
Hogere opkomst  
gemeenteraadsverkiezingen
Op 14, 15 en 16 maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Het opkomstpercentage in onze 
gemeente was 48,5 procent. We zijn blij met de inwoners die naar de stembus zijn gekomen.  
Maar elke stem telt! Daarom hopen wij voor over vier jaar op een hoger opkomstpercentage.  
In de tussenliggende periode willen wij hier actief op inzetten. Daarvoor is het allereerst  
belangrijk om inzicht te hebben in wat voor jou als inwoner maakt dat je wel of niet gaat stemmen.  
Om hier informatie over te krijgen, doen we op dit moment onderzoek via ons inwonerpanel. 

Evenementen tijdens 
La Vuelta 
Staat zaterdag 20 augustus al in jouw agenda? De wielerronde 
La Vuelta komt dan door onze gemeente. 

Op die dag en in aanloop naar deze dag toe zijn er verschillende  
evenementen in onze gemeente. Café Den Braai in Vlijmen organiseert 
dan bijvoorbeeld  ‘Fiësta Familia Playa den Braya’. Een evenement  
met livemuziek, een groot buitenterras met activiteiten voor kinderen, 
een podium met tango- en flamengodansers! De wielerronde is te  
volgen op grote videoschermen. 

Ook Café Kareltje in Heusden zorgt deze dag voor extra gezelligheid. 
Kijk op www.heusden.nl/vuelta voor de evenementen in onze  
gemeente. <   

Doe jij ook mee?
We hebben een vragenlijst uitgezet bij de ruim 
600 leden van ons inwonerpanel. Dit panel is een 
representatieve steekproef onder de inwoners 
van Heusden. Maar we vinden het belangrijk dat 
zoveel mogelijk mensen meedoen aan het onder-
zoek. Je kunt op de volgende manieren meedoen:

•   Online > door te klikken op deze link ga je naar 
de vragenlijst

•   Met onze hulp > ben je niet in de gelegenheid 
online de vragenlijst in te vullen?  

Neem dan contact met ons op via 073-5131789 of  
info@heusden.nl. Een van onze medewerkers 
helpt dan meteen of we maken een telefonische 
afspraak. Samen nemen we dan de vragenlijst 
door en vullen de antwoorden in.

Wat doen we met de resultaten?
Met de resultaten van het onderzoek zetten wij 
ons richting de gemeenteraadsverkiezingen actief 
in voor een hoger opkomstpercentage. <

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

Openingstijden zomervakantie
25 juli t/m 2 september

Tijdens de zomervakantie hebben we aangepaste openings-
tijden. Deze staan in de groene colofon. Ook werken we de hele 
dag alléén op afspraak. <

Maak het ze  
niet te makkelijk!
Ga je deze zomer een dagje weg  
of op vakantie? Wees dan alert!  
Doe goed je deur op slot, je ramen dicht,  
een lichtje aan en doe alsof je thuis bent. Of je nu een paar uur 
of een paar weken weggaat. Laat koffiekopjes staan en zorg 
voor een bewoonde indruk door automatische verlichting.

Wil je meer tips lezen? 
Kijk eens op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. <

Duurzame bespaartip
Houd je autobanden op spanning

Elke 2 maanden je autobanden oppompen is een kleine moeite 
waardoor je veiliger én zuiniger rijdt. Omdat je banden lang-
zaam leeglopen, moet je er regelmatig wat lucht bij doen.  
Als je dat trouw doet, bespaar je zo’n 60 euro per jaar. Dat is  
een tientje per keer! Op de website van Milieu Centraal lees  
je hier nog meer tips over. <

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 donderdag  
09.00 - 17.00 uur en vrijdag  
09.00 - 12.00 uur

WhatsApp
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Telefoon: (06) 532 357 05

Openingstijden gemeentebalie 
Let op in de zomervakantie, van 25 juli 
t/m 2 september, werken wij alleen op 
afspraak. 

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 12.00 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
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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 overheid.nl/berichten-over- 
uw-buurt kun je je aanmelden voor 
e-mail-service.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN

Bouwen
•  Heusden, Nieuwe Maasdijk 

Kadastraal, plaatsen trotter 
(straatmeubilair reuzenfoto) t.b.h. 
project tentoonstelling landschap 
“Reuzenarbeid” (1273383, 21-07-2022)

•  Nieuwkuijk, Barones, Kadastraal 
F653, bouw woning (1273391, 
21-07-2022)

•  Nieuwkuijk, Barones kavel STE30, 
Kadastraal K3283, bouwen wo-
ning aanleg in- en uitrit (1275517, 
24-07-2022)

•  Vlijmen, Deken van Baarstraat 
26, verbouwen woning (1275925, 
25-07-2022)

•  Vlijmen, Achterstraat 8, plaatsen 
dakopbouw, vernieuwen en verduur-
zamen dak (1276188, 25-07-2022)

•  Herpt, Burgemeester Buijsstraat 24, 
renoveren dak met kunstriet en pan-
nen (1277464, 26-07-2022)

Kappen
•  Haarsteeg, naast Tuinbouwweg 1B, 

kappen wilg (1273116, 21-07-2022)
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat, Kadastraal A2937 
2022 kappen beuk (1274463, 
22-07-2022)

Afwijken van de bestemming
•  Nieuwkuijk, Barones kavel STE30, 

Kadastraal K3283, bouwen wo-
ning aanleg in- en uitrit (1275517, 
24-07-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Barones kavel STE30, 

Kadastraal K3283, aanleg in- en uitrit 
(1275517, 24-07-2022)

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
•  Oudheusden, van Ruysdaelstraat 

2, afwijken bestemming i.v.m. huis-
vesten arbeidsmigranten (1206028, 
22-07-2022)

•  Vlijmen, Monseigneur van 
Kesselstraat 2B, wijziging bestem-
ming commerciële ruimte op 1e 
verdieping naar woonbestemming 
(1247223, 22-07-2022)

•  Vlijmen, Monseigneur van 
Kesselstraat 2C, wijziging bestem-
ming commerciële ruimte op 2e 
verdieping naar woonbestemming 
(1247249, 22-07-2022)

•  Heusden, Botermarkt 2, verbouwen 
en vergroten pand (voormalig post-
kantoor) (1231858, 25-07-2022)

•  Elshout, Mariëndonkstraat 9, verbou-
wen en vergroten woning (1236082, 
26-07-2022)

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.

Bouwen
Nieuwkuijk, Hertog, Kavel STE09 
Kadastraal , bouw woning en aanleg 

Geslachtsnaam: Pintilescu, E.M. 
Geboortedatum: 18-05-1999 
Adres:  Tuinbouwweg 1 Haarsteeg 
Datum besluit: 26-07-2022 
Zaaknummer: 1254179

Geslachtsnaam: Aniculesei, F.
Geboortedatum: 07-02-1989
Adres: Tuinbouwweg 1 Haarsteeg
Datum besluit: 26-07-2022
Zaaknummer: 1254187

Geslachtsnaam: Cebula, K.D.
Geboortedatum: 07-10-1995 
Adres: Stationsstraat 12 Drunen 
Datum besluit: 26-07-2022 
Zaaknummer: 1255544

Geslachtsnaam: Baranowski, F.
Geboortedatum: 02-01-2001
Adres: Stationsstraat 12 Drunen
Datum besluit: 26-07-2022
Zaaknummer: 1255544

Geslachtsnaam: Fediņaks, V.
Geboortedatum: 11-10-1994
Adres: Oranjelaan 37 Oudheusden
Datum besluit: 26-07-2022
Zaaknummer: 1249744

Geslachtsnaam: Szternal, M.N.
Geboortedatum: 11-04-1993
Adres: Grotestraat 43 Drunen
Datum besluit: 26-07-2022
Zaaknummer: 1238753

Geslachtsnaam: Baniecka, E.
Geboortedatum: 10-09-1997
Adres: Grotestraat 43 Drunen
Datum besluit: 26-07-2022
Zaaknummer: 1238753

Geslachtsnaam: Baniecki, O.
Geboortedatum: 06-02-2020
Adres: Grotestraat 43 Drunen
Datum besluit: 26-07-2022
Zaaknummer: 1238753

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je binnen zes weken, na de 
dag van deze publicatie, een bezwaar-
schrift indienen. Vermeld hierbij 
het zaaknummer. Voor vragen kun 
je contact opnemen met het clus-
ter Burgerzaken van de gemeente 
Heusden.

Evenementenvergunningen

VLAAMS DRAG-QUEEN FESTIVAL
De burgemeester van Heusden heeft 
op 21 juli 2022 vergunning verleend 
aan Stichting Evenementen Promotie 
Heusden-Vesting voor het Vlaams Drag-
Queen Festival rondom het Burchtplein 
in Heusden op 21 augustus 2022. De 
vergunning is verzonden op 21 juli 2022 
en bij de gemeente bekend onder num-
mer 1234806.

JEUGD VAKANTIE WERK VLIEDBERG 
NIEUWKUIJK WEEK
De burgemeester van Heusden heeft 
op 28 juli 2022 vergunning verleend 
aan Stichting Jeugd Vakantie Werk 
Vliedberg Nieuwkuijk voor Jeugd 
Vakantie Werk Vliedberg Nieuwkuijk 
Week in Nieuwkuijk op 28 augustus tot 
2 september 2022. De vergunning is 
verzonden op 28 juli 2022 en bij de ge-
meente bekend onder nummer 1235191.

GREEN GIBBY DAY
De burgemeester van Heusden heeft 
op 26 juli 2022 vergunning verleend 
aan Vereniging BarSlecht voor Green 
Gibby Day in Nieuwkuijk op 3 en  
4 september 2022. De vergunning is 
verzonden op 26 juli 2022 en bij de 
gemeente bekend onder nummer 
1229015.

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. <

Bekendmakingen >

in- en uitrit (1239448, 21-07-2022)
Drunen, Tinie de Munnikstraat 6, uit-
breiding supermarkt en vernieuwen 
gevelreclame (1211524, 26-07-2022)

Reclame
Drunen, Tinie de Munnikstraat 6, uit-
breiding supermarkt en vernieuwen 
gevelreclame (1211524, 26-07-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
Nieuwkuijk, Hertog, Kavel STE09 
Kadastraal, aanleg in- en uitrit 
(1239448, 21-07-2022)

Buiten behandeling stellen aanvraag
Heusden, Nieuwe Maasdijk 1 en per-
celen A 1056  2056 2373 2375 2907 en 
F1057, realiseren industriehallen met 
kantoren (1224601, 21-07-2022)

Ingetrokken
Heusden, Bresraat 1, plaatsen pvt zon-
necollectoren i.c.m. hybride warmte-
pomp (1254863, 13-07-2022)
Nieuwkuijk, Middelweg 24, vestigen 
sportschool (1233343, 22-07-2022)

Ingetrokken bouwvergunning
Nieuwkuijk, Klompenmaker 19, maken 
laadkuil met dockingruimte (1162329, 
22-07-2022)

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.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de personen 
hieronder genoemd niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de basis-
registratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Het college heeft besloten de 
persoonslijsten van deze personen niet 
meer bij te houden. Daardoor staan 
zij officieel niet meer op dat adres 
ingeschreven.

Bezoek aan de milieustraat? 
Neem je afvalpas mee!
Voor het inleveren van grofvuil kun je als inwoner van de gemeente Heusden 
(uitsluitend particulieren) bij de Milieustraat aan de Duinweg in Drunen terecht.

Wist je dat bij een bezoek aan de milieustraat altijd je afvalpas nodig hebt? 
Neem daarom bij een bezoek aan de milieustraat altijd je afvalpas mee! 
Let op! Vanaf dit najaar kun je alleen nog met PIN betalen bij de milieustraat.

Openingstijden milieustraat
Maandag Gesloten
Dinsdag 13.00 - 16.00 uur
Woensdag 13.00 - 16.00 uur
Donderdag 13.00 - 16.00 uur

Vrijdag 13.00 - 16.00 uur
Zaterdag 09.00 - 15.00 uur
Zondag Gesloten
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