
Een regenton in je tuin
Met een regenton vang je regenwater op zodat je dit op een 
later moment kunt gebruiken om bijvoorbeeld het gras of de 
bloemen in je tuin water te geven. Erg duurzaam en je bespaart 
kostbaar drinkwater! 

Koop jij een regenton? Dan kun je hiervoor 25 euro subsidie 
krijgen. Er is subsidie beschikbaar gesteld om 320 regentonnen 
te vergoeden. Ben er dus snel bij! Er geldt een minimum aan-
schafbedrag van 25 euro. Dit is gelijk aan het bedrag van de sub-
sidie. Meer hierover lees je op www.heelheusdenduurzaam.nl > 
‘Subsidie aanvragen’ > ‘Watersubsidie’.

Subsidie voor creatieve makers
Vorig jaar kon je als lokale creatieve maker een subsidie aanvragen om een activiteit te organiseren. 
Deze subsidie was om het herstel van de culturele sector te stimuleren. Het college heeft besloten om 
deze tijdelijke subsidieregeling nog een keer open te stellen. Het ondersteunen van kunst en cultuur,  
en hierbij betrekken van inwoners, vergroot de leefbaarheid in de gemeente.

Sloopwerkzaamheden 
school Oudheusden
In Oudheusden komt aan de Kasteellaan een nieuw gebouw voor 
basisschool De Dromenvanger, SBO Daltonschool De Leilinde en 
kinderopvang Mikz. Vanaf 30 mei wordt gestart met de sloop van 
het linkerdeel van het huidige schoolgebouw. Dit is de plek waar nu 
de SBO Daltonschool De Leilinde staat. Deze sloopwerkzaamheden 
duren naar verwachting een maand. Met de sloop van het tweede 
deel van het gebouw (waar nu De Dromenvanger zit) wordt pas ná 
de oplevering van het nieuwe gebouw gestart. Als alles volgens plan-
ning verloopt en er geen tegenvallers zijn, dan kan de bouw van het 
nieuwe gebouw begin juli 2022 beginnen. Omwonenden van het 
gebouw hebben een brief ontvangen. Meer informatie lees je op 
www.heusden.nl/scholenoudheusden <

Evenementen en activiteiten 
tijdens La Vuelta op 20 augustus
De Vuelta start niet vaak buiten Spanje. Het is dus bijzonder dat 
de Spaanse wielerronde komende zomer start in Nederland. En nog 
meer bijzonder is dat de Vuelta door onze gemeente komt! Markeer 
zaterdag 20 augustus 2022 dus nu al met een rode stift in je agen-
da, want rood is de kleur van La Vuelta!

We hebben in Heusden en zeker in Vlijmen een stevige wielertra-
ditie. In aanloop naar de etappe worden er verschillende evene-
menten en activiteiten georganiseerd. We hopen natuurlijk dat er 
langs de route door onze gemeente veel te doen is en het liefst in 
Spaanse en wielersferen! 

Heb je ideeën? 
Wil je tijdens of voorafgaand aan de Vuelta iets organiseren? Dat 
kan! Leuk zelfs! We blijven graag op de hoogte, zodat we iedereen 
goed kunnen informeren over de activiteiten in onze gemeente. We 
helpen je graag als hiervoor een evenementenvergunning nodig is. 
Op www.heusden.nl/vuelta vind je info over het organiseren van 
een evenement. <

Met deze subsidieregeling kunnen (semi)professi-
onele creatieve makers een subsidieaanvraag doen 
voor een activiteit die ze samen mét of voor inwo-
ners organiseren. Denk bijvoorbeeld aan het orga-
niseren van een concert of expositie. Met creatieve 
makers bedoelen we degenen die voor minimaal 
50% van hun levensonderhoud afhankelijk zijn van 
verdiensten door creatieve uitingen. 

Voorwaarden
Je kunt tot uiterlijk 30 november 2022 een subsi-
dieaanvraag doen voor een creatieve activiteit.  

Vul hiervoor het formulier op www.heusden.nl/
creatievemakers in. Er kan maximaal € 1.500 aan 
subsidie aangevraagd worden. Deze regeling is al-
leen bedoeld voor nieuwe aanvragen. Heb je dus de 
vorige keer al subsidie aangevraagd? Dan kan dit 
niet nog een keer. De overige voorwaarden lees je 
ook op diezelfde webpagina. <

Hier zie je een impressie van 
het nieuwe schoolgebouw. 

Hieraan kunnen geen  
rechten worden ontleend

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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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
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 

Kavel STE11, realiseren woning en 
aanleggen in- en uitrit (1237840, 
18-05-2022)

•  Drunen, Churchillstraat 20, verande-
ren voorgevel door middel van vervan-
gen voordeur (1238197, 18-05-2022)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 58, 
verbouwen en vergroten woning 
(1238809, 19-05-2022)

•  Herpt, Kadastraal G1594, G1665, 

G1656, G1658, G1659, bouwen 12 
woningen, plaatsen erfafscheidingen, 
kappen 1 eik en wijzigen in- uitrit 
(1239292, 20-05-2022)

•  Nieuwkuijk, Steenenburg Kavel 
STE09 Kadastraal N7199, bouw woon-
huis en aanleg in- uitrit (1239448, 
20-05-2022)

•  Haarsteeg, Inlaagdijk 61, plaatsen 
tuinhuis (1239976, 22-05-2022)

•  Drunen, Hobbemaplein 23, plaatsen 
dakkapel (1240121, 22-05-2022)

•  Drunen, Eindstraat en Kleinestraat 
Kadastraal L5006, bouwen twee wo-
ningen en aanleggen in- en uitritten 
(1239515, 20-05-2022)

Kappen
•  Herpt, Kadastraal G1594, G1665, 

G1656, G1658, G1659, kappen 1 eik 
(1239292, 20-05-2022)

•  Vlijmen, Meliestraat 44, kap spar 
(1239910, 21-05-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 

Kavel STE11, aanleggen in- en uitrit 
(1237840, 18-05-2022)

•  Nieuwkuijk, Steenenburg Kavel 
STE09 Kadastraal N7199, aanleg in- 
uitrit (1239448, 20-05-2022)

•  Drunen, Eindstraat en Kleinestraat 

•  Drunen, Burgemeester van de 
Heijdenstraat 24, uitbreiden garage/
berging (1196054, 20-0-2022)

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.

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Molenpark Kadastraal L3359 

naast huisnummer 30, aanleggen in- 
en uitrit (1220541, 23-5-2022)

Vergunningsvrij
•  Vlijmen, de Bellaard N312, realiseren 

depotlocatie tbv werkzaamheden 
elektrakabels (1217386, 23-05-2022)

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

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en 
wethouders van Heusden maakt be-
kend dat het college op 23 mei 2022 
heeft besloten tot het aanleggen 
van de gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats ter hoogte van 
Kuyperlaan 31 in Vlijmen. Het bord 
E6 wordt hier geplaatst alsmede het 
onderbord met kenteken. Het besluit 
is 25 mei 2022 bekendgemaakt in het 
Gemeenteblad. <

Bekendmakingen >

Kadastraal L5006, aanleggen in- en 
uitritten (1239515, 20-05-2022)

Werk of werkzaamheden uitvoeren
•  Herpt, Kadastraal G1594, G1665, 

G1656, G1658, G1659, wijzigen in- uit-
rit (1239292, 20-05-2022)

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
•  Drunen, Kasteeldreef 23, legalise-

ren tijdelijke (10 jaar) variantloods 
(1200223, 18-05-2022)

•  Drunen, Kasteeldreef 23, legalise-
ren tijdelijke (10 jaar) variantloods 
(1200229, 18-05-2022)

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Zwemmen voor het goede doel

Op zaterdag 18 juni van 16:00 tot 22:00 uur kun 
je bij zwembad Die Heygrave zwemmen voor het 
goede doel Stichting Energy4All! Studenten van 
het Koning Willem I college uit ’s-Hertogenbosch 
organiseren dan een zwemmarathon om geld voor 
de stichting in te zamelen. Energy4All zet zich in 
om energiestofwisselingsziekten meer bekend-
heid te geven en zo snel mogelijk een medicijn te 
vinden.  

Meedoen?
Je schrijft je in voor een tijdsblok en binnen dat 
uur zwem je op je eigen tempo zoveel mogelijk 
baantjes. Iedereen van jong tot oud kan meedoen. 
Meer weten? Kijk op www.energy4all.nl/acties/
agenda. <

Aangepaste openingstijden
Op maandag 6 juni zijn de gemeentebalie in Vlijmen en Bijeen in 
Drunen vanwege Pinksteren gesloten. We zijn dan ook gesloten 
voor het doen van aangifte van geboorte en overlijden. <

De Week zonder Afval
Deze week, tot en met 5 juni, is ‘De Week zonder Afval’. Doe jij 
mee? Milieu Centraal geeft je deze week allerlei tips om jouw af-
valberg kleiner te maken. Kijk eens op www.weekzonderafval.nl 
en meld je aan om elke dag een andere tip te ontvangen. De vol-
gende thema's staan centraal: circulaire economie, herbruikbaar 
kiezen, delen en lenen, repareren kun je leren, tweedehands 
eerste keus, kleding een tweede leven geven en voorkom voed-
selverspilling. <

Kijktip: ‘Brabant 
Onder De Radar’
Heb jij ’t al gezien? Sinds een aantal weken zie  
je elke woensdag vanaf 17:45 uur afleveringen  
van ‘Brabant Onder De Radar’ op Omroep 
Brabant. Je ziet hier wat er speelt in Brabant én 
hoe iedere Brabander mee kan strijden tegen 
ondermijning. 

Wat is er gaande in onze provincie en wat zijn de 
gevaren? Je ontdekt het allemaal. De volgende 
aflevering gaan over witwassen (1 juni), intimi-
datie & bedreiging (8 juni), en drugsafvaldumpin-
gen (15 juni). De laatste aflevering gaat over de 
integrale aanpak tegen ondermijning  
(22 juni). <
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