
Wie wint de Henk Willems Cultuurprijs?
Iedere twee jaar reiken we de Henk Willems Cultuurprijs uit. Deze cultuurprijs wordt uitgereikt  
aan een persoon, instelling of organisatie die een bijdrage levert aan cultuur in Heusden. 

Trots op onze inwoners 
Heusden scoort goed op afvalscheiding en -preventie

Afval komt vaak negatief in het nieuws. Zo ook in de gemeente 
Heusden. We hebben helaas regelmatig te maken met afvaldum-
pingen in het buitengebied, het bijplaatsen van afval bij de onder-
grondse restafvalcontainers en met zwerfafval. Maar ondanks de 
negatieve berichten willen wij jou als inwoner toch complimenteren 
want Heusdenaren doen het over het algemeen eigenlijk best goed!  

Afvalscheiding
Landelijk bedroeg het streefpercentage voor afvalscheiding in 2020 
75%. Gemeente Heusden scoorde in 2018 al 83%, waarna dit percen-
tage in 2019 en 2020 nog verder steeg naar 85%. In 2021 daalde het 
iets, naar 84%, maar dit is nog altijd veel beter dan het landelijke 
percentage, dat 60% bedraagt.

Restafval per inwoner
De landelijke doelstelling voor restafval (fijn en grof restafval) was 
100 kg per inwoner per jaar in 2020. Als Heusden legden wij de lat 
wat hoger en gingen voor 75 kg per inwoner per jaar, in 2020. Dit 
doel werd al in 2018 gehaald, met nog geen 65 kg per inwoner! In 
2019 daalde het zelfs naar ongeveer 60 kg per inwoner per jaar. In 
2020 en 2021 bleef de hoeveelheid restafval ongeveer hetzelfde.

Totale hoeveelheid afval per inwoner
De totale hoeveelheid huishoudelijk afval in de gemeente Heusden 
bedraagt ca. 375 kg per inwoner per jaar. Landelijk is dat ca. 490 kg. 

Afval in 2025
Onze inwoners doen het dus goed. Maar natuurlijk kan het altijd  
beter. Daarom heeft de gemeenteraad op 22 februari 2022 het  
nieuwe afvalbeleidsplan vastgesteld. Hierin streven we naar:
• 90% afvalscheiding en 30 kg restafval per inwoner in 2025 (dit 

zijn de landelijke VANG-doelstellingen)
• Betere kwaliteit van de afvalstromen, zoals PMD, GFT, papier, 

textiel. Dit zijn eigenlijk geen afvalstoffen maar grondstoffen 
waarvan weer nieuwe producten gemaakt kunnen worden.  
Dit bespaart op de winning van nieuwe grondstoffen.  
Onze planeet is immers niet onuitputtelijk!

• Zoveel mogelijk voorkomen en/of verminderen van zwerfafval en 
illegale afvaldumpingen en bijplaatsingen. Naast de maatregelen 
die we als gemeente hiervoor zelf uitvoeren, zijn we heel blij met 
onze ca. 150 ZAP-ers (zwerfafvalpakkers) die vrijwillig zwerfafval 
opruimen! Verder zijn er ieder jaar vele vrijwilligers die zwerfafval 
opruimen tijdens de World Clean Up Day. 

• Afvalpreventie en daarmee de vermindering van de totale  
hoeveelheid huishoudelijk afval.

Voor tips over afvalscheiding en afvalpreventie, kijk op 
www.heusden.nl of www.afvalscheidingswijzer.nl. <

Word jij ook Zwerfafval-
pakker (ZAP-er) in Heusden?
Wil jij helpen om Heusden 
mooi en schoon te houden? 
Word ook ZAP-er! Stuur 
een mailtje naar info@
heusden.nl met als on-
derwerp ‘ZAP-er worden’. 
Geef daarin in ieder geval 
je voor- en achternaam, 
adres, telefoonnummer en 
het e-mailadres waarop je 
graag benaderd wil wor-
den. Als je ook gezinsleden 
aan wil melden, benoem 
hen dan ook in je mailtje. 

In 2019 ging de Henk Willems Cultuurprijs naar 
Stichting Lidy van Dam Fonds, omdat vanuit dit 
fonds bijzondere culturele activiteiten in onze 
gemeente worden ondersteund zoals het open 
podium festival Ongehoord. 

Stimuleringsprijs
Deze editie zetten we de Henk Willems 
Cultuurprijs in als een echte stimuleringsprijs om 
jong talent te stimuleren.  

Nomineren?
Ken jij een jonge (tussen de 18-30 jaar) creatieve 
professional uit de gemeente Heusden die car-
rière of opleiding volgt in de kunsten? Dan kun 

je hem of haar nomineren voor de Henk Willems 
Cultuurprijs. Overige voorwaarden en het web-
formulier om iemand te nomineren vind je op 
www.heusden.nl/cultuurprijs. Nomineren kan tot 
30 september.

Winnaar!
Op voordracht van de Commissie kiest het college 
de winnaar uit de genomineerde kandidaten. De 
winnaar van de Henk Willems Cultuurprijs ont-
vangt een geldbedrag van maar liefst duizend euro 
en een sculptuur die ontworpen is door Dorothé 
Jehoel. De winnaar wordt op 19 november 2022, 
tijdens het concert van Kamermuziek Heusden in 
de Catharijnekerk, bekend gemaakt. <

World Clean Up Day 
Op zaterdag 17 september is het World Clean Up Day. Help jij, samen 
met vrienden of familie, mee om de buurt schoner te maken? Hoe meer 
mensen meedoen, hoe groter het effect. Wij stellen de benodigde ma-
terialen ter beschikking. Aanmelden kan via info@heusden.nl. Geef in 
je aanmelding aan met hoeveel mensen, verdeeld over volwassenen en 
kinderen, je mee doet. Ook graag aangeven in welk gebied je zwerfafval 
wilt gaan opruimen. <

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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Heusdens nieuws in je mailbox?
Blijf jij graag op de hoogte van gemeentelijk nieuws? Schrijf je dan 
snel in voor onze digitale nieuwsbrief. Meld je aan op www.heusden.nl 
onder 'organisatie & bestuur' > 'Communicatiekanalen'.

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
•  Hedikhuizen, Hoge Maasdijk 4a, 

vervangen aanbouw (1293766, 
18-08-2022)

•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 1D, plaat-
sen unit t.b.v. huisvesten seizoenar-
beiders (1294230, 19-08-2022)

•  Herpt, Burgemeester Buijsstraat 
24, vergroten woning (1295066, 
22-08-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Rozemarijn 50, aanleggen in- 

en uitrit (1295285, 22-08-2022)

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
•  Vlijmen, Geerpark GEE509, bouwen 

woning en aanleggen in- en uitrit 
(1254794, 18-08-2022)

•  Vlijmen, Meliestraat 20, veranderen 
monument (1255160, 22-08-2022)

•  Nieuwkuijk, Abt van Engelenlaan 
1, verbouwen uitvaartfaciliteit 
(Maaslanden) (1252174, 23-08-2022)

•  Elshout, Scheidingstraat 20, bouwen 
woning (1247864, 23-08-2022)

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
•  Drunen, Esdoornstraat 13, vergroten 

woning realiseren van een nokverho-
ging en plaatsen dakkapel (1246379, 
18-08-2022)

•  Nieuwkuijk, Hertog Kavel STE11, 
bouw woning en aanleg in- en uitrit 
(1237840, 23-08-2022)

•  Drunen, Hugo de Grootstraat 27 en 
Grotestraat 147, uitbreiden tandart-
senpraktijk -samenvoegen panden- 
(1257759, 23-08-2022)

versie vind je op www.heusden.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt 
een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie? Neem dan con-
tact op met Monique van Geel, via tele-
foonnummer (073) 513 17 89. Vermeld 
hierbij het zaaknummer 1124276.

Besluit

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de persoon 
hieronder genoemd niet meer woont 
op het adres waar hij/zij volgens de 
basisregistratie personen (BRP) staat 
ingeschreven. Het college heeft beslo-
ten de persoonslijsten van deze per-
soon niet meer bij te houden. Daardoor 
staat hij/zij officieel niet meer op dat 
adres ingeschreven.

Geslachtsnaam: Vlasiichuk, N.
Geboortedatum: 23-08-1986
Adres: Tuinbouwweg 21, Haarsteeg
Datum besluit: 25-08-2022
Zaaknummer: 1262993

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.

Evenementenvergunning

HET VERBONTH B.V.
De burgemeester van Heusden heeft 
op 25 augustus 2022 vergunning 
verleend aan Het Verbonth B.V. voor 
een evenement tijdens de Kermis in 
Haarsteeg aan de Haarsteegsestraat 8 
in Haarsteeg op 4 september 2022. De 
vergunning is verzonden op 25 augus-
tus 2022 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 1274494.

HET LOKAAL B.V.
De burgemeester van Heusden heeft 
op 29 augustus 2022 vergunning 
verleend aan Het Lokaal B.V. voor het 
organiseren van Over het Pleinfestijn 
op 9 en 10 september 2022 bij het 
Raadhuisplein in Drunen. De vergun-
ning is verzonden op 29 augustus 2022 
en bij de gemeente bekend onder  
nummer 1278454. <

Bekendmakingen >

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Esdoornstraat 13, vergroten 

woning realiseren van een nokverho-
ging en plaatsen dakkapel (1246379, 
18-08-2022)

Kappen
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg Naast 1B, 

kappen wilg (1273116, 23-08-2022)
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat Kadastraal A2937,  
kappen beuk (1274463, 23-08-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Hertog Kavel STE11, 

bouw woning en aanleg in- en uitrit 
(1237840, 23-08-2022)

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.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘VOORSTRAAT 10, VLIJMEN’
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat het heeft ingestemd 
met het ontwerpbestemmingsplan 
‘Voorstraat 10, Vlijmen’ (NL.IMRO.0797.
BPVoorstraat10-ON01). Het doel van 
het plan is de bouw mogelijk te maken 
van een woonvoorziening voor mensen 
met dementie.

Het plangebied ligt aan de Voorstaat in 
Vlijmen tussen de nummers 8A en 10A 
(perceel L 1371). 
 
Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 1 september 2022 gedurende 
zes weken ter inzage. Een digitale 

Ligging plangebied

Onkruidbestrijding
Vorige week is de aannemer v.d. Bijl & Heierman b.v. (VDBH) in 
onze gemeente weer gestart met het bestrijden van onkruid op 
verhardingen. Dit duurt ongeveer vijf weken. De planning* is  
als volgt:

• Herpt, Oudheusden, Heusden vesting week 34 (vorige week)
• Doeveren, Hedikhuizen, Heesbeen week 35
• Vlijmen Dorp, Vijfhoeven, Vliedberg week 36
• Haarsteeg, Heusden vesting, Nieuwkuijk, Drunen Centrum 

week 37
• Braken-Oost, Braken-West, Venne-Oost, Venne-West,  

Elshout week 38

*De planning is onder voorbehoud <

Een gelukkig leven?
Heftig ervaringsverhaal

‘Mijn man en ik hadden al langer problemen, maar 
toen hij mij tegen de trapkast duwde en mijn keel 
dichtkneep, wist ik dat hij te ver gegaan was. Ik 
kreeg echt even geen lucht, was doodsbang. Toen 
ik aan de dood ontsnapte, wist ik dat ik echt hulp 
moest gaan zoeken, ik zou hier alleen niet uitko-
men.‘

Daisy kwam in contact met maatschappelijk werk 
van Bijeen Heusden toen ze wegvluchtte van haar 
gewelddadige partner. Ze wilde scheiden maar 
wist niet hoe.

Op www.bijeenheusden.nl/gelukkigleven lees je 
onder het kopje ‘Ervaringsverhalen’ het verhaal 
van Daisy. Herken jij iemand of jezelf in dit ver-
haal? Zoek dan professionele hulp bij Bijeen via 
(073) 78 201 78 of info@bijeenheusden.nl.

*Vanwege privacyredenen zijn de namen in dit ar-
tikel gefingeerd. We hebben toestemming om dit 
verhaal te delen.  <
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Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op de hoogte! <

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

www.bijeenheusden.nl

Verhaal: Ik leefde elke dag in angst

www.heusden.nl
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