
La Vuelta 
Holanda
La Vuelta komt op zaterdag  
20 augustus tussen 13.30 – 14.00 uur 
door onze gemeente! We zijn  
er blij mee dat we in Heusden  
kunnen meegenieten van zo’n  
groot topsportevenement.  
Op www.heusden.nl/vuelta vind  
je al onze informatie over La Vuelta 
Holanda. Je vindt daar ook een  
routekaartje van het stuk door  
onze gemeente. Een gelukkig leven?

Heftig ervaringsverhaal

Geweld stopt niet vanzelf 

‘Ik was al vaker door mijn partner geschopt en geslagen, ik dacht 
dat onze zoon (7) er niets van mee kreeg. Later bleek dat hij het  
wel degelijk gezien had, hij durfde er niet over te praten. ’ 

Roos vertelt: “Iedereen om me heen zei tegen me dat ik bij hem weg 
moest gaan. Mijn moeder, mijn zussen en zelfs mijn stiefvader! Ik 
was al vrienden verloren, omdat ik ze verteld had over het geweld. 
Maar zij konden niet begrijpen dat ik toch bij hem bleef. Toen de 
leraar van mijn zoon begon te merken dat hij thuis problemen had, 
werd ik helemaal wanhopig. In een gesprek op school heb ik uitein-
delijk verteld dat ik geslagen werd.”

Het hele verhaal lees je op www.bijeenheusden.nl/gelukkigleven 
onder ‘Ervaringsverhalen’ (Roos). Herken jij iemand of jezelf in dit 
verhaal? Kijk dan ook eens op www.bijeenheusden.nl/gelukkigleven 
of zoek professionele hulp bij Bijeen via (073) 78 201 78 of  
info@bijeenheusden.nl.

*Vanwege privacyredenen zijn de namen in dit artikel gefingeerd.  
We hebben toestemming om dit verhaal te delen. <

Parkeren
De route moet voor de doorkomst 
van het peloton vrij zijn. Van vrijdag 
19 augustus 22.00 uur tot zaterdag 
20 augustus 15.00 uur is het daarom 
niet toegestaan te parkeren langs de 
route. Dit geldt voor parkeren op de 
rijbaan én voor de naast de rijbaan 
gelegen parkeervakken. De wegsleepregeling is van 
kracht. Fout geparkeerde voertuigen worden indien 
nodig weggesleept.

Ook andere obstakels – denk aan containers, bouw-
materiaal, zand etc. – zijn niet toegestaan op of 
langs de rijbaan.

Bereikbaarheid
Om 12.00 uur, anderhalf uur voor de doorkomst van 
het peloton, worden op 20 augustus 2022 verschil-
lende wegen 2,5 uur afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Vanaf dat moment kan er niet meer op de 
route gereden worden door bestemmingsverkeer 
en mag de route ook niet meer doorkruist worden. 
De enige uitzondering hierop zijn uiteraard de hulp-
diensten.

Rond 14.30 uur geeft de politie de route weer vrij. 
Zodra we het signaal van de politie hebben gekre-

gen, communiceren wij hierover. Behalve de afge-
sloten wegen in onze gemeente, wordt ook afrit 44 
(Vlijmen) van de A59 tijdelijk afgesloten voor door-
gaand verkeer. Enige uren is er ook geen openbaar 
vervoer.

Op www.heusden.nl/vuelta vind je op 20 augustus 
alternatieve routes en andere bereikbaarheidsinfor-
matie. Voor hulpdiensten blijft de hele gemeente 
toegankelijk.

En verder…
Voor 20 augustus zijn wegversmallingen op de 
route verwijderd. Op diverse drukke plekken staan 
op 20 augustus dranghekken. Aan de Demer in 
Heusden mag geen publiek staan vanwege het 
water en de huizen dicht op de straat. Publiek in 
de vesting Heusden moet plaatsnemen aan de over-
zijde van het water. Hier komen dranghekken om te 
voorkomen dat mensen dicht op de route staan. <

www.bijeenheusden.nl

Village Vuelta 
Kom de dag vóór de Vuelta alvast in Spaanse sferen en breng een 
bezoek aan Village Vuelta in hartje Vlijmen. Want vrijdag 19 augus-
tus van 16:00 – 20:00 uur wordt het centrum van Vlijmen door de 
Vlijmense ondernemers omgetoverd tot een waar Mini Mercado. 

Bezoek tijdens het winkelen de kraampjes en snuffel gezellig rond. De 
winkeliers en ondernemers in het centrum van Vlijmen hebben hun 
best gedaan om een Spaans Vuelta voorproefje te geven. Struin langs 
de kraampjes en bezoek het Ibiza marktje met de leukste zomerse 
outfits. Haal voor dit Vuelta weekend je tapasplankje in huis, vergeet 
de verse olijven, worst, lekkere drankjes en het Spaanse brood niet. 
Scoor je favoriete nieuwe zonnebril, koop je vakantie leesvoer, je leuke 
vakantiejurkje en geniet ondertussen van een verkoelend sinaasappe-
lijsje of een heerlijke espresso. 

En geniet ook van de alcoholvrije sangria die op de Mini Mercado niet 
mag ontbreken. Het muzikaal trio Corazon Latino brengt het centrum 
van Vlijmen in Spaanse hogere sferen. Kom kijken en geniet mee. <

Ondanks de hoge tem-
peraturen en de zomer-
vakantie was het druk 

op woensdag 10 augustus in het oude pand van 
de Haarstek aan de Pater van den Elsenstraat 
25a. De gemeente organiseerde een inloop-
bijeenkomst waarbij omwonenden en andere 
geïnteresseerden een kijkje konden nemen in de 
gemeentelijke opvanglocatie in Haarsteeg. De 

opvanglocatie is flink verbouwd om Oekraïense 
vluchtelingen op te vangen. 

Meer dan 50 personen kwamen ‘even’ binnen-
lopen om een kijkje te nemen. Tijdens een rond-
leiding door het gebouw werden meteen allerlei 
vragen gesteld en beantwoord. Op donderdag 
11 augustus namen de Oekraïense vluchtelingen 
hun intrek in de opvanglocatie. <

Terugblik inloopbijeenkomst in Haarsteeg

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

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

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN

Bouwen
•  Drunen, Mozartlaan 42, bouwen 

overkapping t.b.v. fietsen stallen en 
opslag (1283041, 03-08-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
Barones kavel STE19 Kadastraal 
K3299 2022, bouwen woonhuis 
(1283197, 03-08-2022)

•  Heusden, Hertogin Johanna van 
Brabantstraat 37, vervangen kozij-
nen voor- en linkerzijgevel (1283964, 
04-08-2022)

•  Haarsteeg, de Omloop 10, plaatsen 
erfafscheiding (omheining van scha-
pengaas) (1284207, 04-08-2022)

•  Drunen, Europalaan 30, vergroten 
woonhuis (1284790, 05-08-2022)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 29D, 
verbouwen pand tot appartementen 
(1285219, 06-08-2022)

•  Drunen, Grotestraat 175, intrek-
ken verleende vergunning 1175461 
(1286060, 05-08-2022)

•  Vlijmen, Otter 26, vergroten woning 
voorzijde en plaatsen dakopbouw 
achterzijde (1285120, 06-08-2022)

•  Vlijmen, Julianastraat 44, plaatsen 
antenne installatie -Sint-Jan geboor-
tekerk- (1287365, 09-08-2022)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Europalaan 30, vergroten 

woonhuis (1284790, 05-08-2022)
•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 29D, 

verbouwen pand tot appartementen 
(1285219, 06-08-2022)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 51, 
wijzigen bestemming bedrijfswoning 
naar plattelandswoning (1286956, 
09-08-2022)

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

STE26, aanleggen in- en uitrit 
(1286958, 09-08-2022)

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
•  Nieuwkuijk, Middelweg 6, renoveren 

en verhogen bestaande bedrijfsruim-
te (1245835, 03-08-2022

•  Drunen, Marconilaan 4, aanleggen in- 
en uitrit (1252864, 03-08-2022)

•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8, 
bouwen bedrijfshal en milieuneutrale 
wijziging van de (werking van de) 
inrichting (1227790, 08-08-2022)

•  Oudheusden, Oranjelaan 37, af-
wijken bestemming i.v.m. huisves-
ten arbeidsmigranten (1202985, 
09-08-2022)

•  Drunen, Grotestraat 239, vervangen 
kozijnen (1253203, 09-08-2022)

Meer informatie
Graag bij uw 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
•  Vlijmen, Meester Driessenstraat 1 t/m 

43 en 2 t/m 42 parklaan 1 t/m 41 konij-
nenbergstraat 1 t/m 41 2 t/m 42 2022 
renoveren/onderhoud plegen 106 
woningen (1225490, 03-08-2022)

•  Haarsteeg, Priemsteeg 43a, bou-
wen mantelzorgwoning (1251652, 
04-08-2022)

•  Drunen, Keyserpark 1 t/m 29 en 2 t/m 
32, renoveren 31 woningen (1251843, 
05-08-2022)

Kappen
•  Oudheusden, Rubensstraat naast 

2, kappen plataan (1267277, 
04-08-2022)

Buiten behandeling stellen aanvraag
•  Herpt, Burgemeester Buijsstraat 24, 

renoveren dak met kunstriet en pan-
nen (1277464,  
05-08-2022)

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.

VERLEEND
De vermelde datum is de verzenddatum.

Bouwen
•  Vlijmen, Akkerstraat 1A, verbouwen 

en vergroten woning (1258229, 
28-07-2022)

•  Nieuwkuijk, Barones Kavel STE17, 
kadastraal K3291, bouwen woning 
en aanleggen in- en uitrit (1246695, 
01-08-2022)

•  Vlijmen, Rembrandtstraat 33, plaat-
sen dakopbouw( 1241198, 01-08-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Nieuwkuijk, Barones Kavel STE17, 

kadastraal K3291, bouwen woning 
en aanleggen in- en uitrit (1246695, 
01-08-2022)

•  Vlijmen, Rembrandtstraat 33, plaat-
sen dakopbouw( 1241198, 01-08-2022)

Geslachtsnaam: Foriasz, K.
Geboortedatum: 03-04-1984
Adres: Rembrandtstraat 39, Vlijmen
Datum besluit: 05-08-2022
Zaaknummer: 1247402

Geslachtsnaam: Jabri El Mesnaoui, A.
Geboortedatum: 16-01-1974
Adres: Abraham Kampstraat 61, Drunen
Datum besluit: 09-08-2022
Zaaknummer: 1264498

Geslachtsnaam: Chekh, V.
Geboortedatum: 09-12-1970
Adres: Tuinbouwweg 21, Haarsteeg
Datum besluit: 11-08-2022
Zaaknummer: 1262994

Geslachtsnaam: Li, Y.
Geboortedatum : 16-10-1993
Adres: Plein 19A, Vlijmen
Datum: besluit 12-08-2022
Zaaknummer: 1268355

Geslachtsnaam: Popa, G.G.
Geboortedatum: 21-02-1976
Adres: De Bosschen 2A, Drunen
Datum besluit: 12-08-2022
Zaaknummer: 1211489

Geslachtsnaam: Szeler, R.G.
Geboortedatum: 02-08-1980
Adres: Hoofdstraat 9, Herpt
Datum besluit: 12-08-2022
Zaaknummer: 1262350

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.

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATSEN 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Heusden maakt bekend 
dat het college op 11 augustus 2022 
heeft besloten tot het aanleggen van 
de gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats ter hoogte van Gerard van 
Oostromstraat 5 in Oudheusden. Het 
bord E6 wordt hier geplaatst alsmede 
het onderbord met kenteken. Het 
besluit is 17 augustus 2022 bekendge-
maakt in het Gemeenteblad. 

Opheffing
Het college van burgemeester en 
wethouders van Heusden maakt be-
kend dat het college op 10 augustus 
2022 heeft besloten tot het opheffen 
van de gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats ter hoogte van de 
Thorbeckeplein 39 in Vlijmen. Het bord 
E6 wordt hier geplaatst alsmede het 
onderbord met kenteken. Het besluit 
is 17 augustus 2022 bekendgemaakt in 
het Gemeenteblad. 

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

Adres: Oliemaat 4-5 in Vlijmen
Activiteit: Starten activiteiten
Datum ingekomen: 22 december 2021

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. 

MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
ACTIVITEITENBESLUIT
Burgemeester en wethouders maken 
bekend, dat ten behoeve van de vol-
gende inrichting, naar aanleiding van 
de melding Activiteitenbesluit, maat-
werkvoorschriften zijn gesteld:

Adres: Oliemaat 4-5 Vlijmen, Jan 
Linders B.V. 
Omschrijving project: Maatwerk-
voorschriften voor het werken zonder 
vetafscheider en vaststellen aan-
gepaste normen voor het maximale 
geluidniveau 
Datum verzending: 11 augustus 2022

De beschikking is gedurende zes weken 
na de publicatiedatum in te zien via de 
gemeente Heusden.

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunnen belanghebbenden 
tot het einde van de inzagetermijn 
bezwaar maken tegen de beschikking. 
Het bezwaarschrift moet worden on-
dertekend en bevat tenminste de naam 
en adres van de indiener, de dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en de 
reden van het bezwaar. Een bezwaar-
schrift richt je aan het college van B & 
W van de betreffende gemeente.

De beschikking treedt na het verstrij-
ken van de bezwaartermijn in werking. 
Een belanghebbende kan echter, 
ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 
van de Algemene wet bestuursrecht, 
gedurende genoemde periode, naast 
een bezwaarschrift, tevens een verzoek 
om schorsing of voorlopige voorziening 
indienen, indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, zulks 
vereist. Het verzoek om een voorlopige 
voorziening moet in tweevoud, samen 
met een afschrift van het bezwaar-
schrift, worden verzonden aan de 
Voorzieningenrechter van de recht-
bank te ’s-Hertogenbosch.

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- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Barones Kavel STE17, 

kadastraal K3291, aanleggen in- en 
uitrit (1246695, 01-08-2022)

Ingetrokken
•  Drunen, Offenbachplantsoen 2, 

plaatsen 2 dakkapellen (1266442, 
27-07-2022)

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.

Evenementenvergunningen

KENNISMAKINGSWEEK
De burgemeester van Heusden heeft op 
2 augustus 2022 vergunning verleend 
aan k.s.v. Gremio Unio voor het organi-
seren van de Kennismakingsweek aan 
de Honderdbunderweg 21 in Drunen 
van 23 t/m 25 augustus 2022. De 
vergunning is verzonden op 2 augus-
tus 2022 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 1246246.

KERMISPROLOOG
De burgemeester van Heusden heeft op 
15 augustus 2022 vergunning verleend 
aan Stichting Hart voor Haarsteeg voor 
het organiseren van de Kermisproloog 
in Haarsteeg (start/finish bij Meester 
Prinsenstraat) op 3 september 2022. 
De vergunning is verzonden op 15 au-
gustus 2022 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 1268325.

EINDFEEST KERMISPROLOOG
De burgemeester van Heusden heeft op 
15 augustus 2022 vergunning verleend 
aan Dorpscafé De Steeg BV voor het or-
ganiseren van het Eindfeest en prijsuit-
reiking Kermisproloog op het parkeer-
terrein bij de Meester Prinsenstraat 38 
in Haarsteeg op 3 september 2022. De 
vergunning is verzonden op 15 augus-
tus 2022 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 1254342.

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.

Geslachtsnaam: Toonen, D.
Geboortedatum: 10-12-1979
Adres: Van Ruijsdaelstraat 6, Drunen
Datum besluit: 05-08-2022
Zaaknummer: 1228477

Geslachtsnaam: Śpiewak, J.K.
Geboortedatum: 23-03-1991
Adres: Hoofdstraat 9, Herpt
Datum besluit: 05-08-2022
Zaaknummer: 1239394

Hogere opkomst gemeenteraads verkiezingen
Afgelopen maart waren de gemeenteraads-
verkiezingen. 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 over vier jaar op een ho-
ger opkomstpercentage. We willen nu graag 
weten wat het voor jou als inwoner maakt 
dat je wel of niet gaat stemmen. Daarom 
doen we nu een onderzoek. 

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 onderzoek. Je 
kunt op de volgende manieren meedoen:

•   Online door naar  
www.heusden.nl/vragenlijstverkiezingen 
te gaan 

•  Met onze hulp 
Kun of wil je de vragenlijst niet online in-
vullen? Neem dan contact met ons op via 
(073) 513 17 89 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 zet-
ten wij ons richting de gemeenteraadsver-
kiezingen actief in voor een hoger opkomst-
percentage. <

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

www.heusden.nl
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