
Begroting 2022
Grootste uitgaven en inkomsten

Totaalbudget van € 126 miljoen

Wat betalen de Heusdenaren?
Rekenvoorbeeld op basis van een gemiddeld 
huishouden met meerdere personen
€ 322,19  Onroerende zaakbelasting
€ 186,34   Afvalstoffenhef�ng
€ 211,92    Rioolhef�ng

€ 720,45    Totaal

Meer informatie over 
lokale woonlasten vind je 

op onze 
begrotingswebsite: 

https://heusden.begroting-2022.nl

Waar komt het geld vandaan?

Zo’n 14 % van de 
totale begroting

Lokale hefngen (hondenbelasting, onroeren-
de zaakbelasting, afvalstoffenhefng, riool-
hefng)
Rijksoverheid
Bouwgrondexploitaties
Inkomensvoorziening
Overige inkomsten en reserves

Totaal

€ 17.501.000

€ 64.315.000
€ 22.414.000

€ 9.041.000
€ 13.617.000

€ 126.888.000

€
€ Waar geven we geld aan uit?

- Bestuur en beheer
- Openbare orde en veiligheid
- Verkeer en vervoer
- Economie en recreatie
- Onderwijs

- Sport en cultuur
- Duurzaamheid, milieu en afval
- Sociaal domein
- Bouwen en wonen

1/3 van al 
onze 

uitgaven

Het meeste geld geven we uit aan het sociaal domein: € 44.382.000. 

Jeugd Uitkeringen Voorzieningen WMO
bijvoorbeeld huishoudelijke hulp

grootste uitgavenpost

Grootste uitgavenpost na het sociaal domein 
=

bouwen en wonen
€ 18.600.000 

> woningbouwprojecten grootste uitgaven, 
zoals De Grassen, Geerpark en Steenenburg

Begroting | De cijfers in beeld
Op 11 november stelde de gemeenteraad de begroting van volgend jaar vast. Vorige week kon je in ons eerste artikel in de reeks 'begroting 2022' al lezen over de 
grootste uitgaven en inkomsten. We hebben alles nog eens in onderstaand overzicht gegoten zodat je het nog eens snel en makkelijk terug kunt zien.  
De komende weken vertellen we je in een serie artikelen meer over de begroting van 2022.

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <
Op een enkel bezwaar na laat de uitspraak de rest van het plan overeind. 
Daarmee sluit de uitspraak langlopende discussies af. Het college ziet 
in de uitspraak ook de bevestiging dat de betrokken overheden hun 
keuzes zorgvuldig hebben gemaakt. Wethouder Mart van der Poel gaf 
aan heel blij te zijn met deze uitspraak: “Het is een grote stap vooruit in 
het langdurige proces van de GOL. Ik hoop dat we daadwerkelijk in 2022 
kunnen starten met de uitvoering van dit belangrijke project voor de 
toekomst van Heusden.”

Als rond de stikstofuitstoot gedaan is waar de Raad van State om 
vraagt, kunnen we door met de uitvoering van de GOL en de daarmee 
samenhangende ontwikkelingen in Heusden. Daarbij denken we aan een 
nieuwe verkeersstructuur die dorpscentra en woonstraten ontlast, de 
snelfietsroute, de realisatie van nieuwe natuur en waterberging, maar 
ook aan de bouw van woningen en een nieuwe basis school in de Grassen 
en de herinrichting van het centrum van Vlijmen. 

Meer informatie
Op www.oostelijkelangstraat.nl vind je meer informatie over de GOL.  
Je kunt je daar ook aanmelden voor een e-mailnieuwsbrief. <

Grote stap vooruit voor Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat
Woensdag 24 november deed de Raad van State een tussenuitspraak over de Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat (GOL). Die uitspraak gaf na lange tijd duidelijkheid. De Raad van State  
vraagt hoofdzakelijk meer tekst en uitleg aan de provincie Noord-Brabant over de compensatie  
van stikstofuitstoot in het plan. 

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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Informatie bekendmakingen
Onderstaande bekendmakingen  
zijn digitaal gepubliceerd. Meer  
informatie over de bekendmakingen 
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, Nassaulaan, naast 

huisnummer 51, kadastraal H5047, 
bouwen bedrijfshal (1171739, 
18-11-2021)

kappen twee eiken (1171739, 
18-11-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Nassaulaan, naast 

huisnummer 51, kadastraal H5047, 
aanleggen in- en uitrit (1171739, 
18-11-2021)

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. 

Bekendmakingen >

•  Elshout, Kapelstraat 41, vergroten 
woning en schuur (1172035, 
19-11-2021)

•  Haarsteeg, De Hoeven 7 en 9, 
vervangen en vergroten dakkapel 
(1172434, 20-11-2021)

•  Vlijmen, Wilhelminastraat 13, 
vervangen garage/berging (1173482, 
23-11-2021)

Kappen
•  Vlijmen, Nassaulaan, naast 

huisnummer 51, kadastraal H5047, 

Gemeentepolis 2021
De Gemeentepolis is voor inwoners van de gemeente Heusden met een laag inkomen. Om in aanmerking 
te komen, mag het (gezamenlijk) inkomen niet hoger zijn dan 120% van het voor jouw geldende sociaal 
minimum. Heb je een HeusdenPas, dan mag je ook gebruik maken van de gemeentepolis. De regeling is 
vooral interessant voor mensen met hoge ziektekosten zoals chronisch zieken en gehandicapten.

De Gemeentepolis is een basisverzekering in 
combinatie met een aanvullende verzekering. 
Zo kun je een pakket kiezen dat past bij jouw 
situatie. Heb je hoge zorgkosten, dan kan het 
meest uitgebreide verzekeringspakket interessant 
voor je zijn. Als gemeente dragen we aan deze 
polis € 35 per maand bij. Die korting is al verrekend 
in het premiebedrag. In dat geval heb je dus 
een brede dekking voor relatief minder geld. De 
gemeentepolis 2020 wordt aangeboden door de 
zorgverzekeraars CZ en VGZ.

Hoe kies je een pakket? 
De zorgverzekeraars CZ en VGZ  accepteren je voor 
elk pakket, ook bij een mindere gezondheid. Voor 
een aanvullende verzekering is wel van belang dat 
je geen schuld hebt bij de zorgverzekeraar. Kijk op 

www.gezondverzekerd.nl wat de verschillen zijn 
tussen je huidige verzekering en de pakketten 
in de Gemeentepolis. Je kunt dan ook zien welk 
pakket, in jouw situatie, het beste past en wat de 
kosten zijn. 

Aanmelden vóór 1 januari 2022
Wil je de Gemeentepolis aanvragen? Doe dit dan 
vóór 1 januari 2022 via www.gezondverzekerd.nl. 
Wil je dat iemand met je meekijkt? Dan 
kun je hiervoor terecht bij het spreekuur 
Geldzaken van de Bijeen teams. Bel voor een 
afspraak naar Bijeen: (073) 782 01 78 (dagelijks 
tussen 9.00-13.00 uur). Meer informatie over 
de precieze inkomensbedragen vind je op 
www.baanbrekers.org. <

Toeslagenaffaire:  
hulp voor gedupeerden
De toeslagenaffaire domineert al langere tijd het nieuws, en 
terecht! De Belastingdienst compenseert ouders die in de 
problemen zijn gekomen. Maar de financiële compensatie is niet 
altijd genoeg om de problemen op te lossen. 

Daarom heeft het college besloten om, vooruitlopend op 
rijksbeleid,  kwijtschelding van gemeentelijke belastingen te 
verlenen aan de Heusdense huishoudens die ook getroffen 
zijn. Het gaat hierbij om kwijtschelding van gemeentelijke 
belastingen van openstaande vorderingen die op peildatum 
31 december 2020 niet waren voldaan. Wanneer er in 2021 
is afbetaald op een schuld die in aanmerking komt voor 
kwijtschelding dan wordt dit bedrag terugbetaald. Schulden 
die voor 31 december 2020 zijn afbetaald vallen niet onder de 
regeling.

In de gemeente Heusden zijn er tot nu toe 50 huishoudens die 
zich hebben aangemeld als gedupeerde. Tijdens de gesprekken 
met een medewerker van Bijeen gaven ze aan dat het een 
stressvolle periode was, maar dat ze nu geen problemen of 
schulden meer hebben. Het gaat nu goed met ze. In de situaties 
waar wel behoefte aan ondersteuning of hulpverlening is, biedt 
Bijeen hulp op maat. 

Hulp nodig? 
Heb jij hulp of ondersteuning nodig bij ontstane problemen? 
Neem dan contact op met Bijeen. Een Bijeen-medewerker 
zorgt ervoor dat jouw vraag op de juiste plek terechtkomt voor 
de ondersteuning die nodig is. Denk hierbij aan hulp rondom 
huisvesting, schulden, inkomen, zorg of de opvoeding van de 
kinderen. Je kunt Bijeen bereiken via telefoonnummer (073) 78 
201 78 of per mail op info@bijeenheusden.nl. <

Je (huur)woning 
verduurzamen
Tegoedbon voor gratis energie-
besparende producten

Energiebesparing en duurzaamheid zijn binnen de gemeente 
Heusden belangrijke thema’s. Wij gaan voor Heel. Heusden. 
Duurzaam. Ook jij kunt daaraan bijdragen! Wij willen je graag 
helpen om energie te besparen, juist met het oog op de koude 
wintermaanden met hoge energieprijzen. Je kunt gratis een 
tegoedbon ter waarde van 50 euro aanvragen voor een vast 
pakket met energiebesparende producten. Let wel: op is op.

Voor wie?
Alle huurders en ook woningeigenaren binnen de gemeente 
Heusden kunnen hier gebruik van maken. Per adres kun je één 
aanvraag doen. 

Hoe werkt het?
De aanmeldperiode loopt uiterlijk tot 15 januari 2022 of zoveel 
eerder als het maximale aantal aanmeldingen is bereikt. Je kunt 
je via www.heusden.nl/rrew aanmelden voor deze actie. Op 
deze site lees je ook de voorwaarden van de actie. Begin januari 
sturen wij de tegoedbon per post naar je toe. Deze kun je tot 
en met 30 april 2022 inwisselen bij Hubo in Drunen of Keetels 
Elektro & Verlichting in Nieuwkuijk. <

Grote bouwkavel in Haarsteeg
BINNENKORT TE KOOP

Bouw jouw droomhuis op deze kavel in Haarsteeg!

Wil jij landelijk wonen met het centrum van Vlijmen en 
‘s-Hertogenbosch dichtbij? Dan heeft deze kavel veel te 
bieden! Op deze kavel aan de Oude Haven in Haarsteeg 
mag je één vrijstaande woning bouwen.

Kavelinfo
1310 m2 waarvan 240 m2 

schuin talud
€ 343.470 excl. BTW 
(prijspeil 2021)

Heb je interesse? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van 
De Kavelwinkel op www.dekavelwinkel.nl. Het exacte 
startsein geven we namelijk 6 december 2021 via de 
nieuwsbrief. Vanaf dan kun je aangeven dat je de kavel 
wilt reserveren.  Er geldt ‘wie het eerst komt, wie het 
eerst maalt’. Een reservering kost € 500 die bij aankoop 
van de grond met de koopsom wordt verrekend.

Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met 
De Kavelwinkel van gemeente 
Heusden via (073) 513 17 89 of 
dekavelwinkel@heusden.nl

Welke 
vereniging 
wil geld 
verdienen?
Oud papier ophalen
Wil jij één keer per 
maand gezellig, met 
een aantal leden, de 
buitenlucht in om een 
centje voor je vereniging 
bij te verdienen? Wij 
zoeken nog verenigingen 
die ons willen helpen 
met het inzamelen van 
oud papier. Wij regelen 
de inzamelwagen met 
chauffeur. Dus we hebben 
alleen enthousiaste 
vrijwilligers nodig die 
het oud papier in de 
inzamelwagen gooien. 
De verenigingen krijgen 
hiervoor een vergoeding 
van ongeveer € 400 tot 
€ 450 per kwartaal. Bel 
voor meer informatie 
naar cluster Afval 
(073) 513 17 89 of mail naar  
info@heusden.nl. <

www.heusden.nl
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VERDAGING BESLISTERMIJN 
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
VERDAAGD
Het college van burgemeester en 
wet houders maakt bekend, dat 
de beslissing op de onder staande 
aanvragen voor een omgevings-
vergunning met 6 weken is verdaagd.

Verdagen
•  Vlijmen, Geerpark Tot Morgen, 

kadastraal N7047, bouwen 32 
woningen  (1162863, 23-11-2021)

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
•  Elshout, Kerkstraat 73, plaatsen 

dakkapel voorzijde pand (1126097, 
22-11-2021)

•  Herpt, Hoefstraat 10, bouwen loods 
(1132397, 17-11-2021)

•  Vlijmen, Julianastraat 27 en 27A, 
bouwen woning en bedrijfsruimte 
(1160512, 19-11-2021)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 14F, bouwen 
berging met carport (1162701, 
19-11-2021)

•  Vlijmen, Copernicuslaan 1, plaatsen 
gaashekwerk (1163184, 19-11-2021)

•  Heusden, Demer 5D, veranderen 
woning (1164183, 22-11-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Julianastraat 27 en 27A, 

bouwen woning en bedrijfsruimte 
(1160512, 19-11-2021)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 14F, bouwen 
berging met carport (1162701, 
19-11-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Anton Pieckplein 8, 

aanleggen in- en uitrit (1166151, 
18-11-2021)

•  Vlijmen, Wolput 18, aanleggen in- en 
uitrit (1166467, 18-11-2021)

•  Drunen, Doormanstraat 8, verbreden 
oprit (1167855, 19-11-2021)

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 
bezwaarschrift indienen. Alleen een 
belanghebbende kan bezwaar maken.

Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer
Het college van Heusden heeft de 
onderstaande melding op grond van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:

Zaaknummer: 1109459
Datum ingekomen: 12 april 2021
Adres: D’Oultremontweg 16A, 5154 PD 
Elshout
Activiteit: Vervangen koelinstallatie

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 gemeente Heusden via 
telefoonnummer (073) 513 17 89. 

•  bij voldoende gebruik van de 
laadvoorziening, en op verzoek van de 
concessiehouder het besluit ook voor 
de tweede parkeerplaats gaat gelden 
nadat deze conform het besluit is 
ingericht;

•  een en ander uit te voeren conform 
bijlage met tekening nummer: 
VB2021-2O.

Deze regels worden gepubliceerd in  
het elektronische Gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl

Bezwaar: 23 november 2021 tot en  
met 3 januari 2022 

Besluiten

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 
basisregistratie personen (BRP) 
staan ingeschreven. 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: Polikowski, T.K.
Geboortedatum: 24-11-1976
Adres: Beneluxlaan 19 Vlijmen
Datum besluit: 19-11-2021
Zaaknummer: 1127100

Geslachtsnaam: Văculişteanu, C.
Geboortedatum: 17-05-1984
Adres: Herptseweg 3 Oudheusden
Datum besluit: 19-11-2021 
Zaaknummer: 1143900

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, dan  
kun je binnen zes weken, na de dag van  
deze publicatie, een bezwaarschrift 
indienen. Vermeld hierbij het zaak-
nummer. Voor vragen kun je contact 
opnemen met het cluster Burger zaken 
van de gemeente Heusden.

Kermis
Het college van burgemeester en 
wethouders van Heusden maakt bekend 
dat het college op 30 november 2021 
heeft besloten de regeling voorwaarden 
voor de verhuur van standplaatsen 
op kermisterreinen van de gemeente 
Heusden 2021 vast te stellen. Het 
besluit treedt in werking nadat het is 
bekendgemaakt in het elektronisch 
Gemeenteblad en de regeling wordt 
geplaatst in Lokale wet- en regelgeving, 
beide te vinden op www.overheid.nl. <

Bekendmakingen >

Ingetrokken Maatwerk-
voorschriften Milieu
Onderstaande aanvraag Omgevings-
vergunning is door de aanvrager 
ingetrokken:

Zaaknummer: 1074320
Datum publicatie: 1 december 2021
Adres: Kuiper 15, Nieuwkuijk
Omschrijving: Beschikking intrekken 
maatwerk voorschriften d.d. 14-7-2021 
bodem (omwb zaaknr. 2021-033989)

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.

E-laadpalen
Besluit
•  Twee parkeervakken in de 

Koolwitje in Vlijmen aan te wijzen 
als parkeergelegenheid welke 
enkel gebruikt mogen worden 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen, door het plaatsen 
van het verkeersbord model E4 
(Parkeergelegenheid) van bijlage 1 
van het Regelement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990 en de 
onderborden: ‘’uitsluitend opladen 
elektrische voertuigen’’ en OB504 
gericht op de parkeervakken waar 
deze regeling voor geldt;

•  het verkeersbesluit in eerste 
instantie geldt voor één van de twee 
aangewezen parkeerplaatsen op 
de betreffende laadlocatie en die 
parkeerplaats conform het besluit 
wordt ingericht;

www.heusden.nl
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