
De jaarwisseling in Heusden
We blikken terug op wederom een bijzondere jaarwisseling. Een jaarwisseling waar aan ons werd 
gevraagd om het klein te vieren en geen vuurwerk af te steken. We zagen dat veel Heusdenaren  
in kleinere kring het jaar afsloten. Daar zijn we trots op! Want door nu de sociale contacten te 
verminderen en afstand te houden laten we onze hulpverleners in de zorg, die al jaren keihard  
strijden, niet in de kou staan.

De jaarwisseling is verlopen zoals we van tevoren 
hadden ingeschat. Het overlast van vuurwerk was 
in aanloop naar de jaarwisseling al hoorbaar. In de 
avond vulden ook de Heusdense luchten zich met 
allerlei kleuren en knallen. Hier zat ook zwaar en 
illegaal vuurwerk tussen. Ondanks dat dit niet de 
bedoeling was zijn we blij dat onze hulpverleners 
hun werk hebben kunnen doen. De brandweer 
moest meerdere keren uitrukken voor kleinere 
buitenbranden. Er hebben geen grote incidenten 

plaatsgevonden die de openbare orde en veiligheid 
hebben verstoord in Heusden.

Op dit moment brengen we in kaart hoe groot 
de schade is die tijdens deze jaarwisseling is ont-
staan. Op onze website lees je binnenkort een 
bredere terugblik op de jaarwisseling. We wensen 
jou en jouw geliefden geluk, gezondheid en het 
allerbeste toe in 2022. <

Help een ander én jezelf, 
word vrijwilliger
Heb jij goede voornemens voor in het nieuwe jaar? Denk eens aan 
vrijwilligerswerk. Je helpt hiermee een ander, maar vooral ook jezelf! 
We merken namelijk dat mensen die een ander helpen zelf ook groeien, 
nieuwe ervaringen beleven en nieuwe contacten opdoen. Win-win dus.  

In onze gemeente zijn er veel vrijwilligersorganisaties waarbij je kunt 
aansluiten. Kijk eens op de website van Bijeen www.bijeenheusden.nl 
onder 'alles over zorg & welzijn' en dan onder 'vrijwilligerswerk of 
-hulp'. Daar vind je een overzicht van alle vrijwilligersorganisaties in 
de gemeente Heusden. Of kijk op de vacaturebank Midden-Brabant. 
Hierin staan vrijwilligersvacatures bij verschillende organisaties. Meer 
informatie vind je op  www.vrijwilligershuisheusden.nl <

Luiercontainers
Steeds meer inwoners worden bewust duurzamer. Zo zijn er velen 
die hun baby- en incontinentieluiers gescheiden aanbieden. Op 
verschillende locaties, zoals bij de milieustraat, enkele scholen, 
peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, staan hiervoor speciale 
containers. Deze locaties zijn gebonden aan openingstijden en 
daardoor niet altijd bereikbaar. Om dit wel mogelijk te maken is er 
in Vlijmen gestart met een proef. 

Proeflocaties in openbare ruimte
In Vlijmen zijn we recentelijk gestart met een aantal proefcontai-
ners voor baby- en incontinentieluiers in de openbare ruimte. Van 
deze containers wordt erg veel gebruik gemaakt. Daarom gaan 
we de locaties uitbreiden naar de openbare ruimte in Drunen en 
Oudheusden.

In Drunen plaatsen we een luiercontainer op de parkeerplaats aan de 
Achterstraat bij de inzamelvoorzieningen voor glas, textiel en rest-
afval. Ook komt er een container op het Mexicoplein nabij de textiel-
containers. In Oudheusden wordt een luiercontainer geplaatst in de 
Vermeerstraat, bij De Schakel, naast de ondergrondse container voor 
restafval. Daarnaast worden in Vlijmen de vierwielige containers 
vervangen. Deze staan bij de zendmast aan de Mommersteeg en bij 
het consultatiebureau bij zwembad Die Heygrave.

De luiercontainers worden begin januari geplaatst en worden een-
maal per week geleegd. Na een aantal maanden bekijken wij het 
gebruik van de containers. Ook zal de omgeving gecontroleerd wor-
den op vervuiling en eventuele overlast. Bij een positief resultaat 
blijven de containers staan en gaan wij de locatie aanwijzen als 
inzamellocatie voor baby- en incontinentieluiers.

Zoek je nog een alternatief voor luiers?  
Wat dacht je van wasbare luiers?!
Tegenwoordig zijn er wasbare luiers die comfortabel en kleurrijk 
zijn. Ook zijn ze zacht, makkelijk in gebruik en goedkoper. Boven-
dien is het beter voor het milieu omdat je een hoop afval voorkomt 
en grondstoffen bespaart. Kijk op www.heelheusdenduurzaam.nl 
onder 'Afval en hergebruik' voor meer informatie over de voordelen 
van wasbare luiers. <

Begroting 2022
Heb jij vragen over de begroting van 

2022? Stel ze gerust! Stuur je mail 
naar communicatie@heusden.nl.

€
€

www.heusden.nl
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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

www.bijeenheusden.nl
www.vrijwilligershuisheusden.n
www.heelheusdenduurzaam.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, Julianastraat 19, verbou-

wen notariskantoor naar woning 
(1180253, 21-12-2021)

•  Vlijmen , Oliemaat 4, aanpassen ge-
vels en verplaatsen entree (1180400, 
22-12-2021)

•  Drunen, Grotestraat 164B, aanpassen 
gevels en plaatsen dakkapel (1180432, 
22-12-2021

•  Vlijmen, Irenelaan 24, vergroten 
woning (1180453, 22-12-2021)

•  Nieuwkuijk, Middelweg , realiseren 
laaddock en veranderen in- en uitrit 
(1180680, 23-12-2021)

•  Drunen, Grotestraat 164B, plaatsen 
van reclameobjecten aan de gevels 
(1180715, 23-12-2021)

•  Vlijmen, Oliemaat 4, plaatsen van re-
clameobjecten aan de gevels (1180717, 
23-12-2021)

•  Nieuwkuijk, Hoogpoort 5NST kadas-
traal N6095, bouwen bedrijfshal met 
kantoorgedeelte en aanleggen 2 in- 
en uitritten (1180744, 23-12-2021)

•  Vlijmen, Geerpark GEE423, kadastraal 
N7038, bouw woning en aanleg in- en 
uitrit (1180835, 24-12-2021)

•  Elshout, Mayweg 15, plaatsen erfaf-
scheiding (1180863, 24-12-2021)

•  Herpt, Hoofdstraat 29, verbou-
wen/vergroten woning (1180867, 
24-12-2021)

•  Vlijmen, Geerpark Tot Morgen kavel 
GEE409 2021 bouwen woning en 
aanleggen in- en uitrit (1180869, 
24-12-2021)

•  Vlijmen, Oranjelaan 57, bouwen 
carport voorzijde woning (1181409, 
27-12-2021)

Kappen
•  Herpt, Torenstraat 6T, kappen 1 be-

tula (berk) (1180408, 22-12-2021)

Monumenten
•  Vlijmen, Julianastraat 19, verbou-

wen notariskantoor naar woning 
(1180253, 21-12-2021)

Reclame
•  Drunen, Grotestraat 164B, plaatsen 

van reclameobjecten aan de gevels 
(1180715, 23-12-2021)

•  Vlijmen, Oliemaat 4, plaatsen van re-
clameobjecten aan de gevels (1180717, 
23-12-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Julianastraat 19, verbou-

wen notariskantoor naar woning 
(1180253, 21-12-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Middelweg , realiseren 

laaddock en veranderen in- en uitrit 
(1180680, 23-12-2021)

•  Nieuwkuijk, Hoogpoort 5NST kadas-
traal N6095, aanleggen 2 in- en uitrit-
ten (1180744, 23-12-2021)

•  Vlijmen, Geerpark GEE423, kadas-
traal N7038, aanleggen in- en uitrit 
(1180835, 24-12-2021)

•  Vlijmen, Geerpark Tot Morgen kavel 
GEE409 2021 aanleggen in- en uitrit 
(1180869, 24-12-2021)

Werk of werkzaamheden uitvoeren
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 1d, dem-

pen en vergraven oppervlaktewater 
(1180697, 23-12-2021)

Opslag roerende zaken
•  Vlijmen, Schilderstraat 101 tm 406 

inrichten bouwplaats tbv onder-
houdswerkzaamheden (1180678, 
23-12-2021)

Handelingen met gevolgen voor be-
schermde natuurgebieden 
•  Herpt, Hoofdstraat 29, verbou-

wen/vergroten woning (1180867, 
24-12-2021)

•  Heusden, Wieldijk 3, vergroten wo-
ning (1163011, 22-12-2021)

•  Drunen, Lipsstraat 10, bouw berging 
(1169904, 23-12-2021)

•  Haarsteeg, Priemsteeg 43, verbouwen 
woning en realiseren mantelzorgwo-
ning (1166005, 23-12-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Haarsteeg, Priemsteeg 43, verbouwen 

woning en realiseren mantelzorgwo-
ning (1166005, 23-12-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, Janus van Engelenstraat 

12, aanleg inrit (1119981, 22-12-2021)

Ingetrokken
•  Drunen, Aziëlaan 22, verzoek wijzigen 

bestemming van wonen naar kamer-
gewijze verhuur (1163250, 22-12-2021)

•  Drunen, Kleinestraat Kadastraal 
L5006, kappen 2 bomen (1161986, 
24-12-2021)

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 con-
tact opnemen met het cluster  
Burgerzaken van de gemeente 
Heusden.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
'JANUS VAN ENGELENSTRAAT 12, 
HAARSTEEG’ EN VERLENING OMGE-
VINGSVERGUNNING (GECOÖRDI-
NEERDE VOORBEREIDING)
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op 21 
december 2021 het bestemmingsplan 
'Janus van Engelenstraat 12, Haarsteeg’ 
(NL.IMRO.0797.BPjvengelenstraat-
VG01) heeft vastgesteld. Ook heeft 
het college een omgevingsvergunning 
verleend voor de activiteiten ‘bouwen’ 
en ‘uitrit aanleggen of veranderen’. 
Deze besluiten maken de bouw van 
een vrijstaande levensloopbestendige 
woning mogelijk. Op verzoek van de 
initiatiefnemer is de coördinatierege-
ling toegepast.

Het plangebied ligt in de bebouwde kom 
van Haarsteeg en is kadastraal bekend 
als sectie N, nummer 142. Het perceel 
wordt globaal begrensd door de Janus 
van Engelenstraat ongenummerd en ten 
zuidwesten door de Inlaagdijk 49.
 
Het vastgestelde bestemmingsplan 
en de omgevingsvergunning liggen 
met ingang van 6 januari 2022 ge-
durende zes weken ter inzage. Een 
digitale versie is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl. en via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze kenbaar hebben gemaakt, kun-
nen binnen zes weken na de dag waar-
op dit bestemmingsplan ter inzage is 
gelegd beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Ook belanghebbenden die kun-
nen aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar te 
maken, kunnen beroep indienen. De 
besluiten treden in werking na het 
verstrijken van de beroepstermijn. <

Bekendmakingen >

Milieu
•  Drunen, Kanaalweg 8, oprichten 

boomkwekerij (1168550, 3 november 
2021)

•  Drunen, Honderdbunderweg 13, 
Realisatie werktuigenloods (1117377, 
12 mei 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
•  Vlijmen, Geerpark Tot Morgen, 

bouwen 4 woningen met berging 
(1162865, 24-12-2021)

•  Heusden, Breestraat 11, plaatsen dak-
kapellen voor- en achterzijde woning 
(1162887, 24-12-2021

•  Nieuwkuijk, Klompenmaker 19, reali-
seren laadkuil/laadruimte (1162329, 
24-12-2021)

Opschorten op verzoek
•  Heusden, Bakkersdam 1, realiseren 

tijdelijke modulaire prefab units 
(1162551, 22-12-2021

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

VERLEEND
De vermelde datum is de verzenddatum.

Bouwen
•  Haarsteeg, Janus van Engelenstraat 

12, bouw woning aanleg inrit (1119981, 
22-12-2021)

Ligging plangebied

Maak het 
ze niet te 
makkelijk
Stop heling

Steeds vaker kopen we 
allerlei (tweedehandse) 
spullen via internet, bij-
voorbeeld via Marktplaats. 
Helemaal nu veel winkels 
gesloten zijn vanwege de 
landelijke coronamaatrege-
len. Soms is de prijs online 
te mooi om waar te zijn. 
En voor je het weet, koop 
je een gestolen product. Je 
maakt je dan (per ongeluk) 
schuldig aan heling. Dit 
kun je voorkomen door te 
controleren of een tweede-
hands product bij de politie 
als gestolen geregistreerd 
staat. Hiervoor heb je het 
serienummer van een pro-
duct voor nodig. Kijk op 
Stopheling.nl of download 
de app Stopheling.

De beste tip die wij kun-
nen geven: Koop lokaal 
en steun onze Heusdense 
ondernemers die in zwaar 
weer zitten tijdens deze 
lockdown. <

Hulp bij (beter) leren lezen,  
schrijven, rekenen en digitale vragen
Taboe doorbreken en zelfvertrouwen krijgen

Wil je de maatregelen tegen verspreiding van het virus beter leren 
begrijpen? Of wil je leren hoe je moet mailen en foto's sturen naar 
de (klein)kinderen? Dat kan. Taalhuis Heusden biedt hulp.

In Heusden bestaat sinds 2018 het Taalhuis voor iedereen die beter 
wil leren lezen, schrijven, rekenen of leren omgaan met de compu-
ter, tablet of smartphone. Heb je een vraag op dit gebied of wil je 
een ander hierbij helpen? Neem dan contact op met Frank of Julia! 
Zij kijken graag samen wat het beste bij jou of die ander past.  

In januari 2022 heeft het Taalhuis een inloopspreekuur op elke 
maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de bibliotheek in 
Drunen. Dit is tegelijk het met Spreekuur Geldzaken & Formulieren 
en het Informatiepunt Digitale Overheid. Je kunt ook contact opne-
men met het Taalhuis op telefoonnummer  
088 – 605 06 04 of per e-mail op heusden@taalhuismb.nl. 

Het Taalhuis Heusden is een samenwerking tussen Bibliotheek 
Heusden, ContourdeTwern, Gemeente Heusden, Scala, ROC Tilburg 
en ROC Koning Willem1 College. <

Zonne- en windenergie
De ‘Evaluatie Visie zonne-energie en Kadernotitie windenergie’ 
is op 21 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. 
Enkele conclusies uit deze evaluatie:

Zonne-energie
We zien een verdubbeling van het aantal zonnepanelen op 
daken in anderhalf jaar tijd. Ook wordt het plan Zonnepark 
Hooibroeken ontwikkeld.

Windenergie
Bij ontwikkelaars en grondeigenaren is voldoende animo om 
windmolens te realiseren, maar het vinden van draagvlak bij 
omwonenden blijkt lastig. Om onze ambities voor opwek van 
duurzame energie te halen, is het wenselijk gebleken om daarbij 
als gemeente meer de regierol te pakken. In een nieuwsbericht 
op www.heelheusdenduurzaam.nl lees je hier meer over. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen met 
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

www.heusden.nl
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