
Criminele bedrijfsruimte gezocht! 
Meld Misdaad Anoniem

Voer liever geen brood  
aan eenden
Eendjes voeren is een hartstikke leuke bezigheid, maar veel mensen 
weten niet dat het beter is om eenden geen brood te voeren. Brood 
voor eenden is hetzelfde als wat junkfood voor ons is: niet voedzaam 
en ongezond. In brood zitten namelijk geen voedingsstoffen voor 
eenden/vogels. Brood is te eenzijdig voedsel met veel zout en door-
dat ze ander voedsel laten staan, missen ze veel voedingsstoffen en 
dat is slecht voor hun immuunsysteem: ze worden dus eerder ziek. 
Beschimmeld brood is zelfs giftig voor ze. Het is ook niet nodig; eenden 
eten vooral gras, waterplanten en kleine waterdiertjes en die kunnen 
ze prima vinden: dat is veel gezonder! 

Brood is niet alleen slecht voor eenden. Resten brood lossen op in het 
water en hierdoor wordt het water voedselrijker waardoor het ratten 
en muizen aantrekt. Zelfs als het brood opgegeten wordt door eenden 
en vissen, zorgt hun ontlasting voor extra belasting van het water. 
Hierdoor kunnen er problemen ontstaan zoals botulisme, blauwalg en 
kroos waardoor eenden en vissen ziek kunnen worden en zelf last kun-
nen hebben van bijvoorbeeld stank. <

Martijn van Esch, wethouder 

Samen doen, samen sterk! 
De komende weken stellen de leden van de gemeenteraad en de 
wethouders zich in de Nu & Morgen voor. Deze week is wethouder 
Martijn van Esch aan de beurt:

“Ik ben getrouwd met Wendy en vader van drie opgroeiende kin-
deren. Ik woon in Haarsteeg en ben door de jaren heen op verschil-
lende plekken actief geweest als vrijwilliger. Ik weet dat door het 
samen te doen er veel bereikt kan worden. Dit geldt ook voor de 
politiek. De afgelopen acht jaar was ik raadslid en fractievoorzit-
ter. Nu start ik als wethouder Financiën, Economie en Sport. Het 
is voor mij een uitdaging het beste te doen voor de inwoners van 
Heusden. Hierbij kan ik bouwen op mijn bestuurlijke en financiële 
achtergrond.”

Binnen het college ben ik verantwoordelijk voor:
•   Financiën en belastingen, Subsidie en fondsverwerving, 

Economie en ondernemerscontacten, Grondbedrijf inclusief  
kavelruil en pacht, Gemeentelijk vastgoed, Sport, Personeel  
en organisatie, Inkoopbeleid, Coördinatie toekomstvisie

•  Projecten: Steenenburg, De Schroef
•  Wijken: Doeveren, Herpt, Nieuwkuijk, Vlijmen-dorp

Hiervoor was ik:
•  Eigenaar MvE Interim & Advies
•  Bestuurder bij DebitRoom
•  Voorzitter bij VV Haarsteeg
•  Raadslid en fractievoorzitter DMP Heusden
•  Manager Rabobank <

Ook criminelen hebben ‘bedrijfsruimtes’ nodig. 
Drugs, wapens, geld en goederen moeten ergens 
worden opgeslagen of gefabriceerd. En voor pros-
titutie, gokken of een tijdelijk onderduikadres 
zijn panden nodig. Medewerkers uit de vastgoed-
sector, zoals makelaars, notarissen, vastgoedbe-
heerders of (financiële) adviseurs, kunnen op de 
hoogte zijn van criminaliteit doordat ze in hun 
werk afwijkingen signaleren.

Signalen van crimineel misbruik
Meld wat onlogisch is en afwijkt van normaal,  
zoals:
•   contante / ongebruikelijke betalingen;

•  verrekenen van leningen;
•  scheve prijsverhoudingen (koop en huur);
•   onbekende (buitenlandse) tussenpersonen  

en bureaus;
•  inconsistentie in dossierstukken;
•   de gebruiker is anders dan de contractpartij 

(schijnconstructies);
•  fraude, vervalsing en oplichting;
•  dienstverleners die procedures niet naleven;
•  snelgroeiende portefeuilles of vermogen.

Herken jij criminele activiteiten?  
Meld dit anoniem via 0800-7000 of  
op www.meldmisdaadanoniem.nl <

Ruil je oude koelkast of vriezer in
Heb jij een oude koelkast of vriezer in huis 
die niet energiezuinig is? Wanneer je deze nu 
inlevert en een nieuwe energiezuinige koopt, 
dan krijg je van de winkel of webshop 35 euro 
retour!  Nieuwe koelkasten en vriezers zijn een 

stuk zuiniger. Dat is beter voor het klimaat, 
maar op termijn ook voor je portemonnee. Je 
oude apparaat kan worden gerecycled. Deze 
actie loopt t/m 30 juni 2022. Meer lees je op 
www.koelkastinruilen.nl. <

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
•  Haarsteeg, Priemsteeg 43, bou-

wen mantelzorgwoning (1251652, 
10-06-2022)

•  Nieuwkuijk, Barones kavel STE23, 
bouwen woning (1251653, 11-06-2022)

•  Drunen, Keyserpark 1 tot en met 29 
en 2 tot en met 32, renoveren 31 wo-
ningen (1251843, 13-06-2022)

•  Nieuwkuijk, Abt van Engelenlaan 
1, verbouwen uitvaartfaciliteit 
(Maaslanden) (1252174, 14-06-2022)

Kappen
•  Haarsteeg, Het Zand 1, kappen der-

tien bomen (1251805, 13-06-2022)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Kooiweg 1, realiseren woning 

(1250921, 09-06-2022)
•  Haarsteeg, Priemsteeg 43, bou-

wen mantelzorgwoning (1251652, 
10-06-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Barones kavel STE23, 

aanleggen in- en uitrit (1251653, 
11-06-2022)

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, Lipsstraat naast huisnum-

mer 44A, kadastraal K3239 en K2674, 
bouwen distributiecentrum (1198152, 
14-06-2022)

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, James Wattlaan 7, vergroten 

kantoorpand (1193261, 09-06-2022)

•  Nieuwkuijk, Hertog kavel STE08, 
kadastraal N7200, bouwen woning 
(1199871, 09-06-2022)

•  Nieuwkuijk, Hertog kavel STE07, 
kadastraal N7198, bouwen woning 
(1199906, 08-06-2022)

•  Vlijmen, Marijkelaan 2, vergroten 
woning (1211553, 13-06-2022)

•  Vlijmen, nabij Plein 2 en 4, oprichten 
kunstwerk/monument (1220493, 
14-06-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Hertog kavel STE08, 

aanleggen in- en uitrit (1223846, 
09-06-2022)

inrichting, concreet het terugbrengen 
van 7 standplaatsen naar 5 en privati-
sering van de standplaatsen/kavels;

•  op 9 mei 2017 heeft het college beslo-
ten tot verkoop van de Parallelweg 11 
(waarbij ook is besloten nummers 1,  
5 en 7 te verkopen);

•  op 15 februari 2022 heeft het college 
besloten een koopovereenkomst aan 
te gaan met de huidige huurders van 
de Parallelweg 11.

De gemeente wenst de eerder gemaak-
te afspraken en toezeggingen, geba-
seerd op voornoemde besluitvorming 
gestand te doen. De gemeente is van 
mening dat op grond van voorgaande 
motivatie uitvoering kan worden gege-
ven aan de koopovereenkomst en juri-
dische overdracht plaats kan vinden.

Tegen de verkoop kunnen geen ziens-
wijzen, bezwaren of beroep in de zin 
van de Awb worden ingediend c.q. 
ingesteld. Iedere serieuze gegadigde 
die vindt dat hij ook voor deze koop in 
aanmerking komt dient uiterlijk op  
12 juli 2022 een kort geding aanhangig 
te hebben gemaakt over deze zaak bij 
de rechtbank Oost-Brabant. Met het 
oog op de voortgang in dit verkooppro-
ces en het verkrijgen van rechtszeker-
heid voor zowel de koper als potentiële 
gegadigden hanteren wij een termijn 
van 20 kalenderdagen. Deze termijn is 
een vervaltermijn.

VERKOOP BEDRIJFSGROND KAVEL 7 
BEDRIJVENPARK HET HOOG I
Op 16 juni 2022 heeft de gemeente 
Heusden het volgende gepubliceerd op 
overheid.nl. 

De gemeente Heusden gaat kavel 7 ver-
kopen aan een ondernemer, op bedrij-
venpark Het Hoog I in Nieuwkuijk.
Motivatie van dit besluit:

De gemeente Heusden heeft diverse 
bedrijfskavels op verschillende be-
drijventerreinen in de verkoop. Via de 
website van de gemeente Heusden en 
de site www.bedrijfskavelsnoordoost-
brabant.nl kunnen geïnteresseerden 
kennis nemen van het aanbod. Naast 
de gebruikelijke criteria om in aanmer-
king te komen voor een bedrijfskavel 
hanteert de gemeente het criterium 
’wie het eerst komt, het eerst maalt’.

Op basis van deze objectieve, toetsbare 
en redelijke criteria staat vast dat deze 
ondernemer als serieuze gegadigde in 
aanmerking komt voor het verkrijgen 
van een optie tot aankoop van het 
betreffende bedrijfsperceel.

Tegen de voorgenomen verkoop kun-
nen geen zienswijzen, bezwaren of 
beroep in de zin van de Awb worden 
ingediend c.q. ingesteld. Iedere seri-
euze gegadigde die vindt dat hij ook 
voor deze optieovereenkomst in aan-
merking komt dient uiterlijk op  
6 juli 2022 een kort geding aanhangig 
te hebben gemaakt over deze zaak bij 
de rechtbank Oost-Brabant. Met het 
oog op de voortgang in dit optieproces 
en het verkrijgen van rechtszekerheid 
voor zowel de optant als potentiële 
gegadigden hanteren wij een termijn 
van 20 kalenderdagen. Deze termijn is 
een vervaltermijn.

Exploitatievergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 14 juni 2022 een exploitatievergun-
ning verleend aan Brasserie Royal 
Drunen Exploitatie B.V voor het ho-
recabedrijf Brasserie Royal Drunen 
aan het Raadhuisplein 13 in Drunen. 
De vergunning is verzonden op 14 juni 
2022 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 1240818.

Evenementenvergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 10 juni 2022 vergunning verleend 
aan Stichting Zeepkistenrace Elshout 
voor de Zeepkistenrace op 2 en 3 juli 
2022 aan de Dekkerseweg in Elshout. 
De vergunning is verzonden op 10 juni 
2022 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 1221432. <

Bekendmakingen >

Ingetrokken
•  Vlijmen, Lavendelweg 12, bouwen 

aluminium carport (1236544, 
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.

VERKOOP VAN EEN PERCEEL GROND 
(STANDPLAATS) AAN DE 
PARALLELWEG 11 IN HEESBEEN 
De gemeente Heusden heeft op 15 
februari 2022 besloten een koopover-
eenkomst aan te gaan met de huidige 
huurder(s) van de standplaats aan de 
Parallelweg 11 in Heesbeen. De verkoop 
betreft het perceel grond kadastraal 
bekend gemeente Heusden, sectie F, 
nummer 1498.

De gemeente is van oordeel dat er bij 
de verkoop sprake is van de uitzonde-
ringssituatie zoals door de Hoge Raad 
geformuleerd in haar arrest van 26 no-
vember 2021. Bij voorbaat stond vast 
dat op grond van objectieve, toetsbare 
en redelijke criteria slechts één seri-
euze gegadigde, namelijk de huidige 
huurder(s) in aanmerking komt voor de 
aankoop van de standplaats.

Op basis van onderstaande argumenta-
tie zijn wij tot dit oordeel gekomen:
•  de huidige koper huurt de stand-

plaats (met berging en unit) van de 
gemeente (sinds 2005) en is daarmee 
de enige gegadigde die in aanmerking 
komt voor koop;

•  de gemeente heeft geen belang bij 
opzegging van de huurovereenkomst;

•  de gemeente heeft geen belang bij 
verkoop van de standplaats in ver-
huurde staat;

•  de huurder is eigenaar van de op de 
standplaats aanwezige woonwagen.

Aan de verkoop van de standplaats 
ligt de volgende besluitvorming ten 
grondslag:
•  op 23 februari 2016 heeft de raad van 

Heusden een herinrichtingsvoorstel 
voor de woonwagenlocatie aan de 
Parallelweg te Heesbeen vastgesteld 
waarbij is ingezet op een brandveilige 

Ligging plangebied

Uitnodiging
Voormalig wethouders Kees van Bokhoven en Mart van der Poel  
nemen na tientallen jaren afscheid van het politieke bestuur 
van Heusden. Beiden waren jaren belangrijk voor Heusden, als 
raadslid, maar vooral als wethouder trokken ze vele grote en 
voor Heusden belangrijke projecten. Mart en Kees willen, be-
scheiden als ze zijn, geen groots afscheid. Maar, wij laten hun 
vertrek natuurlijk niet onopgemerkt! 

Uitzwaaien 
Wij nodigen u uit om samen met ons tijdens een informele  
ontmoeting afscheid te nemen van deze topbestuurders. <

Wilt u graag een afscheidscadeau geven? Een tip namens Kees en Mart  is om 
een donatie te doen aan de Stichting WensAmbulance Brabant. U kunt uw 
donatie overmaken op bankrekeningnummer: NL90 RABO 0106 0579 44 t.n.v. 
genoemde stichting, o.v.v. 'wethouders Kees en Mart- gemeente Heusden'.

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Sjors Sportief 
en Sjors 
Creatief
Schrijf jouw  
vereniging in

Sjors Sportief en Sjors Creatief zijn niet meer weg te denken in 
de gemeente Heusden. Die twee zijn de boegbeelden van het ge-
lijknamige sport- en cultuurstimuleringsproject dat in 2013 van 
start ging. Het project maakt het voor kinderen mogelijk om op 
een laagdrempelige en vaak gratis manier kennis te maken met 
de sportverenigingen en cultuurinstellingen in Heusden. 

Ook dit jaar weer! Heeft jouw vereniging zich al ingeschreven 
voor het Sjorsboekje? Aan het begin van het schooljaar krijgen 
basisschoolleerlingen in onze gemeente het boekje weer. Op 
www.sjorssportief.nl kun jij als aanbieder proeflessen en activi-
teiten aanbieden. <

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

Campagne ‘Een gelukkig leven’
Afgelopen zondag was de lancering van de cam-
pagne ‘Een gelukkig leven’. Met deze campagne 
vragen we samen met de kunst & cultuur sector 
op een laagdrempelige manier aandacht om het 
gesprek aan te gaan over de reis naar een gelukkig 
leven. Heb jij bijvoorbeeld hetzelfde eindpunt voor 
ogen als je (toekomstige) partner? In de campagne 
maken we zichtbaar wat er zich kan afspelen 
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 kinder-
mishandeling een pittig en tijdloos probleem is. 

Herken jij de signalen van huiselijk geweld? Of 
ondervind je huiselijk geweld maar weet je niet 
hoe je uit deze situatie moet komen? Kijk dan op 
www.bijeenheusden.nl/gelukkigleven. Binnenkort 
lanceren we een indrukwekkende podcast in dit 
thema! <

Wanneer: vrijdag 24 juni 2022, 
van 16:00 tot 18:30 uur 
Locatie: Sporthal 
Dillenburcht, Tinie de 
Munnikstraat 5 in Drunen 
Parkeren: Rondom de sporthal 
en bij park 'De Schroef' tegen-
over de sporthal.

Om rijvorming te voorkomen 
zoeken Kees en Mart de 
gasten op. U bent van harte 
welkom! 
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