
Lever jij ook kerstbomen in? 
5 januari 2022

We hebben een leuke tip voor de jeugd tijdens 
de kerstvakantie! Op woensdagmiddag 5 januari 
kun je weer als vanouds op diverse locaties in de 
gemeente kerstbomen inleveren. Per ingeleverde 
boom krijg je € 0,50.

Je kunt kerstbomen met kluit maar ook zonder in-
leveren. Natuurlijk laat je de versieringen, lichtjes, 
mand of emmer thuis. Op onderstaande locaties 
staan we klaar om de kerstbomen in ontvangst te 
nemen. <

Coronasteun
Ondernemers, bedrijven en werkenden hebben in ieder geval tot  
14 januari te maken met de aangescherpte coronamaatregelen. Die 
beperken de ruimte om te ondernemen. Om hen in deze periode te 
helpen verlengt het kabinet het economisch steunpakket. Hiervoor 
trekt het kabinet 4,4 miljard euro uit. Naast deze regelingen hebben 
we in Heusden ook een aantal lokale subsidieregelingen in het leven 
geroepen. Zo kunnen ondernemers, verenigingen en stichtingen die 
kosten hebben gemaakt voor het organiseren van een CTB controle bij 
activiteiten die plaats hebben gevonden vanaf 22 september 2021 een 
bijdrage aanvragen om (een deel van) de kosten te vergoeden. Kijk op 
www.heusden.nl/coronasteun voor een overzicht van de subsidierege-
lingen en een doorverwijzing naar de landelijke steunmaatregelen. <

Aardgasvrij wonen
Heel. Heusden. Duurzaam.

Hoe gaan we in Heusden de komende decennia afscheid nemen 
van aardgas? Met de ‘Transitievisie Warmte Heusden v1.0’ nemen 
we deze vraag voor de eerste keer onder de loep. Deze visie is 
op 21 december 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het 
uiteindelijke doel: in 2050 worden alle gebouwen en woningen in 
onze gemeente zonder aardgas verwarmd. Deze warmteopgave 
heeft grote impact op iedereen. Achter de voordeur van vrijwel  
elke woning zal dit gemerkt worden.

Waarom aardgasvrij?
Bij het toekomstig verwarmen van onze gebouwen en woningen 
zonder aardgas, richten we ons op een stevige vermindering van 
de CO2-uitstoot. Voor 2030 hebben we in Heusden als doel om 30% 
minder CO2-uitstoot te hebben ten opzichte van 2021. Dat doen 
we vooral om de (gevolgen van de) opwarming van de aarde te be-
perken. Maar ook omdat we minder afhankelijk willen worden van 
buitenlandse leveranciers van aardgas en om de energiekosten te 
beheersen.

Actieprogramma
Samen met partijen, inwoners, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties is gewerkt aan deze eerste ‘Transitievisie Warmte 
Heusden’. Het actieprogramma dat hierbij hoort, laat zien wat we 
al aan deze warmteopgave tot 2030 gaan doen. Door bijvoorbeeld 
in te zetten op isolatie, energiebesparing en hybride oplossingen én 
waar het kan ook aardgasvrije woningen. Gelukkig zit er veel energie 
in onze samenleving en wordt er op verschillende plekken, zoals bij-
voorbeeld in Hedikhuizen en de wijk Vliedberg in Vlijmen, al gewerkt 
aan een aardgasvrije toekomst. Deze, andere en mogelijk ook nieuwe 
initiatieven uit de samenleving gaan we actief ondersteunen om hun 
potentie, de haalbaarheid én betaalbaarheid verder uit te werken.

Kijk voor meer informatie over deze transitievisie of wat  
we in Heusden allemaal doen aan duurzaamheid op  
www.heelheusdenduurzaam.nl <

Locatie/ Kern Inzamelplaats Tijdstip
Drunen Plataanplein 13.00 - 14.30 uur

Oranjeveld 14.45 - 16.15 uur
Grasveld Maleisiëlaan / Birmalaan 13.00 - 14.30 uur
Hoek Vennestraat / Churchillstraat 13.00 - 14.30 uur
Donauring parkeerplaats in de Moezel 14.45 - 16.15 uur

Elshout  Th.Rijkenstraat/ Hertog Janstraat 13.00 - 14.45 uur
Haarsteeg     Mari van Eschstraat  parkeerplaats bij de school 13.00 - 14.30 uur
Hedikhuizen Lambertusstraat 15.00 - 15.30 uur
Herpt             Torenstraat Dorpshuis 13.00 - 14.45 uur
Heusden vesting Burchtplein 13.00 - 14.30 uur
Nieuwkuijk        Nieuwkuijksestraat Basis-school Lambertus 14.45 - 16.15 uur
Oudheusden  De Schakel 14.45 - 16.15 uur
Vlijmen   Vlaemsche Hoeve grasveld op de hoek v. Lieshoutstraat 14.45 - 16.15 uur

Vijfhoevenlaan t.h.v. Beethovenlaan (grasveld) 13.00 - 14.30 uur
Van Limburg Stirumlaan school De Wilgen 14.45 - 16.15 uur
Jan Steenstraat t.h.v. wijkgebouw/school 13.00 - 14.30 uur

<

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen met 
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

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. 
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
•  Drunen, Rubenslaan 13, verbouwen 

voormalig kantoor naar woning 
(1179839, 20-12-2021)

•  Drunen, Kasteeldreef 23, legalise-
ren/plaatsen tijdelijke bedrijfsunit 
(1179912, 20-12-2021)

•  Drunen, Kasteeldreef 23, legalise-
ren/plaatsen tijdelijke bedrijfsunit 
(1179922, 20-12-2021)

•  Drunen, Kasteeldreef 23, legalise-
ren/plaatsen tijdelijke bedrijfsunit 
(1180062, 20-12-2021)

Kappen
•  Nieuwkuijk, hoek Abt van 

Engelenlaan/Mortelweg (kadastraal 

N740), kappen zomereik (1179141, 
16-12-2021)

•  Vlijmen, Nassaulaan t.h.v. Jacob van 
Lennepstraat 29, kappen esdoorn 
(1179223, 17-12-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Rubenslaan 13, verbouwen 

voormalig kantoor naar woning 
(1179839, 20-12-2021)

•  Vlijmen, Achterstraat 1A, afwijken be-
stemming i.v.m. huisvesten arbeids-
migranten (1179873, 20-12-2021)

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
•  Herpt, Veldweg 4, vervangen en 

uitbreiden van een ligboxenstal 
(1153154, 17-12-2021)

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.

Verkeer
Het college heeft besloten om aan 
de oostzijde van de Stadshaven in 
Heusden, tegenover de woningen met 
huisnummer 4 en 5, een laad- en los-
plaats aan te wijzen die op maandag 
t/m zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur van 
kracht zal zijn. De laad- en losplaats 
wordt met bebording aangegeven.  
Dit besluit is ook gepubliceerd in het 
elektronische Gemeenteblad. Tegen  
dit besluit kan beroep aangetekend 
worden van 24 september 2021 t/m  
3 februari 2022.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster Burger-
zaken 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 persoons-
lijsten van deze personen niet meer bij 

te houden. Daardoor staan zij officieel 
niet meer op dat adres ingeschreven.

Geslachtsnaam: Górka, R.
Geboortedatum: 02-01-1999
Adres: Hyacintenstraat 14 Drunen
Datum besluit: 17-12-2021
Zaaknummer: 1166357

Geslachtsnaam: Szałański, E.
Geboortedatum: 07-07-1957
Adres: Honderdbunderweg 27 Vlijmen
Datum besluit: 17-12-2021
Zaaknummer: 1168503

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. <

Bekendmakingen >

Opschorten op verzoek
•  Vlijmen, Vlijmense Dijk (kadastraal 

L2351), bouwen woning en aanleggen 
in- en uit-rit (1165715, 20-12-2021)

Meer informatie
Graag bij uw schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met het  
cluster Omgevingsvergunningen van  
de gemeente Heusden, telefoon:  
(073) 513 17 89.

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Hogeweg 25, bouwen be-

drijfswoning (1165303, 16-12-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Hogeweg 25, bouwen be-

drijfswoning (1165303, 16-12-2021)

Kappen
•  Oudheusden, Kasteellaan 40, kappen 

één beuk (1167348, 17-12-2021)

Ingetrokken
•  Drunen, Finlandplantsoen t.h.v. huis-

nummer 67, kappen suikeresdoorn 
(1175567, 17-12-2021)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 102, 
bouwen dakconstructie t.b.v. zonne-
panelen (1120256, 20-12-2021)

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'.

Aangepaste openingstijden

Gestolen katalysator
In december zijn er in onze gemeente meerdere katalysatoren gestolen. Een katalysator is een auto-
onderdeel dat voor de uitlaat zit en uitlaatgassen zuivert. De politie heeft hierover meerdere meldingen 
ontvangen. De politie heeft het vermoeden dat het om minimaal twee personen gaat, maar mogelijk zijn 
er meerdere duo's die de diefstal plegen.

Ook overdag zouden deze duo's actief zijn om te 
onderzoeken waar zij kunnen toeslaan. De dieven 
verplaatsen zich waarschijnlijk in een grijze auto, 
model Sedan. Het zou mogelijk om een ouder mo-
del van het merk Mazda type 626 gaan.

Hoe gaan de dieven te werk?
De diefstal vindt vaak in de late avonduren of be-
gin van de nacht plaats. De dieven zetten de auto 
op een krik, hierdoor lijkt het alsof ze een band 
aan het wisselen zijn. Vervolgens wordt de uitlaat 
doorgezaagd en de katalysator gestolen. 

Waarom wordt de katalysator gestolen? 
Criminelen kunnen een katalysator verkopen voor 
een bedrag tussen de vijftig en honderd euro per 
stuk. Dat komt vooral door het laagje platina en 
palladium dat erop zit, deze edelmetalen zijn veel 

geld waard. Daarnaast is de katalysator ook nog 
eens makkelijk om buit te maken. Dat bij elkaar 
opgeteld maakt dat het een gewild item is voor 
criminelen. 

Wat kan ik doen? 
Je kunt een aantal maatregelen nemen om je auto 
minder aantrekkelijk te maken voor criminelen.
1. Parkeer op een bewaakte of goed verlichte plek;
2. Laat de katalysator extra goed vastzetten of 

lassen;
3. Laat je kenteken of VIN-nummer in de katalysa-

tor graveren.

Zie je een verdachte situatie? Bel dan meteen met 
de politie op het landelijke alarmnummer 112. 
Noteer ook het kenteken van het voertuig waarin 
de criminelen rijden. <

In de kerstvakantie, van 27 december tot en met 
7 januari, heeft de gemeentebalie in Vlijmen  
aangepaste openingstijden. Dit heeft de volgen-
de gevolgen voor de dienstverlening.

•   Vrijdag 24 december is de gemeentebalie vanaf 
12.00 uur gesloten en is de gemeente telefo-
nisch niet meer bereikbaar.

•   Vrijdag 31 december is de gemeentebalie vanaf 
12.00 uur gesloten en is de gemeente telefo-
nisch niet meer bereikbaar.

•   Maandag 3 januari zijn wij vanaf 10.00 ge-
opend en telefonisch bereikbaar.

In de kerstvakantie werken we aan de gemeen-
tebalie de hele dag alléén op afspraak! Wist je 
dat je ook via onze website verschillende zaken 
kunt aanvragen. Let op! Voorkom hogere kosten 
en vraag documenten aan of maak een afspraak 
hiervoor alléén via deze gemeentelijke website 
en niet via andere commerciële websites. Deze 
rekenen vaak onnodig of te hoge kosten.

Ook Bijeen in Drunen heeft aangepaste ope-
ningstijden. 

•   Vrijdag 24 december is Bijeen vanaf 13.00 uur 
gesloten en kun je ze telefonisch niet meer 
bereiken

•   Vrijdag 31 december is Bijeen vanaf 13.00 uur 
gesloten en kun je ze telefonisch niet meer 
bereiken

Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verho-
ging of koorts? Blijf dan thuis en laat je testen. 
Kom niet naar de balie om een document aan te 
vragen of op te halen of in gesprek te gaan met 
een medewerker van Bijeen. 

Maak snel en simpel een afspraak voor de ge-
meentebalie via www.heusden.nl of maak tele-
fonisch een afspraak via (073) 513 17 89. Bijeen is 
telefonisch bereikbaar via (073) 78 201 78 of per 
mail op info@bijeenheusden.nl <

Milieustraat
In verband met de aangescherpte coronamaatregelen laten 
we op de milieustraat in Drunen een beperkt aantal inwoners 
toe om betaald afval te storten. Hierdoor kan het langer duren 
voordat je aan de beurt bent. Om teleurstellingen te voorkomen 
is het advies om uiterlijk 1 uur voor sluitingstijd het afval te stor-
ten. Houd daarnaast de volgende maatregelen in acht:

  Kom alleen als het echt nodig is en kom zoveel mogelijk  
alleen.

  Blijf bij klachten thuis! 
  Houd minimaal 1,5 meter afstand tot de medewerkers en 

medebezoekers.
  Volg de instructies van de bebording en medewerkers op.
  Betaal bij voorkeur via PIN.

Zaterdag 25 december en zaterdag 1 januari is de milieustraat 
gesloten! <

www.heusden.nl
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