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met de gemeente 
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telefoonnummer
> (06) 532 357 05

Begroting 2022 - lokale lasten
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 begro-
ting 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 derde artikel in deze reeks.

Lokale lasten: niemands hobby
Niemand heeft als hobby het betalen van de lokale 
belastingen en heffingen. In deze reeks artikelen 
over onze begroting 2022 geven we uitleg waar 
we ons geld - jouw belastinggeld - aan uitgeven. In 
dit artikel kijken we echter naar de hoogte van de 
Heusdense lokale belastingen en heffingen. Die 
horen nog steeds tot de lagere van Nederland. In 
de begroting 2022 verlagen we de tarieven voor 
de afvalstoffenheffing. Daardoor blijven de totale 
lokale lasten volgend jaar ongeveer gelijk met die 
van dit jaar. 

Welke lokale belastingen en heffingen hebben we?
In Heusden zijn dat:
•   Onroerend zaak belasting -  dit is een algemene 

heffing die niet voor een vast doel bestemd is. 
De gemeenteraad bepaalt waar geld uit de OZB 
aan wordt uitgegeven.

•   Hondenbelasting - hiervan wordt de uitvoering 
van het hondenbeleid betaald.

•   Afvalstoffenheffing - om de kosten voor afvalin-
zameling en –verwerking te betalen.

•   Rioolheffing - met dit geld zorgen we voor een 
doelmatig werkende riolering en het beheersen 
van afvalwater, hemelwater en grondwater.

•   Parkeerbelasting - ingevoerd om de parkeerdruk 
in de vesting Heusden te reguleren.

•   Lijkbezorgingsrechten - dit geld gebruiken we 
vooral voor het onderhoud van de gemeentelijke 
begraafplaatsen.

•   Toeristenbelasting - dit geld wordt geïnd van 
personen van buiten de gemeente die hier over-
nachten in een toeristische accommodatie.

•   Reclamebelasting - deze geldt voor een gebied in 
Drunen en de opbrengst gaat grotendeels naar 
de Stichting Kernmanagement Drunen.

•   Leges - je betaalt leges als je gebruik maakt van 
gemeentelijke diensten, zoals reisdocumenten, 
vergunningen of bij een huwelijk.

Op Heusden.begroting-2022.nl hebben we een 
totaaloverzicht staan van de lokale heffingen en 
belastingen.

Kwijtschelding belastingen
Jaarlijks maken ongeveer 650 mensen gebruik van 
onze kwijtscheldingsmogelijkheden. Op 23 no-
vember besloot ons college nog openstaande be-
lastingschulden bij de gemeente kwijt te schelden 
voor gedupeerden van de Toeslagenaffaire. <

Netje om je kerstboom? -  
Gooi het bij het restafval! 
Heb jij ook al een mooie kerstboom gekocht om het thuis extra ge-
zellig te maken voor de feestdagen? Om de kerstboom gemakkelijk 
te vervoeren, worden de kerstbomen vaak verpakt in een netje. 
Superhandig, maar let op!

Net als de netjes van mandarijnen, uien en ander fruit zijn ze gemaakt 
van kunststof, maar horen niet bij het pmd-afval maar bij het restafval. 
De reden? In het plastic afval (pmd) verstoren de netjes de afvalverwer-
king. Ze draaien zich namelijk om de messen van de maalmolens van de 
machines die het afval sorteren. Het andere plastic afval blijft haken in 
de netjes en de machines lopen vast. <

www.bijeenheusden.nl

Inwoners met ondersteuning 
vanuit de Wmo wederom  
tevreden over Bijeen
De medewerkers van Bijeen doen hun uiterste best om onze 
inwoners zo goed mogelijk te helpen bij hun ondersteuningsvraag. 
Ieder jaar onderzoeken we daarom de ervaringen van inwoners die 
gebruik maken van een Wmo-voorziening zoals dagbesteding of 
hulp bij het huishouden. De rapportcijfers voor de dienstverlening 
van Bijeen en de ondersteuning van de gecontracteerde partijen 
over 2020 zijn bekend en wederom erg goed! Bijeen is het 
netwerk van partijen dat in de gemeente Heusden actief is op het 
terrein van zorg, jeugd, werk en welzijn. De resultaten lees je op 
www.bijeenheusden.nl.  <

Afvalkalender 2022
De Afvalkalender voor 2022 is beschikbaar! Via de app van de 
Afvalstoffendienst op je smartphone of tablet zie je makkelijk 
wanneer jij de container buiten moet zetten. Via de app krijg je 
ook handige berichtjes als er bijvoorbeeld een ophaaldag wij-
zigt. Dus download deze handige app via de App Store, Google 
Play store of Windows store. 

Downloaden
Ook kun je de afvalkalender zelf downloaden via 
www.afvalstoffendienst.nl. Lukt dit niet, dan kun je de kalender 
telefonisch opvragen via telefoonnummer (073) 615 65 75. 

Papieren kalender in je brievenbus
Er is dit jaar ook weer een mogelijkheid om via een button op de 
website een papieren kalender aan te vragen. Hiervoor geef je 
straat, huisnummer en postcode in en kies je in de kalender voor 
‘papieren kalender aanvragen’. Deze wordt dan automatisch  
binnen 7 werkdagen naar je toegestuurd. <

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 17.00 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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http://Heusden.begroting-2022.nl
http://www.bijeenheusden.nl
http://www.afvalstoffendienst.nl


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, Thorbeckeplein 35, plaat-

sen dakkapel achterzijde woning 
(1173740, 24-11-2021)

•  Drunen, Grotestraat 175, verbouwen 
woonboerderij (1175461, 29-11-2021)

•  Elshout, Wolfshoek ter hoogte van 
huisnummer 30, tijdelijk plaatsen 
bouwbord (aanlegwerkzaamheden 
glasvezel) (1175569, 30-11-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Boliviaring 26, aanleggen in- 

en uitrit (1175583, 30-11-2021)
Kappen
•  Drunen, Finlandplantsoen ter hoogte 

van huisnummer 67, kappen suikeres-
doorn (1175567, 30-11-2021)

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, Christiaan Huygensweg 

2B, bouwen bedrijfspand (1125070, 
26-11-2021)

•  Haarsteeg, De Hoeven 47A, bouwen 
tijdelijke mantelzorgwoning met 
berging (1130399, 25-11-2021)

•  Drunen, Bosscheweg 13, verbouwen 
en uitbreiden woning (1155464, 
25-11-2021)

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de persoon 
hieronder genoemd niet meer woont 
op het adres waar hij/zij volgens de 
basisregistratie personen (BRP) staat 
ingeschreven. Het college heeft beslo-
ten de persoonslijst van deze persoon 
niet meer bij te houden. Daardoor 
staat hij/zij officieel niet meer op dat 
adres ingeschreven.

Geslachtsnaam: Horea, I.V.
Geboortedatum: 05-02-1996
Adres: Naulandseweg 1 A Elshout
Datum besluit: 03-12-2021
Zaaknummer: 1166347

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 zaaknum-
mer. Voor vragen kun je contact opne-
men met het cluster Burgerzaken van 
de gemeente Heusden.

Ondergrondse container
Het college heeft het voornemen tot de 
plaatsing van een ondergrondse contai-
ner voor restafval in Drunen, naast de 
inrit naar het Rooijackerserf, op de hoek 
van de Stationsstraat. 

Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ligt met ingang van vrijdag 3 
december 2021 gedurende zes weken 
ter inzage. Gedurende deze periode kun-
nen belanghebbenden een zienswijze 
indienen. De eventueel ingediende 
zienswijzen worden betrokken bij de 
definitieve besluitvorming. Tegen het 
definitieve besluit staat rechtstreeks 
beroep open bij de rechtbank. <

Bekendmakingen >

Afwijken van de bestemming 
•  Haarsteeg, De Hoeven 47A, bouwen 

tijdelijke mantelzorgwoning met 
berging (1130399, 25-11-2021)

•  Drunen, Bosscheweg 13, verbouwen 
en uitbreiden woning (1155464, 
25-11-2021)

Kappen
•  Elshout, Oosterseweg kadastraal 

K228 (naast huisnummer 15), kappen 
drie populieren (1168515, 25-11-2021)

•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat ter 
hoogte van de huisnummers 30, 30A 
en 30B, kappen drie dode leilinden 
(1170743, 26-11-2021)

Vergunningsvrij
•  Drunen, hoek Beethovenlaan en 

Johann Straussstraat kadastraal 
L7514, plaatsen bouwbord (1163158, 
29-11-2021)

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.

Illegaal vuurwerk 
Illegaal vuurwerk leidt tot levensgevaarlijke situaties. Meld Misdaad Anoniem krijgt jaarlijks honderden 
meldingen over de opslag en handel van illegaal vuurwerk, waardoor duizenden kilo’s illegaal vuurwerk 
in beslag worden genomen. Heb jij informatie over illegaal vuurwerk in jouw buurt? Bel anoniem met 
0800-700 of meld het online in een beveiligde omgeving via www.meldmisdaadanoniem.nl 

Let op: bij Meld Misdaad Anoniem kun je geen 
vuurwerkoverlast of het vroegtijdig afsteken van 
vuurwerk melden. Dit kun je melden bij de politie. 

Over misdaad anoniem
Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk meld-
punt en geen onderdeel van de politie. Jaarlijks 
stuurt dit meldpunt 20.000 meldingen door naar 
de politie en andere opsporingsinstanties. De ano-
nimiteit van de melder staat op de eerste plaats. 
Jouw anonimiteit is voor Meld Misdaad Anoniem 
zelfs belangrijker dan het oplossen van een onder-
zoek. Zo blijf je anoniem:

•   Je melding wordt verwerkt in een beveiligd for-
mulier;

•   Alleen de relevante informatie wordt doorge-
stuurd naar de politie en andere opsporingsin-
stanties;

•   Het meldformulier wordt vernietigd nadat het is 
doorgestuurd. Meld Misdaad Anoniem bewaart 
geen informatie.

Meer informatie vind je op  
www.meldmisdaadanoniem.nl <

Vrijwilliger bij de brand-
weer, iets voor jou?
Brandweerkorps Heusden zoekt vijf nieuwe vrijwilligers! Is dat 
iets voor jou? Kom dan naar de informatieavond op maandag 24 
januari. Meld je aan via www.wervingbrandweerheusden.nl. De 
datum is onder voorbehoud van de geldende coronarichtlijnen. <

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op 
dinsdag 14 december 2021 een digitale hoorzitting. Tijdens deze 
digitale hoorzitting worden drie bezwaarschrift behandeld. 
Meer hierover lees je op www.heusden.nl > zoek op ‘Bezwaar  
en beroep’. <

Een duurzaam Heusden
Hoe beperken we de gevolgen van klimaatverandering en hoe 
maken we samen Heel.Heusden.Duurzaam.? 

•   Wind- en zonneparken: samen met andere gemeenten in Regio 
Hart van Brabant en de provincie Noord-Brabant willen we sa-
menwerken aan een Regionaal Publiek Ontwikkelbedrijf voor 
de ontwikkeling van deze parken in de regio. Ook in Heusden 
is het doel om uiterlijk in 2030 een energiehub te realiseren. 

•   Luchtvervuiling is schadelijk voor de gezondheid. Daarom  
werken we aan een betere luchtkwaliteit. 

Hoe doen we dat? 
Je leest het op www.heelheusdenduurzaam.nl. Hier vind je nog 
veel meer inspiratie over hoe we samen zuinig kunnen zijn op 
onze leefomgeving. Ook jij kunt je steentje bijdragen! Wil je 
bijvoorbeeld je eigen (huur)woning verduurzamen? Vraag een 
tegoedbon aan voor gratis energiebesparende producten via  
www.heusden.nl/rrew. <

www.heusden.nl

Informatie van de gemeente Heusden > 8 december 2021

https://officielebekendmakingen.nl/
overuwbuurt.overheid.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl
http://www.wervingbrandweerheusden.nl
http://www.heusden.nl
http://www.heelheusdenduurzaam.nl
http://www.heusden.nl/rrew

