
2022: een jaar om te vieren
Hoera, de gemeente Heusden bestaat 25 jaar! Organisaties en ver-
enigingen in onze gemeente vieren dit met ons mee. Dit jaar orga-
niseren zij verschillende evenementen in het kader van ‘2022: een 
jaar om te vieren!’ Bijvoorbeeld het Halve Zolen Festival, Historisch 
Heusden en concerten. Op www.heusden.nl/25jaarheusden vind je 
een overzicht van alle aangemelde evenementen. <

Nieuw college

Tijdelijke subsidie -
regeling corona herstelfonds 
maatschappelijke organisaties
Sport, welzijn en cultuur zijn belangrijk voor onze inwoners. Om maat-
schappelijke organisaties gezond te houden heeft het college een tijde-
lijke subsidieregeling vastgesteld. In de regeling staan de criteria om in 
aanmerking te komen voor een subsidie in het exploitatietekort 2021 
mits dit het gevolg is van de coronacrisis. Bijvoorbeeld een tijdelijke 
sluiting van accommodaties, beperking van het maximaal aantal aan-
wezigen/publiek. Maatschappelijke organisaties met beroepskrachten 
zijn uitgesloten van deze tijdelijke subsidieregeling. 

Subsidie
Maatschappelijke organisaties kunnen een subsidie van maximaal 
€ 2.500 aanvragen. Bij de aanvraag moet een vastgestelde jaar -
rekening 2021 en een motivering waarom het tekort het gevolg  
is van coronamaatregelen. Als het subsidiebedrag onvoldoende is, kan 
een maatwerkoplossing worden aangevraagd. Hiervoor is een uitge-
breide financiële toetsing nodig. Je kunt een aanvraag indienen tot  
1 augustus 2022. Alle voorwaarden en meer informatie lees je  
op www.heusden.nl/herstelsubsidie. <

Bijeen Heusden lanceert  
campagne ‘een gelukkig leven’
19 juni tijdens de ArkParkdag in Haarsteeg

Een relatie, iedereen heeft hier zijn eigen beeld en ideeën bij.  
Ze zijn er in alle denkbare vormen. Zelf en met elkaar reis je naar 
een toekomst die je voor ogen hebt. Maar heb jij hetzelfde eind-
punt voor ogen als je (toekomstige) partner? Helaas raken veel 
partners elkaar tijdens deze reis kwijt. De welbekende slotzin van 
ieder sprookje ‘En ze leefden nog lang en gelukkig’ geldt dan ook 
niet voor iedere relatie. 

Tijdens de ArkParkdag op 19 juni lanceert Bijeen Heusden, samen 
met verschillende partners uit de kunst en cultuur sector, de cam-
pagne ‘een gelukkig leven’. Door het inzetten van kunst en cultuur 
vraagt Bijeen Heusden op een bijzondere manier aandacht voor dit 
thema. In de campagne maken we zichtbaar wat er zich kan afspe-
len tussen mensen als het niet goed gaat binnen de relatie of met 
ex-partners en hun kinderen bij een relatiebreuk. In het verlengde 
daarvan ziet Bijeen Heusden dat huiselijk geweld en kindermishan-
deling een pittig en tijdloos probleem is. Op de ArkParkdag zal er 
met name aandacht zijn voor dit thema. Medewerkers van Bijeen 
Heusden kunnen je op deze dag meer vertellen over de signalen van 
huiselijk geweld en wat je kunt doen als je je zorgen maakt over je 
eigen situatie of dat van iemand die je kent. 

19 juni | ArkParkdag
Op 19 juni vindt de ArkParkDag van 11.00 tot 16.00 uur plaats bij 
creativiteitscentrum De Ark aan de Ambrosiushof 44 in Haarsteeg. 
Tijdens dit culturele festijn trekken drie Haarsteegse verenigingen 
samen op. Er is een mooi dagprogramma samengesteld met bij-
zondere optredens van Ernst & Luim en de koninklijke harmonie 
St. Cecilia. Ook is er een expositie van creativiteitscentrum De Ark 
te bewonderen. Het jongerenorkest van Ernst & Luim voert het 
sprookje Rapunzel op. En er is deze dag nog veel meer te doen voor 
kinderen. <

Tijdens een extra raadsvergadering vorige week 
dinsdag is het nieuwe college van burgemeester 
en wethouders benoemd. De nieuwe wethouders 
zijn Martijn van Esch, Peter van Steen, Thom 
Blankers, Johan Meesters en Jeroen van den 
Bosch. De komende weken stellen zij zich op deze 
informatiepagina voor. In het coalitieprogramma 
‘Heusden Nu en Straks’ staan de uitdagingen voor 
de bestuursperiode 2022-2026 beschreven. Het 
programma lees je op www.heusden.nl.

Uitzwaaien
Een speciaal woord van dank was er deze avond 
voor voormalig wethouders Kees van Bokhoven en 
Mart van der Poel. Zij namen na vele jaren afscheid 

van de Heusdense politiek. Hun vertrek laten we 
natuurlijk niet onopgemerkt. 

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te 
nemen van deze topbestuurders. Op vrijdag 24 
juni 2022, van 16:00 tot 18:30 uur in Sporthal 
Dillenburcht (Tinie de Munnikstraat 5 in Drunen).  
Om rijvorming te voorkomen zoeken Kees  
en Mart de gasten op. <

Van links naar rechts: gemeentesecretaris 
Harrie Timmermans, wethouder Peter van 
Steen, wethouder Thom Blankers, burge-
meester Willemijn van Hees, wethouder 
Martijn van Esch, wethouder Johan Meesters 
en wethouder Jeroen van den Bosch.

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
•  Vlijmen, Rembrandtstraat 33, 

plaatsen nokverhoging (1241198, 
24-05-2022)

•  Drunen, Brabantseweg 1, realiseren 
dakkapel voorzijde woning (1241562, 
24-05-2022)

•  Haarsteeg, Mommersteeg 80, wijzi-
gen reeds eerder verleende vergun-
ning -119616- (1242815, 27-05-2022)

•  Drunen, Crocussenstraat 18, wij-
zigen voorgevel woning (1244596, 
30-05-2022)

•  Vlijmen, Geerpark, Bellefleur kavel 
GEE403, bouwen woning (1244928, 
31-05-2022)

•  Nieuwkuijk, Hertog, kavel STE16, 
kadastraal N7183, bouwen woning 
(1245526, 31-05-2022)

•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8, 
bouwen bedrijfshal en milieu-neu-
trale wijziging inrichting (1227790, 
02-05-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, De Roverestraat 11, verbre-

den oprit (1241428, 24-05-2022)
•  Vlijmen, Geerpark, Bellefleur kavel 

GEE403, aanleggen in- en uitrit 
(1244928, 31-05-2022)

Milieu-neutrale wijziging
•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8, 

bouwen bedrijfshal en milieu-neu-
trale wijziging inrichting (1227790, 
02-05-2022)

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, Aalbersestraat 5, plaatsen 

pakket- en briefautomaat aan de ge-
vel van Jumbo (supermarkt) (1194240, 
26-05-2022)

•  Nieuwkuijk, Abdijlaan tussen 16A 
en 22, tijdelijk plaatsen congrestent  
(1212873, 31-05-2022)

•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 12, 
herbouwen bedrijfswoning (1195735, 
31-05-2022)

•  Drunen, Christiaan Huygensweg 7, 
verplaatsen/verbreden bestaande  
in- en uitrit (1213199, 25-05-2022)

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.

Milieu

BESCHIKKING INTREKKEN OMGE-
VINGSVERGUNNING WABO
Burgemeester en wethouders hebben 
besloten om in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, 
op verzoek, de vergunning in te trekken 
voor: 

Adres: Kapelstraat 46 te Elshout  
Loonbedrijf van Drunen 
Omschrijving project: Intrekking vige-
rende omgevingsvergunning op ver-
zoek (omwb zaaknr. 20111113). 

Beschikking en bijbehorende stukken 
zijn gedurende zes weken, van 9 juni 
tot en met 21 juli 2022 in te zien via de 
gemeente Heusden. 
 
Tot het einde van de inzagetermijn 
kunnen belanghebbenden beroep 
aantekenen tegen deze beschikking. 
Het beroepschrift moet in tweevoud 
ingediend worden bij de Rechtbank 
in ’s-Hertogenbosch of digitaal via 
loket.rechtspraak.nl (DigiD noodzake-
lijk). De dag nadat de beroepstermijn 
is verstreken, treedt de beschikking in 

werking. Het indienen van een beroep-
schrift stelt de werking van de beschik-
king niet uit. 

Als je niet wil dat deze beschikking in 
werking treedt na afloop van de be-
roepstermijn, kan tijdens die termijn 
om een voorlopige voorziening worden 
verzocht. Dit verzoek kan worden ge-
daan bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch. De 
beschikking treedt in dat geval niet 
in werking voordat over dit verzoek is 
beslist.

Evenementenvergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 1 juni 2022 vergunning verleend  
aan Stichting Contour DeTwern voor 
het organiseren van het evenement  
25 jaar Heusden met Vliedberg 
blaast en zingt erop los aan de Jan 
Steenstraat in Vlijmen op 9 juli 2022. 
De vergunning is verzonden op 1 juni 
2022 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 1205840. <

Bekendmakingen >

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie 
het zaaknummer vermelden. Voor 
vragen kun je contact opnemen met 
het cluster Omgevingsvergunningen 
van de gemeente Heusden, telefoon: 
(073) 513 1789.

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Thomas Edisonweg 21, toe-

voegen verdieping op het bestaande 
kantoor (1184357, 26-05-2022)

•  Herpt, Achterweg kadastraal G1710, 
naast huisnummer 41, bouwen wo-
ning met garage (1189714, 26-05-2022)

•  Drunen, Vennestraat 86, verduurza-
men sportzaal (Sportzaal De Vennen) 
(1193613, 24-05-2022)

•  Drunen, Christiaan Huygensweg 
7, veranderen poort (1213199, 
25-05-2022)

•  Drunen, Goudenregenstraat 1, vervan-
gen kozijnen in voorgevel (1215886, 
25-05-2022)

•  Drunen, Prins Hendrikstraat 80, 
plaatsen ballenvanger (1216977, 
30-05-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Vennestraat 86, verduurza-

men sportzaal (Sportzaal De Vennen) 
(1193613, 24-05-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Groenewoud 34, aanleggen 

in- en uitrit (1193634, 24-05-2022)
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg, 

Hertog kavel STE07, kadastraal N7198 
(1209822, 24-05-2022)

Komende weken controle hondenbelasting
Heb je een of meerdere honden? Dan weet je vast dat je hiervoor hondenbelasting moet betalen.  
De komende weken wordt huis-aan-huis gecontroleerd of van elke hond aangifte is gedaan. 

De controleurs hebben een legitimatiebewijs die 
ze op verzoek laten zien. Als de controleur bij jou 
thuis een hond aantreft die nog niet in het hon-
denbelastingbestand van de gemeente is opge-
nomen, dan krijg je een aangifteformulier. Ben je 
niet thuis en de controleur vermoedt dat er op het 
adres één of meerdere honden wonen die nog niet 
geregistreerd staan, dan laat hij een brief en een 
aangifteformulier achter.

Wacht niet te lang met aangifte
Heb je een hond en ben je nog niet in de  gelegen-
heid geweest daarvan aangifte te doen? Wacht 
dan niet te lang. Je loopt anders het risico een 
boete te krijgen. Aangifte kun je doen aan de balie 
van het gemeentehuis in Vlijmen of digitaal via 
www.heusden.nl. <

Fietsvalpreventie
Wist je dat er jaarlijks 10.000 fietsers ge-
wond raken door fietsongevallen? De helft 
hiervan is ouder dan 60 jaar. Senioren zijn 
niet per se brokkenpiloten. Wel fietsen zij  
vaker en zijn ze fysiek kwetsbaar: de gevol-
gen van een val zijn dan ook vaak ernstig.

Vooral senioren hebben baat bij trainingen 
en informatie om veilig te fietsen. Met de 
cursus ‘Fietsvalpreventie’ wil Stichting de 
Schroef dat men (weer) met vertrouwen op 
de fiets springt. De cursus is al gauw: 13, 14 of 
15 juni is het theoriegedeelte en op 30 juni en 
7 juli is het praktijkgedeelte. 

De cursus is gratis. Meer informatie lees je op 
www.stichtingdeschroef.nl. <

Dag van de techniek
Het is bijna zover… De Dag van de Techniek! 
30 bedrijven geven een kijkje in de keuken 
op 18 juni. Deze dag is speciaal voor jongeren 
die nieuwsgierig zijn naar techniek en/of zich 
oriënteren op een studierichting. Platform 
Techniek de Langstraat organiseert dit terug-
kerende evenement samen met technische be-
drijven en onderwijsinstellingen uit de regio.

Wanneer: zaterdag 18 juni 2022
Tijd: 10.00 uur tot 15.00 uur
Locatie: Breman, Marconilaan 4 in Drunen
Kosten: gratis toegang <

Controle minicontainers 
Heel veel inwoners scheiden hun afval erg goed. In vergelijking 
met andere gemeenten wordt in onze gemeente veel meer PMD- 
en GFT-afval ingezameld. Een goede prestatie dus!  

Helaas zien we echter steeds vaker dat PMD- en GFT-containers 
vervuild zijn met afval dat hier niet in thuishoort, zoals rest-
afval. Het risico bestaat hierdoor dat de hele lading van de 
inzamelwagen wordt afgekeurd en als restafval moet worden 
verwerkt. Voor iedere ton restafval die wordt verbrand, betalen 
we ruim € 32 aan afvalbelasting! 

Daarom controleren we binnenkort weer de minicontainers 
die op de inzameldagen aan de straat staan. Containers met 
afval dat er niet in thuishoort, worden niet leeggemaakt. Wil jij 
geen volle container terugkrijgen? Zorg dan dat het afval goed 
gescheiden is en in de juiste bak komt! Kijk voor tips over afval-
scheiding op de Afvalstoffendienst-app of op de afvalscheidings-
wijzer via www.milieucentraal.nl. <

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op 
dinsdag 14 juni 2022 een  hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting 
worden twee bezwaarschriften behandeld, die zijn gericht 
tegen:

•   14:00 uur: Het plaatsen van drijvende zonnepanelen in  
een bestaand bassin op een perceel aan de Groenstraat  
te Hedikhuizen

Voor meer informatie en het bijwonen van de hoorzitting kun 
je contact opnemen met het secretariaat van de Commissie 
bezwaarschriften via telefoonnummer (073) 51 31 789. Het is 
mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van die 
aanpassing niet meer mogelijk is. <

Aangepaste openingstijden
Door een bijeenkomst is het gemeentehuis in Vlijmen gesloten 
op donderdag 16 juni vanaf 15.00 uur. Wij zijn vanaf dat tijdstip 
ook telefonisch niet bereikbaar. <

www.heusden.nl
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