
Begroting 2022 –  
grootste uitgaven en inkomsten
In de jaarlijkse begrotingsvergadering op 11 november 2021 stelde de gemeenteraad de begroting 
2022 vast. Hiermee verdeelde de gemeenteraad een totaalbudget van € 126 miljoen. Dit is de laatste 
begroting van de bestuursperiode 2018-2022. Met deze begroting draagt de gemeenteraad de financiën 
van de gemeente over aan de volgende gemeenteraad en het volgende college. In een serie artikelen 
vertellen we meer over de begroting voor 2022. Dit is het eerste artikel in deze reeks.

Aankondiging openbare 
informatievergaderingen
Op dinsdag 30 november en woensdag 1 december 2021  vergaderen 
de raadsleden van Heusden. De vergaderingen zijn te volgen via de 
livestream op www.heusden.nl en starten om 19.30 uur. 

De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar via 
www.heusden.nl onder ‘organisatie en bestuur’ / ‘vergaderingen’. 
Voor het spreekrecht verwijzen wij je naar de agenda’s op de website.

Vergadering 30 november: Bestuur en Samenleving
Op de agenda staan onder meer: 
• Tweede Bestuursrapportage 2021
• Grondprijzen 2022
• Uitgangspunten grondexploitaties 2022
• Legesverordening 2022
• Locatiekeuze vervangende nieuwbouw brandweerkazerne 

Drunen
• Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regio Hart van Brabant 

2022
• Aanvraag rijksbijdrage voor opsporing en ruiming explosieven 

WOII – 2021
• Wijziging APV gemeente Heusden
• Bijdrage lokale omroep 2022 e.v.

Vergadering 1 december: Ruimte & Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: 
• Bespreking ingekomen stuk: Raadsinformatiebrief Motie starters 

op de woningmarkt
• Ontwerpbestemmingsplan De Hoeven 44a, Haarsteeg
• Ontwerpbestemmingsplan Fietspad Tuinbouwweg
• Transitievisie Warmte
• Evaluatie visie zonne-energie en kadernota windenergie
• Kader voor prestatieafspraken met Woonveste en 

Huurdersvereniging Heusden
• Masterplan Kasteel Steenenburg
• Oplegnotitie Masterplan De Grassen Vlijmen
• Verordening gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke 

Kwaliteit gemeente Heusden 2022
• Verordening fysieke leefomgeving
• Bestemmingsplan ‘Janus van Engelenstraat 12 Haarsteeg’ <

Wat betalen de Heusdenaren?
We hebben een rekenvoorbeeld gemaakt op 
basis van een gemiddeld huishouden van 
meerdere personen. Dat huishouden betaalt 
in 2022 € 720,45 aan lokale belastingen en 
heffingen: € 322,19 aan onroerende zaakbelasting, 
€ 186,34 aan afvalstoffenheffing en € 211,92 aan 
rioolheffing. In 2021 was dit € 719,20 en in 2020 
€ 696,88. 

Dit rekenvoorbeeld en meer informatie over lokale 
woonlasten vind je op onze begrotingswebsite: 
Heusden.begroting-2022.nl. 

Waar komt het geld verder vandaan?
Via lokale heffingen komt er € 9.516.000 in 
de gemeentelijke portemonnee, zo’n 7% van 

de totale begroting. Voorbeelden van lokale 
heffingen zijn de onroerende zaakbelasting en de 
hondenbelasting. Ander heffingen, zoals de riool- 
en afvalstoffenheffing, worden voor die specifieke 
doelen gebruikt. 

Van de Rijksoverheid krijgen we veel meer dan via 
de lokale heffingen. Via de algemene uitkering uit 
het gemeentefonds krijgen we € 64.315.000. Dat is 
zo’n beetje de helft van onze totale begroting.

Waar geven we geld aan uit?
Met € 44.382.000 geven we met afstand het 
meeste geld uit aan het sociaal domein. Dat 
is ongeveer een derde van al onze uitgaven. 
Het grootste deel van deze uitgaven gaat naar 
jeugd en uitkeringen (beide ruim 9 miljoen) 
en kosten voor voorzieningen in het kader 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning. 
Voorbeelden van deze voorzieningen zijn woon- en 
vervoersvoorzieningen en hulp bij het huishouden. 
De kleinste uitgave in het sociaal domein is de 
twee ton voor statushouders. Dat is een half 
procent van de totale uitgaven binnen het sociaal 
domein.  

Het programma bouwen en wonen is na het 
sociaal domein onze grootste uitgavenpost 
met € 18,6 miljoen. Met ruim € 16 miljoen 
zijn bouwgrondexploitaties – oftewel, 
woningbouwprojecten – daar onze grootste 
uitgaven. Voorbeelden zijn De Grassen, Geerpark 
en Steenenburg. <

Registreren van een  
politieke partij
Wil je meedoen met de gemeenteraadsverkiezing van 2022?  
Dan kun je de naam van jouw politieke partij registreren.

Partijen die bij een eerdere verkiezing zijn geregistreerd en een 
geldige kandidatenlijst hebben ingediend met daarboven de gewenste 
aanduiding, hoeven zich niet opnieuw te registreren. Ook politieke 
partijen waarvan de aanduiding al is geregistreerd bij het Centraal 
Stembureau voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer of 
van de  Provinciale Staten Noord-Brabant, hoeven voor de komende 
gemeenteraadsverkiezing geen verzoek tot registratie te doen.

Registratie kan door op zijn laatst 20 december 2021 voor 16.00 uur 
een ‘verzoek tot registratie van een politieke groepering’ in te dienen 
bij het Centraal Stembureau van de gemeente Heusden. Doe je dit niet 
voor 20 december 16.00 uur, dan kun je nog steeds meedoen met de 
verkiezingen, maar dan met een blanco lijst. Wil je meer informatie 
over registratie? Neem dan contact op met onze afdeling Burgerzaken. 
Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer (073) 5131789. <

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaar-
schriften houdt op maandagmiddag 29 
november 2021 een digitale hoorzitting. 
Tijdens deze digitale hoorzitting worden drie 
bezwaarschrift behandeld, die zijn gericht 
tegen:

14:00 uur:  Afwijzen ontheffingsaanvraag voor 
het houden van meer dan drie honden

14:30 uur:  Straatnaam voor ontsluitingsweg 
Mariënkroon

15:00 uur:  Last onder dwangsom voor diverse 
overtredingen op een perceel aan de Wolput te 
Vlijmen

De digitale hoorzitting vindt plaats in het 
gemeentehuis in Vlijmen. Voor nadere 
informatie kun je contact opnemen met het 
secretariaat van de Commissie bezwaar-
schriften via telefoonnummer (073) 51 31 789. 

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en 
dat publicatie van die aanpassing niet meer 
mogelijk is.<

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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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
•  Vlijmen, Priemsteeg 7, bouwen 

uitbouw achterzijde woning (1171171, 
16-11-2021)

Kappen
•  Vlijmen, Onsenoortsestraat ter 

hoogte van huisnummers 30A en 
30B, kappen drie leilinden (1170743, 
15-11-2021)

•  Elshout, Mariëndonkstraat 34, 
kappen eik (1171075, 16-11-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Rijnring 96, realiseren in- en 

uitrit (1170690, 12-11-2021)

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 omgevings-
vergunning met 6 weken is verdaagd.

Verdagen
•  Drunen, Kleinestraat kadastraal 

L5006, het kappen van twee bomen  
(1161986, 16-11-2021)

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
•  Oudheusden, Gerard van 

Oostromstraat 51, oprichten carport 
(1130457, 12-11-2021)

•  Drunen, Bosscheweg 15, veranderen 
en uitbreiden woning (1148533, 
15-11-2021)

•  Vlijmen, Wolput 36, plaatsen zuil en 
vervangen groene kruis apotheek Het 
Quadraat (1162197, 11-11-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Oudheusden, Gerard van 

Oostromstraat 51, oprichten carport 
(1130457, 12-11-2021)

•  Drunen, Bosscheweg 15, veranderen 
en uitbreiden woning (1148533, 
15-11-2021)

Kappen
•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 44, 

kappen lariks (1166007, 11-11-2021)

Geweigerd
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat kadastraal A2938, 
verbouwen/transformeren toren van 
de St. Catharinakerk tot woning en 
kantoor (1143184, 11-11-2021)

•  Drunen, Kanaalweg 8, bouwen 
schermhal, aanleggen bestrating/
verharding en verbreden van in- en 
uitrit (1129046, 12-11-2021)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Nassaulaan 97, (ver)plaatsen 

van een opslagruimte (1164673, 
16-11-2021)

•  Drunen, Burgemeester van de 
Heijdenstraat 48, bouwen van een 
erker aan de voorgevel van de woning 
(1163202, 16-11-2021)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes 

november 2021 het bestemmingsplan 
‘Kooiweg 1a, Drunen’ (NL.IMRO.0797.
Kooiweg1a-VG01) gewijzigd heeft 
vastgesteld. 

Het plangebied ligt in Drunen, 
achter de Bosscheweg 55-57 en aan 
de Kooiweg in Drunen. De percelen 
hebben de kadastrale aanduiding 
Drunen, sectie L, nummer 7330, 7562, 
7561 en 7255. Het bestemmingsplan 
maakt uitbreiding van het bestaande 
tuinplantencentrum mogelijk.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt 
met ingang van 25 november 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 
zienswijze bij de gemeenteraad 
kenbaar hebben gemaakt kunnen 
binnen zes weken na de dag waarop 
dit bestemmingsplan ter inzage is 
gelegd beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Ook belanghebbenden 
die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken, 
kunnen beroep indienen. Daarnaast 
kan elke belanghebbende gedurende 
deze termijn beroep instellen 
tegen de wijzigingen die bij de 
vaststelling door de gemeenteraad 
in het ontwerpbestemmingsplan 
zijn aangebracht. Het vastgestelde 
bestemmingsplan treedt in werking na 
het verstrijken van de beroepstermijn.

Milieu

TWEEDE WIJZIGING NOTA 
BODEMBEHEER
Op 28 september 2021 heeft de 
gemeenteraad het ontwerp van de 
Tweede wijziging Nota bodembeheer 
vastgesteld. Hierdoor kan een deel van 
de vrijkomende grond vanwege het 
project Gebiedsontwikkeling Oostelijke 
Langstraat worden toegepast onder de 
nieuwe randwegen / op- en afritten.

De uniforme openbare voorbereidings-
procedure (afdeling 3.4 Algemene 
wet bestuursrecht) is van toepassing. 
Dit betekent dat het ontwerpbesluit 
wordt gepubliceerd en gedurende 
zes weken ter inzage wordt gelegd en 
belanghebbenden hun zienswijzen 
kunnen indienen. Dit ontwerp was al 
eerder ter inzage gelegd, maar niet 
voldoende gepubliceerd. Daarom 
ligt het ontwerpbesluit met ingang 
van 25 november 2021 tot en met 
5 januari 2022 opnieuw ter inzage 
en wordt het gepubliceerd op de 
gemeentelijke informatiepagina dd. 24 
november 2021 en in het elektronisch 
Gemeenteblad op www.overheid.nl. Je 
kunt de stukken tijdens openingstijden 
inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Een digitale versie van de notitie is 
vind je op www.heusden.nl. <

Bekendmakingen >

weken na de dag van verzending van 
het besluit aan de aanvrager een 
bezwaarschrift indienen. Alleen een 
belanghebbende kan bezwaar maken.

OMGEVINGSVERGUNNING 
‘HOLLANDLAAN 58, DRUNEN’
Het college van Heusden 
maakt bekend, dat het de 
omgevingsvergunning ‘Hollandlaan 
58, Drunen’ (NL.IMRO.0797.
Hollandln58Drunen-OV01) heeft 
verleend.  De omgevingsvergunning 
bestaat uit de onderdelen “afwijken 
van het bestemmingsplan” en 
“bouwen”.

Het plangebied ligt te noorden van de 
Hollandlaan 56 en maakt momenteel 
nog onderdeel uit van het perceel aan 
de Grotestraat 11 in Drunen (perceel 
7504, sectie L).

De omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 25 november 2021 gedurende zes 
weken ter inzage. Je kunt de stukken 
tijdens openingstijden inzien in 
het gemeentehuis in Vlijmen. Een 
digitale versie is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl en via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Je 
kunt beroep indienen bij de Rechtbank 
Oost-Brabant.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Theo de Kleijn of  
Niels Vollaard, via telefoonnummer  
(073) 513 17 89. Vermeld hierbij het 
zaaknummer 1092599. 

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘KOOIWEG 1A, DRUNEN’
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op 11 

Ligging plangebied

Ligging plangebied

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Bijzondere aanblik van Doeverensche  
Sluis aan Elshoutse Zeedijk 
Dit najaar is een start gemaakt met de restauratiewerkzaamheden aan de Doeverensche Sluis aan 
de Elshoutse Zeedijk. De sluis is afgedamd en drooggelegd, het resultaat is zichtbaar op de foto. De 
vloer van de sluis is geïnspecteerd op kwaliteit. Daarnaast is er een sonderingsonderzoek uitgevoerd 
om de grondslag te bepalen, noodzakelijk voor het in beeld brengen van een nieuw tracé van de 
middenspanningskabel. Deze kabel ligt nu nog op de sluismuren en is sterk verouderd. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
aannemer G. van der Ven BV. De restauratie 
wordt mogelijk gemaakt met een subsidie vanuit 
de subsidieregeling cultureel erfgoed van de 
provincie Noord-Brabant en een bijdrage van het 
Platform De Langstraat.

De start van de werkzaamheden valt symbolisch 
samen met een herdenkingsjaar. Op 18 november 
was het precies 600 jaar geleden dat een van 
de meest legendarische rampen van ons land 
begon: een woeste storm brak de dijken en 
veroorzaakte een van de ergste overstromingen, 
de Sint Elisabethsvloed. Het water heeft zelfs 
de Elshoutse Zeedijk bereikt. Mogelijk is toen de 
dijk met de vloed van 1421 beschadigd of deels 
weggespoeld. Om het gebied van Heusden te 
beschermen zijn vervolgens vanaf de jaren 1440 
dijken aangelegd en versterkt, zo ook de Elshoutse 
Zeedijk, om weerstand te bieden tegen het 
vloedwater vanuit de Biesbosch. 

De later aangebrachte sluizen, waaronder de te 
restaureren Doeverensche Sluis, dienden ertoe de 
polders in het Land van Heusden te ontwateren. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen met 
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

www.heusden.nl

Informatie van de gemeente Heusden > 24 november 2021

www.heusden.nl
https://officielebekendmakingen.nl/
overuwbuurt.overheid.nl
www.heusden.nl
www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.overheid.nl
www.heusden.nl
www.heusden.nl
www.ruimtelijkeplannen.nl

