prijzen ons gelukkig dat we 
ze niet daadwerkelijk hoefden toe te passen en 
dat we ook ambities konden waarmaken. Onze 
gezonde financiële situatie hebben we bereikt met 
betaalbare lokale lasten. Ook in deze begroting 
hebben we lokale lasten die tot de lagere van 
Nederland behoren.  Uit alle cijfers blijkt, dat 
komend jaar de kosten voor afvalinzameling lager 
worden. Behalve betaalbare lokale lasten bevat de 
begroting 2022 ook ambities.

Er is genoeg te doen
Het financiële perspectief voor 2022 en verder is 
positief. We hebben ons geld ook wel nodig. Voor 
zaken die we móeten doen, zoals onderhoud van 
de openbare ruimte, huisvesting van het onderwijs, 
groot onderhoud van wegen en aanpak van 
wateroverlast. En voor dingen die we wíllen doen, 
bijvoorbeeld initiatieven voor De Schroef en De 
Hoge Heide, een multifunctionele accommodatie in 
Oudheusden en het centrum van Drunen. We geven 
in Heusden ons geld uit aan zaken die voor onze 
inwoners van belang zijn. Die zaken zijn helder: zorg, 
veiligheid, wonen en de directe leefomgeving. <

Week tegen 
kindermishandeling
Wist je dat in elke schoolklas gemiddeld één kind te maken heeft met 
een vorm van kindermishandeling? Veel van deze kinderen krijgen niet 
de hulp die ze nodig hebben. Om hier aandacht voor te vragen vindt 
van 15 tot en met 21 november de week tegen Kindermishandeling 
plaats. Ook in Heusden staan we hierbij stil!

Kindermishandeling is niet alleen fysiek geweld. Het kan bijvoorbeeld 
ook gaan om uitschelden, kleineren of verwaarlozing. Maak jij je 
zorgen om een kind? Er is altijd iets dat je kunt doen. Kijk op  
www.zorgenomeenkind.nl/kominactie wat jij kunt doen. <

Zie jij iets vreemds in het buitengebied? 
Maak een melding!
Het buitengebied kent allerlei problemen die de natuur aantasten, de rust verstoren en de 
leefbaarheid bedreigen. Strafbare feiten vinden er met regelmaat plaats. Denk aan dumpingen, 
wildcrossers, stroperij, vissen zonder geldige documenten, afval verbranden maar ook 
recreatiedrukte.

Om dit soort misstanden aan te pakken is er 
goed toezicht nodig, Samen Sterk in Brabant 
(SSiB) verzorgt de toezicht en handhaving 
in het Brabantse buitengebied. SSiB is een 
Brabant brede samenwerkingsvorm waarin 
gemeenten, provincie, terrein beherende 
organisaties, particuliere grondeigenaren, 
waterschappen en waterwinbedrijven 
participeren. Door de inzet van groene boa’s 
op het gebied van toezicht, handhaving, 
opsporing en door actieve netwerkopbouw 
willen we de kwaliteit van het buitengebied 
in NoordBrabant bewaken en verbeteren. 
Gestreefd wordt naar een schoner en veiliger 

buitengebied waarin de biodiversiteit wordt 
gewaarborgd.

Helaas kunnen we niet op alle plekken tegelijk 
zijn en daarvoor hebben wij jouw ogen en oren 
hard nodig. 

Wat kun jij doen als je misstanden ziet in het 
buitengebied?
Heb je een spoedmelding? Bel dan altijd de 
politie, 112 of 09008844. Heb je geen acute 
melding: bel dan naar 09009965432 of vul dit 
formulier in Melding doen (samenmelding.nl) <
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Nu & morgen

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
Telefoon: (073) 513 17 89
Fax: (073) 513 17 99
Website: www.heusden.nl
Email: 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
Email: 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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www.heelheusdenduurzaam.nl
https://heusden.begroting-2022.nl/
www.zorgenomeenkind.nl/kom-in-actie
http://samenmelding.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 emailservice.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 2, 

vergroten bedrijfsloods (1168489, 
03112021)

•  Drunen, Lipsstraat 10, bouwen 
berging (1169904, 09112021)

•  Elshout, Oosterseweg 5, bouwen 
paardenstallen (1169839, 09112021)

Kappen
•  Elshout, Oosterseweg, kadastraal 

K228, kappen drie populieren 
(1168515, 03112021)

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een 
kennisgeving 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 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
VERDAAGD
Het college van burgemeester 
en wethouders maakt bekend, 
dat de beslissing op de 
onderstaande aanvragen voor een 
omgevingsvergunning met 6 weken is 
verdaagd.

Opschorten op verzoek
•  Haarsteeg, De Hoeven 47, bouwen 

tijdelijke mantelzorgwoning en 
berging (1130399, 04112021)

Verdagen
•  Herpt, Hoefstraat 10, bouwen loods 

(1132397, 04112021)
•  Vlijmen, Julianastraat 27 en 27A, 

bouwen woning en bedrijfspand 
(1160512, 04112021)

Meer informatie
Graag bij uw schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 

bezwaarschrift indienen. Alleen een 
belanghebbende kan bezwaar maken.

OMGEVINGSVERGUNNING 
BRANDVEILIG GEBRUIK
Het college van Heusden heeft op 
11 november 2021 ingestemd met 
de omgevingsvergunning voor de 
activiteit: 

•  Brandveilig gebruik.

Deze vergunning maakt het 
brandveilig gebruiken van een 
gebouw aan Theodorus Rijkenstraat 
12 in Elshout mogelijk. Het kenmerk 
van deze vergunning is 1112296. 
De omgevingsvergunning ligt met 
bijbehorende stukken met ingang 
van donderdag 18 november 2021 
gedurende zes weken ter inzage. Je 
kunt de stukken tijdens openingstijden 
inzien in het gemeentehuis in 
Vlijmen. Een digitale versie van de 
omgevingsvergunning is opvraagbaar 
via info@heusden.nl. Graag bij een 
schriftelijke reactie het kenmerk 
vermelden. Voor vragen kun je 
contact opnemen met het cluster 
Omgevingsvergunningen.

Standplaatsvergunning
Het college van Heusden heeft op  
10 november 2021 vergunning verleend 
aan Bac Loi voor het innemen van 
een standplaats op zaterdag aan de 
Oliemaat in Vlijmen. De vergunning is 
verzonden op 10 november 2021 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
1155896. <

Bekendmakingen >

kunt u contact opnemen met het 
cluster Omgevingsvergunningen van  
de gemeente Heusden, telefoon:  
(073) 513 1789.

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Vlijmen, Biesheuvellaan 5, bouwen 

erker aan voorgevel woning (1157146, 
04112021)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat 13, het aanleggen van 
een hellingbaan en het herstellen 
van bestaande bordessen (1162317, 
04112021)

Vergunningsvrij
•  Vlijmen, Oranjelaan 10, bouwen 

berging(1162334, 04112021)
•  Elshout, Dekkerseweg 17, slopen 

gebouw (1163023, 04112021)
•  Drunen, Sweelinckstraat 77, plaatsen 

dakkapel (1167941, 04112021)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes 
weken na de dag van verzending van 
het besluit aan de aanvrager een 

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Niet wegkijken maar aanpakken:  
grote controle van garageboxen
Op dinsdag 9 november 2021 heeft het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM), de gemeente 
Heusden, de politie, de Douane en speurhonden van Twickelerveld een integrale bestuurlijke controle 
gehouden in ongeveer tachtig garageboxen in de gemeente Heusden. In drie garageboxen werden 
materialen aangetroffen voor het opzetten van hennepkwekerijen.

“In de gemeente Heusden zijn meer dan 1000 
garageboxen. Dat we dan bij de controle van een 
klein deel van dit aanbod drie overtredingen van 
de Opiumwet constateren geeft mij het gevoel 
dat het een geslaagde en zinvolle controle was. In 
Heusden kijken we niet weg voor criminaliteit en 
ondermijning. We werken hard aan de bestrijding 
hiervan. Deze controle heeft hieraan bijgedragen”, 
aldus burgemeester Willemijn van Hees. 

Melden helpt!
De burgemeester roept verder iedereen op om 
verdachte situaties te melden bij Meld Misdaad 
Anoniem (via www.meldmisdaadanoniem.nl. 
of 08007000), de gemeente (via 
www.nietwegkijken.nl) of bij de politie of 
wijkagent. Meldingen worden altijd serieus 
genomen en uitgezocht.

Niet wegkijken!
In Heusden werken we met verschillende partners 
hard aan het bestrijden van criminaliteit. Hierbij 
gaat het niet alléén om de misdrijven zelf, maar 
ook om de gevaarlijke situaties die ontstaan voor 
onze inwoners. Wil je meer informatie over acties 
die zijn gehouden, tips waar je op kunt letten of 

tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt? 
Kijk dan snel op www.nietwegkijken.nl. <

Afvalstoffendienst app
De Afvalstoffendienst app is een hele handige app. Je krijgt 
namelijk een berichtje van de Afvalstoffendienst wanneer je 
welk afval aan de straat moet zetten. Zo vergeet je nooit meer 
een inzameldag. 

Wil je gebruik maken van de app download dan de 
Afvalstoffendienst app via:
•  Apple store
•  Google playstore
•  Windows

Zet notificaties aan 
Vul je postcode en huisnummer in en je krijgt een berichtje 
als de vuilniswagen bij je langs komt of als er iets wijzigt 
in het ophaalschema. Zet hiervoor wel 'Notificaties' aan. 
Komen er geen meldingen binnen? Dan kan het zijn dat de 
energiebespaarstand van je telefoon aanstaat. Zet deze uit.

Melding doorgeven
Is jouw minicontainer niet leeggemaakt of kapot? Is er een 
storing bij een ondergrondse restafvalcontainer of is deze vol, 
dan kun je dat ook heel gemakkelijk in de app melden. 

Overzicht afvalsoorten
Welk afval moet in welke bak? Afval scheiden is soms best 
lastig? Welk afval hoort waar bij. In de Afvalstoffendienst app 
vind je een heel handig overzicht met alle afvalsoorten. 

Overzicht inzamellocaties
In de app vind je ook een handige kaart met daarop de locaties 
waar je de ondergrondse restafvalcontainers, de containers voor 
baby en incontinentieluiers, glasbakken en de textielcontainers 
kunt vinden. <
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