
De 80 van de Langstraat 
Het startschot van de 80 van de Langstraat klinkt op zaterdag 10 september om 20.00 uur.  
De gemeente stelt weer alles in het werk om het gezellige feest veilig te laten verlopen. 

Maai zelf geen bermen
We zien dat, vooral in het buitengebied, inwoners of ondernemers  
zelf stukken berm maaien. Omdat bermen de natuurlijke verbinding 
tussen natuurgebieden, watergangen, bosgebieden vormen, zijn ze 
een essentieel leefgebied voor planten en dieren. Door het steeds 
intensiever gebruik van de omgeving zijn bermen steeds belangrijker. 
Sommige zeer zeldzame soorten planten en dieren zijn vaak alleen nog 
in de bermen te vinden. 

Bermbeheerplan
Met ons bermbeheerplan willen we biodiversiteit in de bermen sti-
muleren. Daarom maaien we de bermen in het buitengebied, en waar 
mogelijk ook binnen de bebouwde kom, 1x per jaar. Hierdoor krijgen 
grassen en kruiden de kans zich te verspreiden. Na het maaien wordt 
het maaisel opgeruimd en afgevoerd. Door het maaisel op te ruimen, 
creëren we een voedselarme bodem. Een voedselarme bodem is belang-
rijk voor de ontwikkeling van een bloem en kruidenrijke berm. 

Aannemer
Het maaiwerk is uitbesteed aan een aannemer. Deze aannemer heeft 
een ecoloog aan het werk gekoppeld die door middel van steekproe-
ven, op vooraf vastgestelde locaties, inventarisaties uitvoert. Bij een 
inventarisatie meet hij de nectarindex. Dit zegt iets over de diversiteit 
aan bloemen en kruiden op de locatie. Hier kunnen we indien nodig 
het maaibeheer op aanpassen. We kunnen dan bijvoorbeeld een 
ronde extra maaien, gefaseerd  maaien of juist minder gaan maaien. 
Verkeershoeken en de eerste meter van de doorgaande wegen blijven 
we sowieso elk voorjaar maaien.

Daar waar ‘illegaal’ wordt gemaaid wordt het gras eerder gemaaid dan 
gewenst. In een aantal gevallen kunnen bloemen en kruiden niet tot 
zaadvorming komen. Verder wordt het maaisel niet altijd opgeruimd. 
Dit betekent dat de bodem verrijkt wordt met voedingsstoffen wat geen 
gunstig effect heeft op de ontwikkeling van een kruidenrijk gras. <

Thom Blankers, wethouder 
Deze week is wethouder Thom Blankers aan de beurt om zich ‘voor 
te stellen’. Tussen haakjes, want we kennen hem natuurlijk al van-
uit de vorige bestuursperiode!

Verder bouwen aan Heusden!
“Als geboren en getogen Nieuwkuijker voel ik me echt thuis in onze 
gemeente. Met veel plezier ben ik hier opgegroeid, sport ik hier, 
woon ik hier en ik mag hier (sinds 2017) als wethouder werken.  
De afgelopen jaren hield ik me als wethouder vooral bezig met  
werk en economie. Zeker in coronatijd was dit een zeer uitdagend 
takenpakket.” 

Binnen het college ben ik verantwoordelijk voor: 
•   Werk en inkomen, Armoedepreventie en schuldhulp, 

Winkelgebieden en horeca, Recreatie en toerisme, 
Arbeidsmigranten, Statushouders/vluchtelingen, Verkeer en  
vervoer, Kermissen en markten, Coördinatie inwonersparticipatie

•  Projecten: GOL, Vismarkt
•  Wijken: Heusden Vesting, Vijfhoeven, Drunen centrum

“Het onderwerp ‘verkeer’ staat de komende jaren vaak op de agen-
da. Een onderwerp dat iedereen raakt en waar iedereen een mening 
over heeft. De uitdaging is dan ook om iedereen goed mee te nemen 
in de verkeerswijzigingen die eraan zitten te komen. Lastig? Dat 
zeker! Maar ik heb heel veel zin en energie om hier mijn schouders, 
net als bij de rest van mijn portefeuille, onder te gaan zetten”. <

Wil je een activiteit organiseren?
Op www.heusden.nl/de-80-van-de-langstraat lees 
je wat je zonder vergunning mag organiseren én 
waarvoor je juist wel een vergunning nodig hebt. 
Je kunt tot 5 augustus een vergunning aanvragen. 
Ook vind je daar op welke tijdstippen je iets mag 
organiseren.  

Route
De route vind je www.80vandelangstraat.nl onder 
het kopje “parkoers”. Voor de veiligheid van de 

lopers en andere weggebruikers zijn tijdens de 
doorkomst verschillende wegen afgesloten. 

Vrijwilligers gezocht
De 80 van de Langstraat heeft vrijwilligers nodig 
om de populaire wandeltocht weer tot een succes 
te brengen. Wil jij je hiervoor inzetten? Kijk dan op 
www.80vandelangstraat.nl onder het kopje ‘vrij-
willigers’. <

In memoriam
Op dinsdag 5 juli is er 
afscheid genomen van 
raadslid Frans van der 
Lee. Sinds maart 2006 
zette hij zich onafge-
broken in voor de sa-
menleving als raadslid 
van de gemeente. Met 
waardering kijken wij 
terug op zijn jarenlan-
ge inzet voor Heusden. 
Frans was al enige tijd 
ziek en is op woensdag 
29 juni op 81-jarige leef-
tijd overleden. Onze 
gedachten gaan 
uit naar zijn fa-
milie, vrienden 
en kennissen.  
Wij wensen 
hen veel 
sterkte toe in 
deze moeilijke 
tijd. <

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

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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Snoeien van bomen
In week 29 start een aannemer met het 
snoeien van bomen in de hele gemeente. Dit 
gebeurt naar aanleiding van een boomvei-
ligheidscontrole. De aannemer snoeit bij in 
totaal 5.949 bomen het dode hout weg en 
gebruikt hiervoor een hoogwerker. We ver-
wachten eind oktober klaar te zijn. <

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, Haarsteegsestraat 55A en 

57, realiseren één woning, vervangen 
dakkapellen en vervangen dakpannen 
voor riet (1254436, 22-06-2022)

•  Vlijmen, Geerpark kavel GEE509, 
kadastraal N6248, bouwen woning  
(1254794, 23-06-2022)

•  Vlijmen, Meliestraat 20, verbou-
wen/renoveren woning (1255160, 
23-06-2022)

•  Nieuwkuijk, Barones kavel 
STE18, bouwen woning (1257337, 
27-06-2022)

•  Drunen, Hugo de Grootstraat 27 en 
Grotestraat 147, vergroten tandart-
senpraktijk (1257759, 28-06-2022)

•  Drunen, Stationsstraat 52, vergroten 
garage (1258126, 28-06-2022)

•  Vlijmen, Akkerstaat 1A, verbouwen 
en vergroten woning (1258229, 
28-06-2022)

Monumenten
•  Heusden, Breestraat 1, plaatsen 

pvt zonnecollectoren (1254863, 
23-06-2022)

•  Vlijmen, Meliestraat 20, verbou-
wen/renoveren woning (1255160, 
23-06-2022)

Slopen
•  Vlijmen, Meliestraat 20, verbou-

wen/renoveren woning (1255160, 
23-06-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Geerpark kavel GEE509, 

kadastraal N6248, aanleggen in- en 
uitrit (1254794, 23-06-2022)

•  Nieuwkuijk, Barones kavel STE18, 
aanleggen in- en uitrit (1257337, 
27-06-2022)

•  Nieuwkuijk, Hertog kavel STE10, 
aanleggen in- en uitrit (1258107, 
28-06-2022)

Handelingen met gevolgen voor  
planten en diersoorten
•  Vlijmen, Meliestraat 20, verbou-

wen/renoveren woning (1255160, 
23-06-2022)

Handelingen met gevolgen voor  
beschermde natuurgebieden 
•  Vlijmen, Meliestraat 20, verbou-

wen/renoveren woning (1255160, 
23-06-2022)

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, Sportlaan 1, bouwen schuur/
berging (1211893, 28-06-2022)

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
Bouwen
•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 

16, bouwen overkapping en berging 
(1187433, 22-06-2022)

•  Drunen, Christiaan Huygensweg 
2J, wijzigen reeds eerder verleende 
vergunning bouwen bedrijfspand 
-1116958- (1221760, 27-06-2022)

•  Heusden, Hertogin Johanna van 
Brabantstraat 13, 31 en 33, plaatsen 
screens en zonneschermen aan appar-
tementen (1232188, 28-06-2022)

•  Drunen, Crocussenstraat 18, aan-
passen voorgevel woning (1244596, 
24-06-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Burgemeester van de 

Heijdenstraat 24, uitbreiden garage/
berging  (1196054, 22-06-2022)

Datum besluit: 24-06-2022
Zaaknummer: 1194726

Geslachtsnaam: Arczewski, B.
Geboortedatum: 07-05-1996
Adres: Plataanplein 16 A, Drunen
Datum besluit: 28-06-2022
Zaaknummer: 1188304

Geslachtsnaam: Babelewski, W.G.
Geboortedatum: 15-12-1977 Adres: 
Tuinbouwweg 49, Haarsteeg
Datum besluit: 30-06-2022
Zaaknummer: 1224372

Geslachtsnaam: Krzyžak, D.M.
Geboortedatum: 10-02-1980
Adres: Tuinbouwweg 49, Haarsteeg
Datum besluit: 30-06-2022
Zaaknummer: 1224374

Geslachtsnaam: Todorov, D.A.
Geboortedatum: 09-08-1975
Adres: Plataanplein 16A, Drunen
Datum besluit: 30-06-2022
Zaaknummer: 1206217

Geslachtsnaam: Etc, W.
Geboortedatum: 26-03-1992
Adres: Acacialaan 17 , Drunen
Datum besluit: 30-06-2022
Zaaknummer: 1188255

Geslachtsnaam: Yalaz, C.
Geboortedatum: 04-03-1970
Adres: Donkhof 13, Haarsteeg
Datum besluit: 30-06-2022
Zaaknummer: 1199178

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je binnen zes weken, na de dag 
van deze publicatie, een bezwaarschrift 
indienen. Vermeld hierbij het zaaknum-
mer. Voor vragen kun je contact opne-
men met het cluster Burgerzaken van 
de gemeente Heusden.

Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer
Het college van Heusden heeft de on-
derstaande melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ont-
vangen en geaccepteerd:

Zaaknummer: 1221118
Datum ingekomen: 20 april 2022
Adres: Christiaan Huygensweg 22, 
Drunen
Activiteit: Veranderen activiteiten

De acceptatie van de melding betreft 
geen besluit in de zin van de Algemene 

wet bestuursrecht. Het indienen van 
een bezwaar of beroep is dan ook niet 
mogelijk.

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je contact opnemen met de ge-
meente Heusden via telefoonnummer 
(073) 513 17 89.

Besluit aanmeldnotitie  
milieueffectrapportage (Mer)
Burgemeester en wethouders hebben, 
in het kader van de Algemene wet 
bestuursrecht en de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 
besloten dat voor deze activiteit geen 
Mer opgesteld hoeft te worden:

Adres: Honderdbunderweg 13a Drunen,
Maatschap Welvaarts
Omschrijving voorgenomen  
activiteit: Het veranderen van een 
varkenshouderij.

Het besluit en bijbehorende stukken 
liggen met ingang van donderdag 7 juli 
tot en met woensdag 17 augustus 2022 
ter inzage via de gemeente Heusden.

Op grond van artikel 6.3 van de 
Algemene wet bestuursrecht wordt 
deze beoordeling beschouwd als een 
voorbereidingsbesluit, waartegen geen 
direct bezwaar of beroep open staat. 
Je kunt jouw bezwaren tegen dit m.e.r.-
beoordelingsbesluit kenbaar maken in 
de hierop volgende procedure van het 
uiteindelijke besluit, te weten de ver-
gunning in het kader van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht. <

Bekendmakingen >

Kappen
•  Drunen, Eendekooi 30, kappen  

26 bomen (1247012, 24-06-2022) 

Ingetrokken
•  Vlijmen, Ranonkel 16, plaatsen erfaf-

scheiding (1205460, 24-06-2022)
•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8, 

uitbreiden steenfabriek (fase 3) 
(1103321, 22-06-2022)

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 wet-
houders van Heusden maakt bekend 
dat het college op 23 juni 2022 heeft 
besloten tot het aanleggen van de gere-
serveerde gehandicaptenparkeerplaats 
ter hoogte van Meester Driessenstraat 
6 in Vlijmen. Het bord E6 wordt hier 
geplaatst alsmede het onderbord met 
kenteken. Het besluit is 29 juni 2022 
bekendgemaakt in het Gemeenteblad. 

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de personen hier-
onder genoemd niet meer wonen op het 
adres waar zij volgens de basisregistra-
tie personen (BRP) staan ingeschreven. 
Het college heeft besloten de persoons-
lijsten van deze personen niet meer bij 
te houden. Daardoor staan zij officieel 
niet meer op dat adres ingeschreven.

Geslachtsnaam: Ciukało, M.G.
Geboortedatum: 06-09-1979
Adres: Stationsstraat 12A, Drunen
Datum besluit: 24-06-2022
Zaaknummer: 1194726

Geslachtsnaam: Andrejevs, M.
Geboortedatum: 12-08-1995
Adres: Stationsstraat 12A, Drunen
Datum besluit: 24-06-2022
Zaaknummer: 1194726

Geslachtsnaam: Žoła̧dź, M.D.
Geboortedatum: 04-04-1997
Adres: Stationsstraat 12A, Drunen

Een gelukkig leven…
Oproep aan kunstenaars –jong en oud
We zoeken voor het bijzondere project ‘Een gelukkig leven’ 
kunstenaars die een werk willen maken over dit thema. Vaak 
vinden we het vanzelfsprekend dat je een gelukkig leven leidt. 
Maar is dat wel zo? Leven we wel lang en gelukkig? We willen 
zichtbaar maken 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. Vanuit de ingediende werken 
wordt een expositie samengesteld. Meer informatie vind je op 
www.bijeenheusden.nl/gelukkigleven onder activiteiten. <

Samen houden we  
Heusden schoon
De zomervakantie staat voor de deur. We trekken er samen 
weer uit en gaan naar buiten voor een gezellige picknick met 
het 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.

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!” <

Concert Folksongs
Kamermuziek Heusden Vesting organiseert 
in het kader van 25 jaar Heusden een bijzon-
der concert: Folksongs. 

Wat is het?
Een muzikaal optreden van Hollands 
Collectief, een professioneel vocaal kwartet, 
en harpiste Veronique Serpenti waarbij ze 
internationale volksliederen ten gehore 
brengen. Heemkundekring Onsenoort pre-
senteert tijdens het concert beeldmateriaal 
van Heusdense molens en hun bijbehorende 
historie. Het concert is op 16 juli om 16:00 uur 
in de Catharijnekerk in Heusden Vesting.  
Kijk voor meer informatie en tickets op  
www.veroniqueserpenti.com. <

Mogelijke  
locaties zonnevelden 
of windturbines  
gemeente Waalwijk
Grenst jouw woonomgeving of locatie van je 
onderneming aan onze buurgemeente Waalwijk? 
Oftewel: woon je in Doeveren, Elshout, Heesbeen 
of in Drunen-west? Dan is het nieuws van de 
gemeente Waalwijk over zonnevelden en wind-
turbines relevant voor jou. Ze organiseren een 
bijeenkomst op 12 juli a.s. dat gaat over geluid, 
slagschaduw en gezondheid. 

Wanneer: dinsdag 12 juli van 19:00 - 21:00 uur.  
Je hoeft niet van het begin tot einde aanwezig  
te zijn.

Waar: Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder 
(Schoolstraat 19, 5165 TR Waspik)

Meld je van te voren even aan via  
duurzaam@waalwijk.nl. Meer informatie  
hierover lees je op www.waalwijk.nl/uitnodiging-
bijeenkomsten-zonne-en-windenergie. <

www.heusden.nl
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