
Isoleren van je woning

De grootste wereldwijde  
opruimactie van het jaar!
Kom ook in actie op zaterdag 17 september 2022 en meld je aan!

World Clean Up Day 2022
Willen jij en je buren, collega’s, vrienden of familie de buurt een stuk 
schoner maken? Dat is mooi! Meld je dan aan voor de World Cleanup 
Day. Hoe meer mensen meedoen en de handen uit de mouwen steken, 
hoe groter het effect. De benodigde materialen stellen wij natuurlijk 
gratis ter beschikking.

Enthousiast geworden?
Kom in actie en meld je aan via info@heusden.nl. Je hebt nog voldoen-
de tijd om buren, vrienden, collega’s, leerlingen of familie enthousiast 
te maken om mee te doen. Geef in de aanmelding aan met hoeveel 
mensen, verdeeld over volwassenen en kinderen, je mee doet. Graag 
ook aangeven in welk gebied je zwerfafval wilt gaan opruimen. 

Heb je geen groep, maar wil je toch graag meedoen? Meld je aan als 
zelfstandige opruimer. Hopelijk tot ziens op de World Cleanup Day! <

Johan Meesters, wethouder
De afgelopen weken stelde al een deel van het nieuwe college 
zich hier in de Nu & Morgen voor. Deze week is wethouder Johan 
Meesters aan de beurt: 

Alleen ga je sneller, samen kom je verder!
“Ik ben 43 jaar, geboren en getogen in Vlijmen. Nu woon ik alweer 
zo’n 20 jaar in Drunen, samen met mijn vrouw Nicole en onze zoon 
en dochter. Een oprechte Heusdenaar dus; actief, benaderbaar en 
een verbinder. Voordat ik wethouder werd, zat ik 8 jaar namens 
DMP Heusden in de gemeenteraad. Ik kijk er heel erg naar uit om 
in deze nieuwe rol aan de slag te gaan. Dit doe ik graag samen met 
jou!”

Binnen het college ben ik verantwoordelijk voor: 
•   Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening, Omgevingswet, 

Bestemmingsplannen, Omgevingsvergunningen, 
Woonwagenzaken, Monumenten en erfgoed, Beheer openbare 
ruimte, Coördinatie platteland en buitengebied

•  Projecten: De Grassen, Geerpark
•  Wijken: Heesbeen, Haarsteeg, Geerpark, Buitengebied

Hiervoor was ik: 
In mijn werkcarrière heb ik altijd al voor een overheid gewerkt. In 
die jaren heb ik ruime ervaring opgedaan met allerlei onderwerpen 
in de fysieke leefomgeving. Die ervaring kan ik nu goed inzetten 
voor onze mooie gemeente. Een van de ambities van onze gemeen-
te is om voldoende woningen te bouwen voor iedereen. Een mooie 
uitdaging, die ik graag aan ga! <

Een duurzaam en comfortabel huis begint met 
goede isolatie. Daarnaast bespaar je met isoleren 
op je energiekosten! En je helpt het klimaat. Je 
kunt denken aan het laten isoleren van het dak, 
de vloer, de gevel of de ramen. Wil je ontdekken 
of je je huis energiezuiniger kunt maken? Doe dan 
de check op www.verbeterjehuis.nl. Hier zie je wat 
voor jouw woning de beste keuze is en hoe je dit 
kunt financieren. 

Subsidie
Je kunt bij onze gemeente weer subsidie aanvra-
gen voor het aanbrengen van gevel-, dak- of vloer-
isolatie of het aanbrengen van isolerend glas voor 
je eigen woning. Doordat de regeling nu zo popu-

lair is, was de subsidiepot voor 2022 al helemaal 
op. Goed nieuws: de pot is weer aangevuld! Zo kun-
nen nog meer inwoners financieel ondersteund 
worden bij het isoleren van hun woning. 

De subsidie bedraagt 15% van de investerings-
kosten met een maximum van € 500 per adres. 
Heb je een HeusdenPas? Dan kun je extra subsidie 
krijgen, namelijk maximaal € 650 per adres.  
Meer informatie en de voorwaarden lees je op 
www.heelheusdenduurzaam.nl > subsidie aanvra-
gen. <

Bezoekje aan de  
milieustraat?
Voor toegang heb je je afvalpas nodig. Neem deze bij een bezoek 
aan de milieustraat dus altijd mee! En let op! Vanaf dit najaar 
kun je alleen nog met PIN betalen bij de milieustraat.<

La Vuelta | Route door onze gemeente
De tweede etappe van La Vuelta passeert zater-
dag 20 augustus onze gemeente. De etappe van  
’s-Hertogenbosch naar Utrecht is 183 km.

Vlijmen: Engelseweg, Meliestraat, Molenstraat, 
Vlijmense Dijk, Grote Kerk, De Akker, Plein, 
Akkerstraat, Mommersteeg (karavaan 12:42 uur / 
renners 13:42 uur)
Haarsteeg: Mommersteeg, Haarsteegsestraat, 
Heusdenseweg, Groenstraat (karavaan 12:47 uur 
/ renners 13:47 uur)
Herpt: Groenstraat, Heusdenseweg (karavaan 

12:52 uur / renners 13:52 uur)
Heusden: Heusdenseweg, Herptsestraat, 
Demer, Hertogin Johanna van Brabantstraat, 
Tramhaven, Nieuwe Maasdijk, Heesbeenseweg, 
Provincialeweg N267 (karavaan 12:56 uur / ren-
ners 13:56 uur)

Inwoners die op de route wonen, krijgen een 
bewonersbrief met daarin meer informatie.  
Meer informatie over La Vuelta vind je op  
www.lavueltaholanda.com <

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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Een gelukkig leven?

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, Steenenburg, Kavel 

STE25, kadastraal K3292, bouwen 
woning (1259447, 30-06-2022)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 83, 
plaatsen deur (1259906, 01-07-2022)

•  Nieuwkuijk, Het Hof 14a, bouwen 
carport tbv zonnepanelen (1261988, 
01-07-2022)

•  Vlijmen, Geerpark Nieuwe Morgen 
Fase 2C1, Kadastraal L6287, bouw 37 
huurwoningen en erfafscheidingen 
(1259420, 30-06-2022)

•  Nieuwkuijk, Steenenburg, Kavel 
STE01, kadastraal K3278 en K3285, 
bouwen woning en aanleg in- uitrit 
(1261360, 04-07-2022)

•  Heusden, Pelsestraat naast 15 
-Kerkstraatje-, verbouwen pand 
(1262367, 05-07-2022)

•  Heusden, Demer 17, vervangen kozij-
nen en plaatsen dakkapel achterzijde 
woning (1262419, 05-07-2022)

•  Nieuwkuijk, Steenenburg Kavel 
STE14, Kadastraal N7189, bouw 
woning en aanleggen in- en uitrit 
(1262779, 01-07-2022) 

Monumenten
•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 83, 

plaatsen deur (1259906, 01-07-2022)

Slopen
•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 83, 

plaatsen deur (1259906, 01-07-2022)

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

STE01, kadastraal K3278 en K3285, 
aanleg in- uitrit (1261360, 04-07-2022)

•  Nieuwkuijk, Steenenburg Kavel 
STE14, Kadastraal N7189, aanleggen 
in- en uitrit (1262779, 01-07-2022)

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, Walserij Kadastraal K3243, 

bouw bedrijfspand (1210321, 
30-06-2022)

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
•  Vlijmen, Achterstraat 26, vergroten 

woning (1194767, 29-06-2022)
•  Drunen, Churchillstraat 20, verande-

ren voorgevel door middel van vervan-
gen voordeur (1238197, 30-06-2022)

•  Drunen, Prins Hendrikstraat 82, 
aanleg twee padelbanen en kappen 
twee eiken en een beuk (1219785, 
30-06-2022)

•  Haarsteeg, Mommersteeg 80, wij-
zigen reeds verleende vergunning 
“1196162” (1242815, 01-07-2022)

•  Drunen, Aalbersestraat 5, plaatsen 
pakket- en briefautomaat aan gevel 
jumbo (1194240, 05-07-2022)

•  Doeveren, Dorpsstraat 2, plaatsen 
zonnepanelen in een veldopstelling 
(1222990, 05-07-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Doeveren, Dorpsstraat 2, plaatsen 

zonnepanelen in een veldopstelling 
(1222990, 05-07-2022)

Kappen
•  Haarsteeg, Het Zand 1, kappen der-

tien bomen (1251805, 30-06-2022)
•  Drunen, Prins Hendrikstraat 82, kap-

pen twee eiken en een beuk (1219785, 
30-06-2022)

Buiten behandeling stellen aanvraag
•  Haarsteeg, Inlaagdijk 61, plaatsen 

tuinhuis (1239976, 05-07-2022)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Lisztstraat ter hoogte 

van 23, Kadastraal L1849, tijdelijk 
plaatsen 2 containers (1232591, 
05-07-2022)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Voordijk 45, vergroten be-

staande serre (1178887, 29-06-2022)

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.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘ONSENOORTSESTRAAT 11, 
NIEUWKUIJK’
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op 
5 juli 2022 het bestemmingsplan 
‘Onsenoortsestraat 11, Nieuwkuijk’ (NL.
IMRO.0797.BPonsenoortsestr11-VG01) 
heeft vastgesteld. 

Het doel van het bestemmingsplan 
is om een strook grond (kadastraal 
bekend als sectie H, perceelnummer 
6220) naast de bestaande woning toe 
te voegen aan de woonbestemming van 
Onsenoortsestraat 11 in Nieuwkuijk. 
Deze strook heeft nu nog de bestem-
ming ‘Bedrijf’. Het plangebied ligt aan 
de Onsenoortsestraat 11 in Nieuwkuijk.
 
Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 14 juli 2022 gedurende  
zes weken ter inzage. Een digitale 
versie vind je op www.heusden.nl  
en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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 
november 2021. Bij voorbaat staat vast 
dat op grond van objectieve, toetsbare 
en redelijke criteria slechts één seri-
euze gegadigde, namelijk voornoemde 
stichting in aanmerking komt voor de 
aankoop van de grond.

Tegen de verkoop kunnen geen ziens-
wijzen, bezwaren of beroep in de zin 
van de Awb worden ingediend c.q. 
ingesteld. Mocht je je niet kunnen 
vinden in de voorgenomen verkoop en 
merk je jezelf aan als gekwalificeerde 
gegadigde partij die voornoemd doel 
(natuur) kan ontwikkelen en (laten) 
beheren, dan moet je dat binnen een 
termijn van 20 dagen na deze publica-
tie (uiterlijk op 2 augustus) schriftelijk 
aan ons bekend maken. Deze termijn is 
een vervaltermijn. De motivatie staat 
op officiëlebekendmakingen.nl.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster Burger-
zaken blijkt dat de personen hieronder 
genoemd niet meer wonen op het adres 
waar zij volgens de basisregistratie 
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: Grochocki, M.Ł.
Geboortedatum: 30-07-1991
Adres: Lindestraat 18, Drunen
Datum besluit: 05-07-2022
Zaaknummer: 1225802

Geslachtsnaam: Ogórek, A.W.
Geboortedatum: 18-04-1999
Adres: O Lieve Vrouweschutsstr 4, 
Vlijmen
Datum besluit: 05-07-2022
Zaaknummer: 1194383

Geslachtsnaam: Szluchcic, P.
Geboortedatum: 02-03-1988
Adres: O Lieve Vrouweschutsstr 4, 
Vlijmen
Datum besluit: 05-07-2022
Zaaknummer: 1194383

Geslachtsnaam: Guźdź, K.R.
Geboortedatum: 25-01-1986
Adres: O Lieve Vrouweschutsstr 4, 
Vlijmen
Datum besluit: 05-07-2022
Zaaknummer: 1194383

Geslachtsnaam: Bondar, N.
Geboortedatum: 02-11-1952
Adres: Christinastraat 15, Oudheusden
Datum besluit: 07-07-2022
1252214

Geslachtsnaam: Weck, G.J.
Geboortedatum: 30-06-1985
Adres: Everardus van Gochstraat 38, 
Heusden
Datum besluit: 07-07-2022
Zaaknummer: 1188319

Geslachtsnaam: Kandziora, J.M.
Geboortedatum: 06-07-1991
Adres: De Akker 64, Vlijmen
Datum besluit: 07-07-2022
Zaaknummer: 1189295

Geslachtsnaam: Łukieńczuk, I.
Geboortedatum: 13-01-2019

Adres: De Akker 64, Vlijmen
Datum besluit: 07-07-2022
Zaaknummer: 1189295

Geslachtsnaam: Timmermans, H.C.J.M.
Geboortedatum: 06-10-1979
Adres: Sint Catharinastraat 3 M, 
Vlijmen
Datum besluit: 07-07-2022
Zaaknummer: 1233013

Geslachtsnaam: Stoian, G.I.
Geboortedatum: 17-08-1993
Adres: Nijlring 43, Drunen
Datum besluit: 07-07-2022
Zaaknummer: 1228220

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.

VASTSTELLING VERORDENING FYSIE-
KE LEEFOMGEVING HEUSDEN 2022
Het college van Heusden maakt bekend, 
dat de gemeenteraad op 5 juli 2022 
de Verordening fysieke leefomgeving 
Heusden 2022 heeft vastgesteld. 
Vooruitlopend op de inwerkingtreding 
van de Omgevingswet is het wenselijk 
om zoveel mogelijk gemeentelijke ver-
ordeningen, én onderdelen van verorde-
ningen die gaan over de fysieke leefom-
geving, te bundelen in één verordening. 
Dat wordt nu de Verordening fysieke 
leefomgeving 2022. De Verordening 
treedt één dag na bekendmaking in 
werking.

De vastgestelde verordening vind je op 
www.heusden.nl/voorbeelden/cvdr en 
op www.officielebekendmakingen.nl

Evenementenvergunningen

EVENEMENTENVERGUNNING 
ZESKAMP
De burgemeester van Heusden heeft 
op 4 juli 2022 vergunning verleend aan 
Stichting Dorps Zeskamp Heusden 
voor het dorpszeskamp Herpt nabij de 
Achterweg 16 in Herpt van 3 op 4 sep-
tember 2022, 2 op 3 september 2023 
en 24 op 25 augustus 2024. De vergun-
ning is verzonden op 4 juli 2022 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
1245230.

EVENEMENTENVERGUNNING 
PICKNICK
De burgemeester van Heusden heeft 
op 7 juli 2022 vergunning verleend 
aan Werkgroep Nationale Feestdagen 
Vlijmen voor het organiseren van de 
picknick in het Van Greunsvenpark 
in Vlijmen op 16 juli 2022. De vergun-
ning is verzonden op 7 juli 2022 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
1236296. <

Bekendmakingen >

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar 
hebben gemaakt kunnen binnen zes 
weken na de dag waarop dit bestem-
mingsplan ter inzage is gelegd beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Ook 
belanghebbenden die kunnen aanto-
nen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest tijdig een zienswijze bij 
de gemeenteraad kenbaar te maken, 
kunnen beroep indienen. 

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘KLEINESTRAAT TE DRUNEN’ EN  
BESLUIT HOGERE GRENSWAARDE 
GELUID
Het college van Heusden maakt bekend, 
dat de gemeenteraad op 5 juli 2022 
het bestemmingsplan ‘Kleinestraat te 
Drunen’ (NL.IMRO.0797.BPkleinestraat-
VG01) heeft vastgesteld. Het doel van 
dit bestemmingsplan is de bouw van 
twee vrijstaande (senioren) woningen 
mogelijk te maken. Voor dit plangebied 
stelde het college op 24 mei 2022 ho-
gere grenswaarden voor de geluidsbe-
lasting vast.

Het plangebied ligt in Drunen en wordt 
globaal begrensd door de Kleinestraat 
aan de zuidzijde en de Eindstraat aan 
de noordzijde (kadastrale aanduiding: 
Drunen, sectie L, nummer 5006). Het 
ligt tussen de Kleinestraat 24 en 34 en 
tussen de Eindstraat 23 en 35.
 
Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 14 juli 2022 gedurende  
zes weken ter inzage. Een digitale  
vind je op www.heusden.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze kenbaar hebben gemaakt kunnen 
binnen zes weken na de dag waarop 
dit bestemmingsplan ter inzage is 
gelegd beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Ook belanghebbenden die kun-
nen aantonen dat zij redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest tijdig een 
zienswijze kenbaar te maken, kunnen 
beroep indienen. 

VERKOOP VAN EEN PERCEEL  
CULTUURGROND AAN DE 
VERGEREINDSEWEG IN HAARSTEEG
De gemeente Heusden heeft het voor-
nemen een koopovereenkomst aan te 
gaan met Stichting Ark natuurontwik-
keling. De verkoop betreft het perceel 
grond kadastraal bekend gemeente 
Vlijmen, sectie O, nummer 126.

Ligging plangebied

Ligging plangebied

Heftig ervaringsverhaal: ‘Mijn 
moeder was verslaafd aan de 
alcohol. Ik was onbewust haar  
hulpverlener geworden. In een 
dronken bui werd ze een ander 
persoon en regelmatig deed ze  
mij pijn. Ik was pas 18 jaar oud.’

Dit is het verhaal van Yvonne*, 
die probeert volwassen te wor-
den, maar merkt dat de relatie 
met haar moeder Toos* niet 
gezond is, ze gaat eraan kapot. 
Haar moeder is verslaafd aan de 

drank en daardoor zit Yvonne in 
een tweestrijd. Kan ze een eigen 
leven opbouwen? Of moet ze 
thuis blijven om haar moeder te 
redden van haar verslaving? 
Ze vertelt: “Ik trok de fles drank 
uit mijn moeders hand en pro-
beerde hem leeg te gooien in de 
gootsteen. ‘Nee’, schreeuwde 
ze. Ze duwde me aan de kant en 
de fles viel uit mijn handen. Ik 
voelde in eerste instantie nog 
niets, maar zag toen dat er drup-
pels bloed uit mijn hand sijpelde. 

Ik schrok en werd bang. Een ril-
ling liep langs mijn rug. ‘Kijk nou 
wat je gedaan hebt, dat krijg je 
er van!’ beet ze me toe. Ze duwde 
me. Het deed pijn. Ik zocht snel 
naar een verbanddoos, maar ik 
begon sterretjes te zien. Ik ging 
snel op de bank liggen en hield 
de wond dicht. Toen ik weer hel-
der kon zien heb ik het bloeden 
pas echt kunnen stoppen door 
de wond te verbinden. Mijn moe-
der was nergens te bekennen. 

Ik weet niet hoe het met mij 
afgelopen was als ik niet met 

mijn maatschappelijk werker 
van Bijeen Heusden hierover had 
kunnen praten. Ik heb van haar 
geleerd om trouw aan mezelf te 
zijn en tóch mijn moeder de hel-
pende hand te reiken. Blijkbaar 
kan dat allebei.’’

Wil je het volledige verhaal van 
Yvonne lezen? Kijk dan op
bijeenheusden.nl/gelukkigleven. 
Daar vind je ook meer informatie 

over hoe je situaties kunt herken-
nen en wat je kunt doen. Herken 
jij jezelf in dit verhaal? Zoek dan 
professionele hulp bij Bijeen via 
(073) 78 201 78 of info@bijeen-
heusden.nl. Heb je direct hulp 
nodig? Bel dan met 112! <

*Vanwege privacy-redenen zijn de 
namen in dit artikel gefingeerd. 
We hebben toestemming om dit 
verhaal te delen.  

www.heusden.nl
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