
De grootste wereld
wijde opruimactie  
van het jaar!
Kom ook in actie op zaterdag 17 september 2022 

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. 

Wil jij een activiteit organiseren?
Je mag activiteiten organiseren op de volgende tijdstippen. De eind-
tijden zijn gekoppeld aan de tijden dat de laatste wandelaars zijn 
gepasseerd.

1.  Drunen (Eindstraat, Grotestraat,  
Bosscheweg): 20.00 uur tot 00.00 uur

2.  Nieuwkuijk en Vlijmen-Vliedberg: 20.00 uur tot 01.00 uur
3.  Vlijmen: 20.00 uur tot 02.00 uur
4.  Haarsteeg en Elshout: 20.00 uur tot 03.00 uur
5.  Drunen  20.00 uur tot 04.00 uur** 

(Stationsstraat, Raadhuisplein, Torenstraat, Statenlaan*):
*  Inclusief De Donge, Het Haringvliet, De Theems, De Neckar,  

De Tiber, De Garonne, Zambeziplantsoen en de Hudsonring.
** Of tot het moment dat de laatste loper is gepasseerd.

Je kunt geen vergunning meer aanvragen voor een evenement  
tijdens de 80 van de Langstraat. Heb je vragen? Neem dan contact 
op met de vergunningverleners evenementen van de gemeente via 
(073) 513 17 89.

Route
De gehele route kun je bekijken op www.80vandelangstraat.nl  
onder het kopje ‘parkoers’. Voor de veiligheid van de lopers en  
andere weggebruikers worden 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 inzetten zo-
dat het weer een mooi evenement wordt? Kijk voor meer informatie 
en aanmelden op www.80vandelangstraat.nl onder het kopje ‘vrij-
willigers’. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

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

Enthousiast geworden?
Kom in actie en meld je aan voor de World Clean 
Up Day op 17 september via info@heusden.nl.  
Je hebt nog voldoende 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 mee-
doen? Meld je aan als zelfstandige opruimer. 
Hopelijk tot ziens op de World Cleanup Day! <

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

La Vuelta door Heusden 
perfect verlopen
We kijken terug op een perfect verlopen, mooie en sportieve 
dag. Veel mensen stonden gezellig langs de route en zagen eerst 
een kopgroep en daarna het peloton voorbij zoeven. 

De goed verlopen dag hebben we samen mogelijk gemaakt. 
Inwoners maakten de route vrij van geparkeerde auto’s en an-
dere obstakels, ondernemers organiseerden leuke activiteiten, 
tientallen vrijwilligers hielpen als verkeersregelaar. Mensen 
volgden aanwijzingen van verkeersregelaars, de politie en mede-
werkers van de gemeente prima op. 

“Prima verlopen, geen enkele wanklank, alles gebeurde zoals 
afgesproken”, kon onze burgemeester dan ook tevreden melden 
in Brabants Dagblad. <

Baanbrekers komt met  
eloket voor cliënten
Baanbrekers, de uitvoeringsorganisatie voor sociale zaken en soci-
ale werkgelegenheid van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en 
Waalwijk, komt in september met Mijn Inkomen. Dit is een website 
voor cliënten van Baanbrekers. Het is voor hen een grote verandering. 
Vanaf september kunnen zij 24/7 veilig (via DigID) inloggen op dit  
systeem.

Digitale toegangspoort
Met hun computer, smartphone of tablet hebben cliënten van 
Baanbrekers vanaf september toegang tot Mijn Inkomen.  
Deze speciale website wordt ook wel een e-loket genoemd.  
Mijn Inkomen biedt toegang tot veel gegevens. De gebruikers van 
het e-loket kunnen bijvoorbeeld hun eigen gegevens inzien, hun 
jaaropgaven en uitkeringsspecificaties bekijken, hun inkomen aan 
Baanbrekers doorgeven en veel meer. Inloggen kan vanaf september 
via www.baanbrekers.org of mijninkomen.baanbrekers.org. 
Baanbrekers verspreidt een handleiding onder gebruikers van  
dit portaal. <

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
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 

STE29 Kadastraal K3282, bouwen 
woning en aanleggen in- en uitrit 
(1289348, 11-08-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
STE04 Kadastraal K3294, plaat-
sen tijdelijke woonunit (1289842, 
12-08-2022)

•  Vlijmen, Zilverreiger kadastraal 
N6248 (GEE502, bouwen woning 
en aanleggen in- en uitrit (1289740, 
12-08-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
STE06 Kadastraal N7195, bouwen 
woning en aanleggen in- en uitrit 
(1289647, 12-08-2022)

•  Herpt, Akkerstraat 18, legaliseren 
overkapping (1290136, 12-08-2022)

•  Drunen, Grotestraat 156a, plaat-
sen containerruimte (1289678, 
12-08-2022)

Monumenten
•  Drunen, Grotestraat 6, plaatsen 

zonnepanelen aan beide zijden van 
het pand langs de nok (1289807, 
12-08-2022)

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

STE29 Kadastraal K3282, aanleggen 
in- en uitrit (1289348, 11-08-2022)

•  Vlijmen, Zilverreiger kadastraal 
N6248 (GEE502, aanleggen in- en 
uitrit (1289740, 12-08-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
STE06 Kadastraal N7195, en aanleg-
gen in- en uitrit (1289647, 12-08-2022)

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
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
•  Heusden, Garnizoenstraat 1, vervan-

gen kozijn (1231602, 10-8-2022)
•  Nieuwkuijk, Hertog Kavel STE13 

Kadastraal N7188, bouwen woning 
en aanleggen in- en uitrit (1252936, 
15-08-2022)

Meer informatie
Graag bij uw 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, Bellefleur 3, bouwen woning 

en aanleggen in- en uitrit (1244928, 
10-08-2022)

•  Herpt, Kadastraal G1594, G1665, 
G1656, G1658, G1659, bouwen 12  
woningen, plaatsen erfafscheidingen,  
kappen eik en wijzigen in- uitrit 
(1239292, 12-08-2022)

•  Nieuwkuijk, Barones Kavel STE23 
Kadastraal K3297, bouwen wo-
ning aanleg in- en uitrit (1251653, 
15-08-2022)

•  Vlijmen, Monseigneur van 
Kesselstraat 2C, wijziging bestem-
ming commerciële ruimte op 2e 
verdieping naar woonbestemming 
(1247249, 12-08-2022)

•  Vlijmen, Monseigneur van 
Kesselstraat 2B, wijziging bestem-
ming commerciële ruimte op 1e 
verdieping naar woonbestemming 
(1247223, 12-08-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Monseigneur van 

Kesselstraat 2C, wijziging bestem-
ming commerciële ruimte op 2e 
verdieping naar woonbestemming 
(1247249, 12-08-2022)

Geslachtsnaam :Sliepa, T.
Geboortedatum: 09-08-2019
Adres: Mommersteeg 52 Haarsteeg
Datum besluit: 16-08-2022
Zaaknummer: 1264231

Geslachtsnaam :Postolatyi, H.
Geboortedatum: 04-02-1966
Adres: Mommersteeg 52 Haarsteeg
Datum besluit: 16-08-2022
Zaaknummer: 1264231

Geslachtsnaam :Yufa Avramenko, K.
Geboortedatum: 11-06-1988
Adres: Mommersteeg 52 Haarsteeg
Datum besluit: 16-08-2022
Zaaknummer: 1264231

Geslachtsnaam :Avramenko, L.
Geboortedatum: 02-09-2010
Adres: Mommersteeg 52 Haarsteeg
Datum besluit: 16-08-2022
Zaaknummer: 1264231

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

HISTORISCH HEUSDEN 2022
De burgemeester van Heusden heeft op 
19 augustus 2022 vergunning verleend 
aan Stichting Vestingstad Heusden 
voor het organiseren van Historisch 
Heusden 2022 een jaar om te vieren in 
Heusden op 10 en 11 september 2022. 
De vergunning is verzonden op 19 au-
gustus 2022 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 1255816.

SWIM TO FIGHT CANCER HEUSDEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 22 augustus 2022 vergunning ver-
leend aan Stichting Fight cancer voor 
het organiseren van Swim to Fight 
Cancer Heusden - De Langstraat in 
Heusden op 18 september 2022. De ver-
gunning is verzonden op 22 augustus 
2022 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 1230076.

60 JAAR WINKELCENTRUM DE 
VLIEDBERG
De burgemeester van Heusden heeft 
op 3 augustus 2022 vergunning 

verleend aan Winkeliersvereniging 
Vliedberg voor het organiseren van 
60 jaar Winkelcentrum de Vliedberg 
in Vlijmen op 18 september 2022. De 
vergunning is verzonden op 3 augustus 
2022 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 1238029.

REÜNIE TH.J.RIJKENSCHOOL
De burgemeester van Heusden heeft 
op 16 augustus 2022 vergunning ver-
leend aan Stichting Speelrijk voor een 
reünie ter gelegenheid van het 50 jaar 
bestaan van de Th.J.Rijkenschool aan 
de Hertog Janstraat 16 in Elshout op 
30 september 2022. De vergunning is 
verzonden op 16 augustus 2022 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
1254969.

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

Zaaknummer: 1274893
Datum ingekomen: 22 juli 2022
Adres: Middelweg 6, Nieuwkuijk
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. <

Bekendmakingen >

•  Vlijmen, Monseigneur van 
Kesselstraat 2B, wijziging bestem-
ming commerciële ruimte op 1e 
verdieping naar woonbestemming 
(1247223, 12-08-2022)

Kappen
•  Herpt, Kadastraal G1594, G1665, 

G1656, G1658, G1659, kappen eik 
(1239292, 12-08-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Bellefleur 3, aanleggen in-  

en uitrit (1244928, 10-08-2022)
•  Nieuwkuijk, Barones Kavel STE23 

Kadastraal K3297, aanleg in- en uitrit 
(1251653, 15-08-2022)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Herpt, Kadastraal G1594, G1665, 

G1656, G1658, G1659, bouwen 12 
woningen, plaatsen erfafscheidin-
gen, kappen eik en wijzigen in- uitrit 
(1239292, 12-08-2022)

Weg aanleggen of veranderen
•  Herpt, Kadastraal G1594, G1665, 

G1656, G1658, G1659, bouwen 12 
woningen, plaatsen erfafscheidin-
gen, kappen eik en wijzigen in- uitrit 
(1239292, 12-08-2022)

Ingetrokken
•  Drunen, Grotestraat 175, intrekken 

verleende vergunning, verbouwen 
woonboerderij (1286060, 11-08-2022)

•  Vlijmen, Roverstraat 11, intrekken 
aanvraag, verbreden oprit (1241428, 
11-08-022)

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.

Hennepkwekerij in Drunen
Op vrijdag 12 augustus heeft de politie aan de Wilgenstraat in 
Drunen een hennepkwekerij aangetroffen. De politie reageerde 
op een melding via Meld Misdaad Anoniem. Het ging om een 
kwekerij met bijna 100 hennepplanten. Alle strafbare goederen 
zijn afgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Het is niet be-
kend of er aanhoudingen zijn verricht. De burgemeester wil de 
woning sluiten op basis van artikel 13b van de Opiumwet. De 
hennepkwekerij vormde namelijk een gevaar voor de openbare 
orde en veiligheid. 

Niet wegkijken
Heb je een vermoeden van criminele activiteiten in jouw buurt? 
Maak dan een melding! Met jouw oplettende blik kunnen de 
politie, de gemeente en andere overheidsinstellingen de geor-
ganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Het gaat niet alléén 
om de misdrijven zelf, maar ook om de gevaarlijke situaties die 
ontstaan voor onze inwoners. In een hennepkwekerij ontstaat 
bijvoorbeeld gemakkelijk brand en dat is direct een gevaar voor 
de buren.

Meld verdachte situaties met spoed bij de politie via 112 of bij 
minder spoed via 0900 - 8844. Doe je liever anoniem een melding 
dan kan dat via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 
0800 - 7000. Je kunt een anonieme melding ook doorgeven bij de 
gemeente. Wij behandelen jouw informatie strikt vertrouwelijk. 
Meer informatie hierover vind je op www.nietwegkijken.nl.

Activiteiten Alzheimer week
Op woensdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Op deze dag wordt landelijk aandacht  
gevraagd voor dementie. Ook in Heusden. Het duurt nog even voor het zover is, maar we delen  
graag de activiteiten van Dementievriendelijk Heusden die er in aanloop naar deze bijzondere  
dag te doen zijn. Deelname aan de activiteiten is gratis. 

 Datum en tijd Activiteit Toegang Organisatie Adres
Za 10 september 
11.00 uur

Theater voorstel-
ling: Strepen op 
het raam

Aanmelden niet nood-
zakelijk, wel gewenst 
via www.bibliotheek-
heusden.nl

De Bibliotheek 
Midden-Brabant

Burgemeester 
Zwaansweg 2, Vlijmen

Wo 14 september 
19.30 – 21.00 uur

Geheugenfitness Aanmelden via info@
bijeenheusden.nl of 
(073) – 782 01 78

Bijeen Heusden Buurthuis De Mand, 
Jan Steenstraat 2, 
Vlijmen

Ma 19 september 
Ma 26 september

Thematafels in de 
bibliotheek

Vrije inloop De Bibliotheek 
Midden-Brabant

Bibliotheken: 
Kasteellaan 36 
Oudheusden, 
Rooseveltstraat 
32 Drunen, Burg. 
Zwaansweg 2, Vlijmen

Di 20 september 
19.00 – 21.00 uur

‘Gesprek over tijd’ 
tijdens Heusdense 
Herberg

Aanmelden via  
praktijk@willemien-
jobsen.nl of  
06-39485727

De Bibliotheek 
Midden-Brabant

Rooseveltstraat 32, 
Drunen

Wo 21 september 
15.30 uur

Poppenkastvoor-
stelling tijdens 
Boekie in de Bieb

Vrije inloop De Bibliotheek 
Midden-Brabant

Kasteellaan 36, 
Drunen

Do 22 september 
20.00 – 21.30 uur

Alzheimer Café Vrije inloop Alzheimer 
Nederland

Sint Janshof, Kees 
Klerxstraat 40, 
Vlijmen < Ingang 
‘de Hop’ Past. v. 
Akenstraat 30

Vr 23 september 
13.00 uur

Cabaretesk  
liedjesprogramma

Aanmelden via riade-
folter@gmail.com of 
06-11760048

Seniorenschool 
Heusden & De 
Voorste Venne

Anton Pieckplein 71, 
Drunen

www.heusden.nl
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