
Aangepaste openingstijden

Ingrijpende verbouwing zwembad  
Die Heygrave gaat beginnen
In Heusden werken we samen met verschillende partijen hard aan duurzaamheid. Als gemeente staan  
we aan de lat om de gemeentelijke gebouwen te verduurzamen. Onze ambitie is om 11 gebouwen in  
2030 energieneutraal te hebben. De ingrijpende verbouwing van zwembad Die Heygrave staat op het 
punt van beginnen.

Oproep: doneer jij je fiets?
Eerder deelden we een oproep om een (tweedehands) fiets te doneren. 
We hebben veel fietsen mogen ontvangen. Met die fietsen konden we 
Oekraïense vluchtelingen blij maken. Maar, we hebben nog niet alle 
Oekraïense vluchtelingen een fiets kunnen geven. Daarom een nieuwe 
oproep! 

Heb jij nog een (tweedehands) dames-, heren- of kinderfiets in de 
schuur staan? Doneer deze dan! We zoeken fietsen die in goede of 
redelijke staat zijn. Een lekke band of ander klein mankement kunnen 
we repareren. Wil jij een fiets doneren vul dan het formulier in op onze 
website: www.heusden.nl/oorlog-in-oekraine/doneren-voor-oekraine. 
Wij nemen dan, na de meivakantie, contact met je op voor de verdere 
afhandeling. <

Wie verdient een lintje?
Iemand voordragen kan tot 1 juli 2022

Burgemeester Willemijn van Hees mocht vorige week tijdens de 
jaarlijkse Lintjesregen acht inwoners verrassen met een Koninklijke 
Onderscheiding. 

Heb jij een familielid, vriend(in) of kennis die zich enorm inzet voor 
anderen? Bijvoorbeeld iemand die altijd klaarstaat voor iedereen 
in de buurt? Iemand die al jarenlang vrijwilligerswerk doet bij een 
sportclub, muziekvereniging of een andere vereniging? En vind je 
dat hij of zij daar een lintje voor verdient? Draag hem of haar dan 
voor, voor de Lintjesregen van 2023!  Dat kun je doen door ons te 
mailen naar info@heusden.nl of te bellen naar (073) 513 17 89. 

Samen met jou bekijken we dan of die persoon aan de eisen voldoet 
voor een Koninklijke Onderscheiding 

Je kunt ook alvast eens kijken op www.lintjes.nl (klik op ‘voordra-
gen’). Je vindt daar alle informatie die je nodig hebt om een voor-
dracht te starten. <

Op 17 november 2019 heeft de gemeenteraad 
besloten om te starten met het verduurzamen 
van Sportcentrum Die Heygrave in Vlijmen omdat 
hier per geïnvesteerde euro (naar verwachting) de 
grootste besparing van energie en reductie van 
CO2 uitstoot te behalen is. Tijdens de zomerstop 
in 2020 zijn de werkzaamheden aan de sporthal 
uitgevoerd. 

Werkzaamheden zwembad Die Heygrave
De voorbereidende werkzaamheden zijn gestart. 
Vanaf 9 mei 2022 starten ook de werkzaamheden 
aan het gebouw. Er wordt een isolerende en nieu-
we schil om het gebouw gemaakt en energie wordt 
op een duurzame manier opgewekt via een open 
bron (geluidsarme lucht-water warmtepompen) en 
zonnepanelen. De uitstraling van het gebouw zal 
hierdoor veranderen. 

Tijdens de zomervakantie, vanaf maandag 25 juli, 
is het zwembad zoals gebruikelijk gesloten. Het 
zwembad van Die Heygrave blijft tot 3 oktober 

2022 gesloten. Als alles volgens planning verloopt, 
kan het zwembad vanaf 3 oktober 2022 weer open 
en kun je er weer zwemmen. Volgens de planning 
zijn de werkzaamheden aan het gebouw aan het 
einde van het eerste kwartaal van 2023 afgerond. 
We hebben dan een geheel gasloos gebouw. 

Meer informatie over de verduur-
zaming van die Heygrave lees je op 
www.heelheusdenduurzaam.nl. <

BouwApp
Op de hoogte blijven? Download de  
‘Van der Horst BouwApp’:
• Zoek in de Appstore of Google Play Store 

op: Van der Horst Bouwapp;
• Download gratis de app;
• Zoek in de app naar ‘Verduurzaming 

zwembad Die Heygrave’;
• Open het project en klik op ‘volgen’;
• Selecteer de betreffende doelgroep.

Deze week werken we vanwege de meivakantie 
aan de balie de hele dag alléén op afspraak. Je 
kunt een afspraak maken via www.heusden.nl 
of via (073) 513 17 89.

•   Donderdag 5 mei zijn het gemeentehuis in 
Vlijmen, Bijeen en de milieustraat gesloten 
vanwege Bevrijdingsdag. Je kunt dan ook 

geen aangifte van geboorte en overlijden 
doen.

•   Op dinsdag 10, 17 en 24 mei werken we van 
09:00 - 17:00 uur alleen op afspraak. Van 
17:00 - 20:00 uur zijn we open voor zowel 
afspraken als inloop. <

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

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

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, Hulten 1, vergroten woning 

(1221529, 20-04-2022)
•  Drunen, Christiaan Huygensweg 

2H en 2J, wijziging eerder verleende 
vergunning 1116958, bouwen be-
drijfspand (1221760, 21-04-2022)

•  Doeveren, Dorpsstraat 2, plaatsen 
zonnepanelen in de tuin (1222990, 
22-04-2022)

Afwijken van de bestemming
•  Elshout, Oosterseweg 5, afwijken be-

stemmingsplan i.v.m. verhuur opslag-
ruimte (1224327, 26-04-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, De Hooge Bank Kadastraal 

P945, aanleggen in- en uitrit (1221992, 
21-04-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
Kavel STE08 Kadastraal N7200, aan-
leggen in- uitrit (1223846, 25-04-2022)

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
•  Nieuwkuijk, Middelweg 32, realiseren 

laaddock en veranderen in- en uitrit 
(1180680, 21-04-2022)

•  Elshout, Kerkstraat 18, afwijken 
bestemmingsplan i.v.m. het huisves-
ten van arbeidsmigranten (1186732, 
22-04-2022)

•  Drunen, Grotestraat 217C, verbouwen 
voormalig kantoorruimte naar wo-
ning (1179839, 26-04-2022)

Meer informatie
Graag bij een 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
•  Drunen, Lisztstraat 23, vervangen 

van kozijnen en het wijzigen van 
de draagconstructie  (1195262, 
20-04-2022)

•  Vlijmen, Wilhelminastraat 19D, bou-
wen woning met garage (1194831, 
22-04-2022)

•  Vijmen, Irenelaan 36, plaatsen 
dubbele nokverhoging (1189832, 
25-04-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Wilhelminastraat 19D, bou-

wen woning met garage en aanleggen 
in- en uitrit (1194831, 22-04-2022)

Reclame
•  Vlijmen, Plein 9A, vervangen bestaan-

de handelsreclame voorzijde pand 
(1197644, 26-04-2022) 

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Wilhelminastraat 19D, 

aanleggen in- en uitrit (1194831, 
22-04-2022)

Ingetrokken
•  Nieuwkuijk, Sint Jorisstraat 16, 

vergroten Emmamolen (1187847, 
26-04-2022)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes 
weken na de dag van verzending van 
het besluit aan de aanvrager een 

Geslachtsnaam: Deurse, P. van
Geboortedatum: 16-01-2004
Adres: Haydnpark 16 Drunen
Datum besluit: 26-04-2022
Zaaknummer: 1187425

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.

Verkeer

INTREKKING
Besluit
•  Het verkeersbesluit van 23 november 

2021 onder nummer 1172605 voor het 
inrichten van een oplaadpunt voor 
elektrische voertuigen aan Koolwitje 
te Vlijmen (Verkeersbesluit 2021-2O 
E-laadpaal Koolwitje te Vlijmen) in te 
trekken.

Deze regel wordt gepubliceerd in 
het elektronische Gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl
Bezwaar: 3 mei 2022 tot en met 13 juni 
2022

E-LAADPALEN
Besluit
•  twee parkeervakken in Geerpark, de 

Meester van Houtstraat, de Oranje 
zegge in Vlijmen en in de Schanswijk 
in Elshout aan te wijzen als parkeer-
gelegenheid welke enkel gebruikt 
mogen worden voor het opladen 
van elektrische voertuigen, door het 
plaatsen van het verkeersbord model 
E4 (Parkeergelegenheid) van bijlage 
1 van het Regelement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990 en de onder-
borden: ‘’uitsluitend opladen elektri-
sche voertuigen’’ en OB504 gericht op 
de parkeervakken waar deze regeling 
voor geldt;

•  het verkeersbesluit in eerste in-
stantie geldt voor één van de twee 
aangewezen parkeerplaatsen op de 
betreffende laadlocatie en die par-
keerplaats conform het besluit wordt 
ingericht;

•  bij voldoende gebruik van de laad-
voorziening, en op verzoek van de 
concessiehouder het besluit ook voor 
de tweede parkeerplaats gaat gelden 

nadat deze conform het besluit is 
ingericht;

•  een en ander uit te voeren conform 
bijlage met tekening nummer: VB-
2022-1G (Geerpark in Vlijmen), VB-
2022-1H (Meester van Houtstraat in 
Vlijmen), VB-2022-1i (Oranje zegge in 
Vlijmen) en VB-2022-1J (Schanswijk in 
Elshout).

Deze regels worden gepubliceerd in 
het elektronische Gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl
Bezwaar: 3 mei 2022 tot en met 13 juni 
2022

DOODLOPENDE WEG
Besluit
•  Het onderhavig besluit is mede tot 

stand gekomen in overleg met de ge-
meenten ’s-Hertogenbosch en Vught, 
de Provincie, Natuurmonumenten 
en Natuur en Milieu Vereniging 
Heusden. Er is advies gevraagd 
aan politie Brabant-Noord, district 
Meierij. De wettelijke verplichting tot 
het raadplegen van de politie komt 
voort uit artikel 24 van het Besluit 
administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer. 

Nemen gelet op het voorgaande, het 
volgende besluit:
1.  De Wethouder van Buulweg tussen 

de Vliedbergweg en de Vendreef in 
te richten als doodlopende weg met 
een uitzondering voor (brom)fietsers 
door het plaatsen van de borden L8 
en onderbord OB54 van bijlage I van 
het RVV 1990; 

2.  een en ander uit te voeren conform 
bijlage met tekeningnummer: 
VB-2022-05. 

Deze regels worden gepubliceerd in 
het elektronische Gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl
Bezwaar: 2 mei 2022 tot en met 12 juni 
2022. <

Bekendmakingen >

bezwaarschrift indienen. Alleen een 
belanghebbende kan bezwaar maken.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘MARIËNDONKSTRAAT 34A, ELSHOUT’
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat het heeft ingestemd 
met het ontwerpbestemmingsplan 
‘Mariëndonkstraat 34a, Elshout’ (NL.
IMRO.0797. BPmariendonkstr34-ON01). 

Het plangebied ligt aan de rand van de 
kern Elshout, tussen Mariëndonkstraat 
34 en 36. Ter plaatse staan bijgebou-
wen in de tuin, behorende bij de wo-
ning ernaast. Deze worden gesloopt 
c.q. heringericht om de bouw van de 
woning mogelijk te maken.  
 
Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 5 mei 2022 gedurende zes weken 
ter inzage. Een digitale versie vind je  
op www.heusden.nl en de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Je kunt een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Mathijs Snoeren, via te-
lefoonnummer (073) 513 17 89. Vermeld 
hierbij het zaaknummer 1041840.

Besluit

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 persoonslijsten van deze per-
soon niet meer bij te houden. Daardoor 
staat hij/zij officieel niet meer op dat 
adres ingeschreven.

Ligging plangebied

Zwerfafval op recreatie-
plekken
Het is lente en we gaan er steeds meer op uit! Bij mooi weer 
heerlijk samen naar buiten voor een gezellige picknick met je 
gezin of lekker chillen met een groepje vrienden.

Helaas leidt dit vaak tot veel zwerfafval op recreatieplekken.  
En dat is zo jammer voor de vele mooie plekjes in onze gemeente.

Hoe lang blijft afval liggen?
Wist je dat:
•   een plastic flesje verbrokkelt maar niet afbreekt?
•   een aluminium blikje tot wel 50 jaar blijft liggen?
•   kauwgom wel 20 tot 25 jaar blijft liggen?
•   een plastic tas verbrokkelt maar niet afbreekt?
•   een sigarettenpeuk tot wel 12 jaar blijft liggen?  

De filter breekt niet af. 

Gebruik een meeneembeker
Met je eigen meeneembeker voor onderweg zorg je voor minder 
zwerfafval. Meeneembekers hebben al snel een milieuvoordeel 
boven wegwerpbekers, zeker als je ze onder de koude kraan af-
wast. Wegwerpbekers belanden nu meestal in het restafval en 
worden verbrand.

Samen houden we Heusden schoon
Ruim je plek op en gooi het afval in de afvalbak of neem het mee 
naar huis. Samen houden we Heusden ook deze zomer schoon. 
“Je plek schoon achterlaten. Zo gefikst!” <

Op dinsdag 10 mei 2022 is in het gemeentehuis 
in Vlijmen een openbare vergadering van de 
gemeenteraad. De vergadering start om 19.30 
uur. Je kunt de raadsvergadering volgen via de 
livestream op www.heusden.nl

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:
•   Benoeming fractieondersteuners mei 2021
•   Partiële herziening bestemmingsplan 

Bedrijventerrein Heesbeen

•   Jaarstukken 2021 en ontwerpbegroting 2023 
Baanbrekers

•   Bestemmingsplan Mariëndonkstraat 23 
Elshout

•   Kaderbrief 2023 Streekarchief Langstraat 
Heusden en Altena

•   Ontwerpbegroting 2023 en voorlopige  
jaarrekening 2021 OMWB

•   Begroting 2023 en meerjarenraming 
Stadsgewest ’s-Hertogenbosch

•   Gedragscode bestuurders <

Aankondiging openbare raadsvergadering

Baanbrekers is in de Langstraatgemeenten, dus 
ook in Heusden, gestart met het uitbetalen van 
de energietoeslag van 800 euro. Deze toeslag is 
voor huishoudens met een inkomen op of net iets 
boven het sociaal minimum niveau, tot 120% van 
het minimum. Huishoudens die een Participatiewet 
uitkering via Baanbrekers krijgen, een HeusdenPas 
hebben, gebruikmaken van de zorgpolis voor mini-
ma of een IAO ontvangen, krijgen de energietoeslag 
automatisch. Zij hoeven dus niets aan te vragen. 

Niet iedereen die in aanmerking komt voor de 
energietoeslag is al bij ons bekend. Maak je geen 
gebruik van bovenstaande regelingen en heb je 
een inkomen tot 120% van het minimum, dan kun 
je de toeslag ook aanvragen. 

Hoe aanvragen
Begin mei staat er een aanvraagformulier op 
www.baanbrekers.org. Heb je recht op de energie-
toeslag? Dan kun je het formulier downloaden, 
invullen en de toeslag aanvragen. Baanbrekers 
probeert alles zo snel mogelijk in behandeling te 
nemen. Houd wel rekening met een doorlooptijd 
van een aantal weken. <

Energietoeslag

www.heusden.nl
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