
Je kunt ook 
Whats appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer

> (06) 532 357 05

Verspillingsvrije feestdagen
Weet jij al wat er dit jaar bij jullie op het kerstmenu staat? Hoe je kerst ook viert, door slim te kopen, 
koken en bewaren kun je voorkomen dat je veel kostbaar eten weg moet gooien. 

Met de feestdagen haal je waarschijnlijk meer eten 
in huis dan normaal. Dikke kans dat er dus ook 
eten overblijft. Van restjes kun je heel gemakkelijk 
een lekkere soep of wokschotel maken.  
Maar we hebben nog wat tips om verspilling te 
voorkomen. 

Planning
•   Maak een planning. Wie eten er mee? Zijn het 

grote of kleine eters? Wat lusten ze wel en wat 
lusten ze niet?

•   Check je voorraad. Misschien heb je die kruiden 
die je nodig hebt gewoon in je keukenkastje 
staan!

•   Maak altijd een boodschappenlijstje en zet daar-
op ook de hoeveelheden die je nodig hebt. 

Bereiding
Kook op maat. Gebruik een weegschaal voor het 
afwegen van de ingrediënten. Zet eten in kleine 

hoeveelheden op tafel. Vul pas aan als het op 
is, zodat je minder snel eten overhoudt. Ook bij 
gourmetten en fonduen is het slim om vlees en 
vis in kleinere hoeveelheden op tafel te zetten 
en pas aan te vullen als het op is. Zo staat het 
immers niet te lang buiten de koelkast en kun je 
het gemakkelijker een volgende dag gebruiken of 
invriezen! 

Bewaren
Bewaar je restjes slim! Heb je restjes over, laat 
deze afkoelen en zet ze binnen 2 uur in de koel-
kast. Een grote pan soep kun je in een bak koud 
water zetten om deze sneller af te laten koelen. 
Maak restjes wel op tijd op of vries ze in. Dan blij-
ven ze nog ongeveer 3 maanden goed! <

Duurzaam nieuws
Grenst jouw woonomgeving of locatie van je onderneming aan onze 
buurgemeente Waalwijk? Oftewel: woon je in Doeveren, Elshout, 
Heesbeen of in Drunen-west? Dan is het nieuwsbericht van gemeente 
Waalwijk over zonnevelden en windturbines relevant voor jou. Dit 
bericht vind je op www.waalwijk.nl/duurzame-energie  

Het zoekgebied van de gemeente Waalwijk voor mogelijke locaties van 
zonnevelden of windturbines ligt tegen onze gemeentegrens. Dit raakt 
mogelijk dus ook onze inwoners die dichtbij buurgemeente Waalwijk 
wonen (in Doeveren, Elshout, Heesbeen of Drunen-West.)

De gemeente Waalwijk werkt aan de voorbereidingen voor onderzoek 
naar de milieueffecten van zonnevelden en windturbines. Deze stuk-
ken liggen van 23 december 2021 tot en met 16 februari 2022 ter inzage 
bij de gemeente Waalwijk. In deze periode is het mogelijk om een ziens-
wijze in te dienen bij de gemeente Waalwijk. 

Op dinsdagavond 18 januari 2022 om 19.30 uur organiseert de gemeen-
te Waalwijk een online bijeenkomst voor alle geïnteresseerden. Wil 
je meer weten over het proces rond zon- en windenergie in Waalwijk? 
Over de onderzoeken naar de milieueffecten? Of wil je een reactie ge-
ven op de stukken? Dan ben je van harte welkom om deel te nemen aan 
deze online bijeenkomst. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail 
te sturen naar duurzaam@waalwijk.nl. Het exacte programma en de 
bevestigingsmail voor deelname ontvang je in januari. <

Subsidie voor activiteiten  
en projecten
Het college heeft besloten om maatschappelijke organisaties en 
verenigingen die een activiteit of project organiseren, te onder-
steunen met een tijdelijke subsidieregeling. De activiteit of het 
project moet gericht zijn op het thema sociaal of mentaal welzijn, 
onderwijs, sport, kunst of cultuur. De regeling is in het leven geroe-
pen om de (langdurig) negatieve gevolgen van de coronamaatrege-
len op onze inwoners omlaag te brengen. 

De coronamaatregelen hebben invloed op het welzijn en de gezond-
heid van onze inwoners. Met deze subsidieregeling ondersteu-
nen we de bovengenoemde thema’s en dat levert een positieve 
bijdrage aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners.  
Maatschappelijke organisaties en verenigingen kunnen met de sub-
sidie nieuwe activiteiten of projecten, binnen de geldende corona-
maatregelen, organiseren. 

Meer informatie zoals de voorwaarden en het aanvraagformulier 
vind je op www.heusden.nl/stimuleringsregeling. <

Begroting 2022
Heb jij vragen over de begroting van 

2022? Stel ze gerust! Stuur je mail 
naar communicatie@heusden.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
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. 
Tijdens de kerstvakantie, 27 december 
tot en met 7 januari, werken wij de  
hele dag 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

Let op! Op vrijdag 24 en 31 december 
zijn wij telefonisch bereikbaar en ge-
opend 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 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, Voordijk 45, bouwen berging 

(1177678, 09-12-2021)
•  Vlijmen, Voordijk 45, vergroten serre 

(1178887, 09-12-2021)
•  Vlijmen, Blauwbleuren kadastraal 

N7047, bouwen 11 woningen met erf-
afscheidingen (1177492, 09-12-2021)

•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 12, 
bouwen woning (1178510, 13-12-2021)

•  Drunen, Duinweg 58, veranderen in- 
en uitrit (1178736, 14-12-2021)

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. 

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Haarsteeg, De Hoeven 7 en 9, vergro-

ten/vervangen dakkapel (1172434, 
14-12-2021)

Buiten behandeling stellen aanvraag
•  Drunen, Groenewoud 23B, bou-

wen kantoorpand met werkplaats 
(1141011, 13-12-2021)

•  Vlijmen, Wolput 81D, afwijken be-
stemmingsplan voor tijdelijke bewo-
ning van 10 jaar (1166172, 09-12-2021)

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.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘MARIËNDONKSTRAAT 23, ELSHOUT’
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat het heeft ingestemd 
met het ontwerpbestemmingsplan 
‘Mariëndonkstraat 23, Elshout’ (NL.
IMRO.0797.BPmariendonkstr23-ON01). 
Het doel van dit bestemmingsplan is 
de bouw van een vrijstaande woning 
mogelijk te maken.
 

Het plangebied ligt in Elshout en wordt 
globaal begrensd door de woningen 
aan de Mariëndonkstraat 21 en 25. Het 
plangebied heeft de kadastrale aandui-
ding Drunen, sectie K, nummer 344.
 
Het bestemmingsplan wordt waar-
schijnlijk vastgesteld in het tweede 
kwartaal van 2022.

Het ontwerpbestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 23 december 2021 ge-
durende zes weken ter inzage. Een 
digitale versie is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl en de landelijke web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl. Je 
kunt een zienswijze indienen.

een zienswijze indienen tegen het 
ontwerpexploitatieplan.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Mathijs Snoeren, via te-
lefoonnummer (073) 513 17 89. Vermeld 
hierbij het zaaknummer 1109460.

Standplaatsvergunning
Het college van Heusden heeft op 16 
december 2021 vergunning verleend 
aan Gouwco Event Catering voor het 
innemen van een standplaats aan de 
Curielaan in Vlijmen vanaf 1 januari 
2022. De vergunning is verzonden op 
16 december 2021 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 1160692.

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: Ogrodzka, K.W.
Geboortedatum: 04-11-1998
Adres: Groen van Prinstererlaan 8 
Vlijmen
Datum besluit: 15-12-2021
Zaaknummer: 1153659

Geslachtsnaam: Serweciński, M.P.
Geboortedatum: 12-01-1994
Adres: Groen van Prinstererlaan 8 
Vlijmen
Datum besluit: 15-12-2021
Zaaknummer: 1164241

Geslachtsnaam: Grasewicz, P.
Geboortedatum: 09-05-1994
Adres: Vendreef 3 Vlijmen
Datum besluit: 15-12-2021
Zaaknummer: 1160969

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je binnen zes weken, na de 
dag van deze publicatie, een bezwaar-
schrift indienen. Vermeld hierbij 
het zaaknummer. Voor vragen kun 
je contact opnemen met het clus-
ter Burgerzaken van de gemeente 
Heusden.

ERFPACHTCANON EN INDEXERING
Het college heeft besloten om het 
canonpercentage voor 2022 vast te 
stellen op het minimumpercentage 
van 4%. Dat is inclusief 0,5% opslag 
voor administratie- en beheerskosten. 
Daarnaast worden alle lopende erf-
pachtovereenkomsten per 1 januari 
2022 geïndexeerd met 3,4%.

INSCHRIJVING POLITIEKE PARTIJ
Het Centraal stembureau van de ge-
meente Heusden heeft op 6 december 
2021 besloten een verzoek tot regis-
tratie van een nieuwe aanduiding van 
een politieke groepering in te willigen. 
Het gaat om de aanduidingen: Heusden 
Verbindt. De aanduiding is bijgeschre-
ven in het register voor de verkiezing 
van de leden van de gemeenteraad van 
de gemeente Heusden. <

Bekendmakingen >

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Simon Oostdam, via te-
lefoonnummer (073) 513 17 89. Vermeld 
hierbij het zaaknummer 1145937.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN EN  
ONTWERP EXPLOITATIEPLAN 
‘BERNSESTRAAT 5, HERPT’
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met het 
ontwerp wijzigingsplan en het ontwerp 
exploitatieplan ‘Bernsestraat 5, Herpt’ 
(NL.IMRO.0797.WPbernsestraat5-
ON01). Het wijzigingsplan geeft invul-
ling aan de wijzigingsbevoegdheid uit 
het bestemmingsplan ‘Herpt’ voor de 
locatie Bernsestraat 5. De wijzigings-
bevoegdheid maakt de bouw van maxi-
maal 13 woningen mogelijk. 

Het plangebied ligt aan de rand van 
Herpt, ter hoogte van de Bernsestraat 
5 en wordt globaal begrensd door de 
Heusdenseweg en de Bernsestraat. 
Ter plaatse is een voormalig agrarisch 
bedrijf aanwezig. 
 
Het wijzigingsplan en het exploitatie-
plan worden waarschijnlijk vastgesteld 
in het tweede kwartaal van 2022.

Het ontwerp wijzigingsplan en het 
ontwerp exploitatieplan liggen met 
ingang van 23 december 2021 ge-
durende zes weken ter inzage. Een 
digitale versie is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl en de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Iedereen kan een zienswijze indie-
nen tegen het ontwerpwijzigings-
plan. Belanghebbenden kunnen 

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! <

Bomen kappen
Alle bomen die eigendom zijn van de gemeente Heusden, zijn ge-
checkt op veiligheid. Deze boomveiligheidscontrole leverde natuur-
lijk veel gegevens op. Deze zijn allemaal vastgelegd in een digitaal 
beheersysteem. 

Uit de controle zijn werkzaamheden gekomen waar we mee aan de 
slag gaan. De eerste stap is om de bomen te kappen die een gevaar 
voor de openbare ruimte kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld doordat 
ze hol zijn, een zwamaantasting hebben of dood zijn. Hierdoor zijn 
de bomen breukgevoelig of kunnen er grote takken uitbreken. 

In totaal gaat het om 144 bomen. Voor 36 bomen is een kapvergun-
ning nodig. Deze procedure is inmiddels afgerond. De aannemer is 
deze week gestart met het kappen van 78 bomen. De Buitendienst 
kapt de overige bomen. <

Afsluiten 
Textiel-
containers 
Om vernieling en brand-
stichting in de textiel-
containers te voorkomen, 
zal Baanbrekers vanaf 
maandag 27 december tot 
en met 3 januari de textiel-
containers afsluiten.

Op donderdag 23 december 
plakt Baanbrekers als extra 
service deze mededeling op 
de textielcontainers.

Vanaf dinsdag 4 januari is 
het weer mogelijk om de 
textielcontainers te ge-
bruiken. <

Aangepaste openingstijden
Tijdens de kerstvakantie (27 december tot en met 7 januari) 
hebben we aangepaste openingstijden: 

Gemeentebalie Vlijmen:
•  vrijdag 24 december en 31 december geopend tot 12:00 uur
•  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.

Milieustraat
•  zaterdag 25 december gesloten
•  zaterdag 1 januari gesloten

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

Wij wensen je  
fijne feestdagen

www.heusden.nl
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