
Je kunt ook 
Whats appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer
> (06) 532 357 05

Begroting 2022 - wat wil jij weten?
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 vierde artikel in deze reeks.

Welke vragen heb jij?
We hebben de afgelopen weken drie artikelen  
geschreven over de begroting 2022. 
•   Het eerste artikel ging over waar het geld op  

de begroting vandaan komt en waar we het  
aan uitgeven. 

•   Daarna hebben we een infographic gemaakt  
die onze begroting uitlegt. 

•   Het derde artikel ging over de lokale belastin-
gen, heffingen en tarieven. 

We hopen dat we met die artikelen al veel vragen 
konden beantwoorden, maar we horen graag welke 
vragen jij hebt over onze begroting! Je kunt jouw 
vragen sturen naar communicatie@heusden.nl. 
In een volgend artikel beantwoorden we ze graag. 
Alvast hartelijk bedankt. <

Controle garageboxen
Professionele hennepkwekerij en  
illegaal vuurwerk gevonden

Op dinsdag 7 december 2021 hebben het Bestuurlijk Interventieteam 
Meierij (BIM), de gemeente Heusden, de politie en de Douane nog-
maals een integrale bestuurlijke controle gehouden in ongeveer 65 
garageboxen die verhuurd worden in de gemeente Heusden. Er werd 
een professionele hennepkwekerij en maar liefst 56 kilo aan illegaal 
vuurwerk gevonden. 

Meer hierover lees je op www.nietwegkijken.nl. 

Bewust winkelen 
Met de feestdagen in het vooruitzicht zijn we weer op zoek naar 
leuke cadeautjes voor onder de kerstboom en gaan we op pad voor 
een leuke kerstoutfit. 

Tweedehands
Maar al die spullen hebben impact op het klimaat. Ze moeten 
worden gemaakt, en daar zijn grondstoffen en energie voor nodig. 
Soms kun je hele mooie dingen vinden in tweedehands winkels. Ook 
in onze gemeente kun je voor tweedehands spullen terecht bij bij-
voorbeeld Twiddus, Sam Sam en Vincentius. 

Doe cadeau
Maar het is ook leuk om een doe cadeau te geven of te krijgen. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan toegangskaartjes voor een museum of een 
proefles voor sport, dans of muziek. Een cadeaubon van een restau-
rant of café is een leuk cadeau om te geven of te krijgen. Je steunt 
daarmee ook nog eens de horecaondernemers die hard getroffen 
worden door de coronamaatregelen.  

Slim cadeau
Als je een doucheradio met timer geeft, wordt korter douchen een 
stuk leuker. Maar ook met een leuke hervulbare coffee to go beker 
of een hippe drinkbeker, help je het milieu een handje. 

Huren of delen
Sommige spullen gebruik je niet zo vaak of misschien maar één keer. 
Denk bijvoorbeeld aan gereedschap, speelgoed of zelfs een auto. 
Steeds vaker kun je zulke spullen huren of delen. Zo hoef je die spul-
len niet te kopen. Goed voor het milieu en je portemonnee. <

Aangepaste openingstijden
Morgen, donderdag 16 december, zijn wij vanaf 15.30 uur  
gesloten vanwege een digitale kerstviering. 

Tijdens de kerstvakantie (27 december tot en met 7 januari) 
heeft de gemeentebalie in Vlijmen aangepaste openingstijden: 
• vrijdag 24 december en 31 december geopend tot 12:00 uur
• op maandag 3 januari vanaf 10:00 uur geopend

In deze periode werken we alleen op afspraak. Een afspraak ma-
ken kan via www.heusden.nl of telefonisch via (073) 513 17 89.

Ook Bijeen heeft aangepaste openingstijden:
• vrijdag 24 december en 31 december geopend tot 13:00 uur

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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www.nietwegkijken.nl
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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
•  Drunen, Industrieterrein Groenewoud 

III/Doorloop, kavel 4, bouwen be-
drijfsruimte (1175801, 01-12-2021)

•  Drunen, Wilhelminastraat 18, plaat-
sen zonnepanelen op dak Moskee 
(1176332, 03-12-2021)

•  Drunen, Christiaan Huygensweg 
kadastraal K3219, K3221 en K3224, 
bouwen kantoor met bedrijfshal 
(1176424, 04-12-2021) 

•  Vlijmen, Rozemarijn naast huisnum-
mer 48, bouwen woning (1176729, 
06-12-2021)

•  Drunen, Stationsstraat 60, bouwen 
uitbouw aan achterzijde woning 
(1177010, 07-12-2021)

Kappen
•  Drunen, Industrieterrein Groenewoud 

III/Doorloop, kavel 4, verplaatsen 
negen bomen  (1175801, 01-12-2021)

•  Drunen, Aziëlaan 49, kappen zes es-
sen en een eik (1176058, 02-12-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Stationsstraat 60, bouwen 

uitbouw aan achterzijde woning 
(1177010, 07-12-2021)

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. 

VERDAGING BESLISTERMIJN AAN-
VRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
VERDAAGD
Het college van burgemeester en wet-
houders maakt bekend, dat de beslis-
sing op de onderstaande aanvragen 

voor een omgevingsvergunning met 6 
weken is verdaagd.

Verdagen
•  Haarsteeg, Meester Prinsenstraat 10, 

splitsen woning (1162882, 02-12-2021)

Meer informatie
Graag bij uw schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je contact opnemen met het clus-
ter Omgevingsvergunningen van de 
gemeente Heusden, telefoon:  
(073) 513 1789.

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Vlijmen, kadastraal N7047, Aardbei, 

Blauwbleuren en Kriezel, bouwen 
32 woningen inclusief bergingen en 
garages (1162863, 03-12-2021)

•  Nieuwkuijk, Esdoornstraat 2A, ver-
bouwen woning (1164295, 06-12-2021)

•  Drunen, Lipsstraat 14, plaatsen over-
kapping (1165205, 03-12-2021)

•  Vlijmen, Aardbei 12, bouwen garage 
(1167114, 06-12-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, kadastraal N7047, Aardbei, 

Blauwbleuren en Kriezel, bouwen 
32 woningen inclusief bergingen en 
garages en aanleggen 10 in- en uitrit-
ten (1162863, 03-12-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Oudheusden, Hazepad 15, aanleggen 

in- en uitrit (1129064, 03-12-2021)
•  Vlijmen, kadastraal N7047, Aardbei, 

Blauwbleuren en Kriezel, aanleg-
gen 10 in- en uitritten (1162863, 
03-12-2021)

Vergunningsvrij
•  Elshout, Scheidingstraat 16, vergro-

ten bijgebouw (1161760, 03-12-2021)

Ingetrokken
•  Elshout, Oosterseweg 5, bouwen 

paardenstallen (1169839, 03-12-2021)

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.

Geslachtsnaam: Sotir, E.L. 
Geboortedatum: 03-11-2000
Adres: De Bosschen 2 Drunen
Datum besluit: 03-12-2021
Zaaknummer: 1162585

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.

ACTIVITEITENBESLUIT  
MILIEUBEHEER
Collectieve festiviteiten 2022
Het college van Heusden wijst elk 
jaar collectieve dagen aan waarbij 
horecabedrijven meer geluid mogen 
produceren dan is toegestaan in het 
Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor 
2022 zijn dit voor de gehele gemeente:
•  De jaarwisseling: de nacht van  

31 december op 1 januari;
•  Carnaval: de nacht van 25 op 26 febru-

ari t/m de nacht van 28 februari op  
1 maart;

•  De 80 van de Langstraat: de nacht 
van 10 op 11 september.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT  
MILIEUBEHEER
Het college van Heusden heeft de on-
derstaande melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ont-
vangen en geaccepteerd:

Zaaknummer: 1160788
Datum ingekomen: 13 september 2021
Adres: Christiaan Huygensweg 2B, 
Drunen
Activiteit: Starten activiteiten
kantoor en opslag statische goederen

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 ge-
meente Heusden via telefoonnummer 
073-513 17 89 

INGETROKKEN OMGEVINGSVER-
GUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS
Onderstaande aanvragen 
Omgevingsvergunning zijn door de 
aanvrager ingetrokken

Zaaknummer: 625692
Datum publicatie: woensdag 15 decem-
ber 2021
Adres: Bernsestraat 5, Herpt
Omschrijving: Intrekking 
Omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets, vanwege deelname als 
saneringslocatie aan het Ruimte-voor-
Ruimte programma Provincie (omwb 
zaaknr. 20040052)

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je contact opnemen met de ge-
meente Heusden, telefoon:  
(073) 513 17 89.

Exploitatievergunning

EXPLOITATIEVERGUNNING STICHTING 
HIGH5
De burgemeester van Heusden heeft op 
8 december 2021 vergunning verleend 
aan Stichting High5 voor Stichting 
High5 locatie Buytenhove aan de 
Heusdenseweg 29 in Herpt. De vergun-
ning is verzonden op 8 december 2021 
en bij de gemeente bekend onder num-
mer 1165100.

EXPLOITATIEVERGUNNING 
SNACKCORNER DELWIG B.V.
De burgemeester van Heusden heeft op 
7 december 2021 een exploitatievergun-
ning verleend aan Snackcorner Delwig 
B.V., voor het horecabedrijf genaamd 
Foodmaster Vlijmen, aan Burgemeester 
van Houtplein 41 in Vlijmen. De vergun-
ning is verzonden op 7 december 2021 
en bij de gemeente bekend onder num-
mer 1161347. <

Bekendmakingen >

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 
HET HERBOUWEN VAN EEN VLAAMSE 
SCHUUR MET BIJGEBOUW, 
HOEFSTRAAT 4A IN HERPT
Deze ontwerp omgevingsvergunning 
bevat de activiteiten ‘bouwen’, ’plano-
logisch strijdig gebruik’ en ‘monument 
onderhouden, restaureren, veranderen 
of slopen’.

Procedure
De ontwerp omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 16 december 2021 gedurende zes 
weken ter inzage. Je kunt de stukken 
tijdens openingstijden inzien in het 
gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale 
versie van de ontwerp omgevingsver-
gunning kun je opvragen via info@
heusden.nl. Graag bij een schriftelijke 
reactie het zaaknummer 1123233 ver-
melden. Voor vragen kun je contact 
opnemen met de heer J. Verharen van 
het cluster Omgevingsvergunningen.

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 basis-
registratie personen (BRP) staan inge-
schreven. 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: Hoeblal, V.S.
Geboortedatum: 18-04-1986
Adres: De Bosschen 2 Drunen
Datum besluit: 03-12-2021
1127289

Geslachtsnaam: Falkowski, J.G.
Geboortedatum: 10-09-1963
Adres: De Bosschen 2 Drunen
Datum besluit: 03-12-2021
Zaaknummer: 1127409

Geslachtsnaam: Vieriu, A.C.
Geboortedatum: 25-11-1999
Adres: De Bosschen 2 Drunen
Datum besluit: 03-12-2021
Zaaknummer: 1162687

Geslachtsnaam: Stoian, A.E.
Geboortedatum: 20-05-1990
Adres: De Bosschen 2 Drunen
Datum besluit: 03-12-2021
Zaaknummer: 1162600

Aankondiging openbare  
raadsvergadering 
Op dinsdag 21 december 2021 vergadert de raad van de gemeente Heusden. Je kunt de raadsvergadering 
volgen via de livestream op www.heusden.nl

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:

• Tweede Bestuursrapportage
• Wijziging APV gemeente Heusden
• Bijdrage lokale omroep 2022 e.v.
• Transitievisie Warmte
• Evaluatie visie Zonne-energie en Kadernotitie 

Windenergie
• Kader meerjarige prestatieafspraken tussen 

gemeente, Woonveste en Huurdersvereniging 
Heusden

• Oplegnotitie Masterplan De Grassen
• Verordening Fysieke Leefomgeving  

Heusden 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
• Masterplan Kasteel Steenenburg
• Verordening gemeentelijke adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) gemeente Heusden 
2022

• Bestemmingsplan Janus van Engelenstraat  
12 Haarsteeg

• Tijdelijk verbod carbidschieten APV Heusden 
2021 <

Je (huur)woning  
verduurzamen
Wees er snel bij!

Heb jij je al aangemeld voor de energiebesparingsactie? Je kunt 
nu een tegoedbon aanvragen voor een pakket met gratis ener-
giebesparende producten. Alle huurders en ook woningeigena-
ren binnen de gemeente Heusden kunnen hier gebruik van ma-
ken. Let op: wees er snel bij! De actie loopt namelijk storm.  
Er zijn al 2.400 aanvragen en er zijn 3.000 tegoedbonnen be-
schikbaar.

Je kunt je tot 15 januari aanmelden via www.heusden.nl/rrew. 
Als het maximale aantal aanmeldingen is bereikt, zetten we  
de actie stop. De voorwaarden lees je ook op de website. <

www.heusden.nl
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