
Forse investeringen in de openbare ruimte
Het beheer van de openbare ruimte is één van de kerntaken van de gemeente. Voor onze inwoners is dit 
een belangrijke taak. Inwoners en ondernemers van Heusden maken de openbare ruimte dagelijks mee. 
Je loopt, fietst of rijdt er doorheen en kijkt erop uit vanuit huis of je werk. Het is dan ook begrijpelijk dat 
we veel vragen over ons beheer en onderhoud van de openbare ruimte krijgen. Verkeer, bermen en water 
zijn vaak terugkerende thema’s. Binnenkort besluit de gemeenteraad over forse investeringen voor deze 
thema’s. Deze investeringen staan in het wegenbeleidsplan en het waterplan. 

Een simpele daad voor een 
beter klimaat 
Doe mee met de Verspillingsvrije Week!

Van 12 tot en met 18 september 2022 is het de Verspillingsvrije 
Week, een initiatief van Samen Tegen Voedselverspilling. We ver-
bouwen, verwerken, vervoeren, koelen voedsel en warmen het op. 
We stoppen dus veel energie in ons eten. Energie die op de aarde 
opwarmt. Des te belangrijker dat we zo min mogelijk eten verspil-
len. Bijvoorbeeld door restjes op tijd op te eten. 

Weggooien is zonde!
Brood, zuivel, groente, fruit en aardappelen worden het vaakst 
weggegooid. Minder verspillen voelt goed, levert winst op voor 
het milieu en voor je portemonnee. Ook door geen voedsel weg te 
gooien, gaan we samen voor Heel. Heusden. Duurzaam.

Meedoen
Doe jij mee? Je kunt natuurlijk op eigen houtje meedoen door min-
der voedsel te verspillen. Super! Je kunt jezelf ook aanmelden voor 
de Verspillingsvrije Week. Dat kan via www.samentegenvoedselver-
spilling.nl. Je krijgt dan handige tips om jouw voedselverspilling te 
verminderen. Op deze website lees je ook meer informatie. Zo lees 
je hier bijvoorbeeld wat de impact van voedselverspilling op het 
klimaat is en wat op dit moment de top 10 van verspilling is. <

Tips tegen voedselverspilling: 
• Check je voorraad. Wat is nog maar kort houdbaar?  

Eet dat als eerst op.
• Maak een planning en een boodschappenlijstje.  

Zo voorkom je dat je onnodige producten koopt  
die je later weer weggooit.

• Wees creatief met restjes.
• Kook op maat. Zodat je de juiste porties klaarmaakt  

en dus niets weggooit.

Dit jaar bestaat de gemeente Heusden 25 jaar en Heemkundekring 
Onsenoort 75 jaar. We vieren dat met een verzamelalbum voor 
foto’s: ‘Gemeente Heusden, meer dan 25 jaar historie’. Acht weken 
lang kunnen klanten van diverse supermarkten sparen voor een 
serie van 264 plaatjes die een fraai overzicht geven van de geschie-
denis van de gemeente Heusden. De plaatjes kunnen verzameld 
worden in een prachtig boek dat speciaal voor deze actie ontwik-
keld is. De jubilerende 75-jarige Heemkundekring leverde de redac-
tie, de foto’s komen uit de collecties van een aantal leden van de 
Heemkundekring, de gemeente Heusden en de bekende archieven.

Vanaf 10 september
Op 10 september worden de eerste exemplaren uitgereikt bij de 
deelnemende supermarkten:
Jumbo (Drunen en Vlijmen), Jan Linders (Drunen en Vlijmen), Coop 
Vlijmen en Coop Van Wijlen in Oudheusden. Bij ieder €10 aan bood-
schappen, krijg je een set van 4 plaatjes. De albums zijn gratis te 
verkrijgen bij de zes supermarkten tegen inlevering van de flyer die 
in de week voor 10 september huis-aan-huis wordt verspreid.  
De actie in de supermarkten loopt tot en met 4 november.

Alle klassen van de Heusdense basisscholen krijgen een boek in  
de klas. In de koffiehoeken van de drie verzorgingshuizen in onze 
gemeente komen ook exemplaren te liggen. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Wegenbeleidsplan
De afgelopen jaren werden in onze gemeente de 
wegen, fietspaden en trottoirs beheerd op basis 
van het principe ‘veilig en heel’. Daarbij waren 
vooral de financiën leidend. In de praktijk leverde 
het veel vragen en discussie op over het moment 
waarop daadwerkelijk klein en groot onderhoud 
moest worden uitgevoerd. In september 2021 be-
sloot de gemeenteraad ‘heel en veilig’ los te laten 
en meer te investeren in beheer en onderhoud 
van wegen, fietspaden en trottoirs. Het gaat om 
miljoenen. Ieder jaar willen we 1 miljoen extra gaan 
besteden aan onderhoud, dit bovenop de 1 miljoen 
die we al uitgeven. Daarnaast steken we de ko-
mende jaren nog eens bijna 2,4 miljoen in achter-
stallig onderhoud van met name asfalt. 

Waterplan
In het Waterplan 2023-2027 staat onze visie op 
het water en riolering in onze gemeente. Dat is 
nodig want ons klimaat verandert en dat vraagt 
ook om verandering bij ons zelf. Zo gaan we in de 
openbare ruimte maatregelen nemen om overlast 
bij hevige neerslag aan te pakken en proberen 
we ons watersysteem verder klimaat adaptief te 
maken. Dat betekent dus ook rekening houden 
met periodes van droogte. De tegenstelling tus-
sen wateroverlast enerzijds en droogte anderzijds 
geeft aan dat dit een uitdagende klus is voor de 
gemeente én voor inwoners. 

De investeringen die we doen worden betaald uit 
de rioolheffing. De heffing loopt de komende jaren 
op maar blijft in lijn, en zelfs iets lager, dan dat in 
het huidige waterplan het geval is. Dat komt van-
wege de spaarsystematiek en de lagere rentestand.

Water is niet alleen een taak van de gemeente 
maar van ons allemaal. De gemeente beheert de 

openbare ruimte, maar particuliere tuinen of be-
drijfspercelen zijn even belangrijk. Neerslag en an-
der water houdt zich niet aan de perceelgrenzen. 
Om inwoners en bedrijven te helpen hun bijdrage 
te leveren, hebben we stimuleringsmaatregelen, 
zoals subsidies en schoolprojecten, opgenomen in 
het Waterplan. 

Ecologisch bermbeheer
De gemeente beheert de bermen al langere tijd 
ecologisch. We zijn bermen in de loop der jaren 
minder gaan maaien en het maaisel wordt afge-
voerd. Bermen worden niet bemest of bespoten en 
hebben daardoor een hoge natuurwaarde. We heb-
ben het beheer van de bermen nog eens kritisch 
bekeken en aangescherpt. 

Ecologisch bermbeheer biedt een belangrijke kans 
om de variatie en rijkdom in dieren en plantensoor-
ten in een gebied te verhogen. De bermen vormen 
ook een verbindingsroute voor diverse soorten van 
het ene naar het andere gebied.

Wil je meer lezen over deze onderwerpen? Dit lees 
je terug in de collegebesluiten van dinsdag 23 au-
gustus. Deze vind je op www.heusden.nl. <

25 + 75 = een verzamelalbum 
over Heusden

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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www.heusden.nl
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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, Magnoliastraat 25, ver-

groten woning en garage (1293142, 
16-08-2022)

•  Vlijmen, de Akker 13A, onderhouds-
werkzaamheden pand ten behoeve 
van kamergewijze verhuur (1298829, 
27-08-2022)

•  Drunen, Händelstraat 2, vergroten 
garage (1298891, 28-08-2022)

Kappen
•  Heusden, erfgrens Demer 52 en 

Burchtplein 8, kappen populier 
(1298846, 27-08-2022)

•  Haarsteeg, Vergereindseweg 2, 
kappen drie populieren (1298914, 
28-08-2022)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Magnoliastraat 25, ver-

groten woning en garage (1293142, 
16-08-2022)

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

uitrit en een paadje langs het huis 
(1298888, 28-08-2022)

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
•  Heusden, Pelsestraat naast 15 -kerk-

straatje-, verbouwen pand (1262367, 
29-08-2022)

•  Nieuwkuijk, Barones kavel STE18 
kadastraal K3293, bouw woonhuis en 
aanleg in- uitrit (1257337, 29-08-2022)

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, Sportlaan 1, bouwen schuur-

berging (1211893, 24-08-2022)

verleend aan Circus Bolalou voor het or-
ganiseren van een circus op 16, 17 en 18 
september 2022 bij het Oranjeveld in 
Drunen. De vergunning is verzonden op 
2 september 2022 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 1288519.

HET VERBONTH B.V.
De burgemeester van Heusden heeft 
op 31 augustus 2022 vergunning 
verleend aan Het VerBonth B.V. voor 
een evenement tijdens de 80 van de 
Langstraat aan de Haarsteegsestraat 
8 in Haarsteeg van 10 op 11 september 
2022. De vergunning is verzonden op 
31 augustus 2022 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 1274561.

DRUNENSE ATLETIEK KLUB
De burgemeester van Heusden heeft 
op 1 september 2022 vergunning ver-
leend aan de Drunense Atletiek Klub 
(DAK) voor het evenement Drunense 
Duinen Cross in Drunen op 6 november 
2022. De vergunning is verzonden op 
1 september 2022 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 1263967.

Laadpalen
Besluit
De gemeente Heusden heeft besloten 
30 laadpalen te plaatsen en hiervoor 
60 parkeerplaatsen in de gemeente 
Heusden aan te wijzen uitsluitend be-
doeld voor het opladen van elektrische 
voertuigen.

Het betreft de volgende locaties:
•  Vlijmen: Heistraat, Multatulistraat, 

Passepartout, Thorbeckeplein, Da 
Costastraat, Albert Verweijstraat, 
Vondelstraat, Nicolaas Beetsstraat, 
Rembrandtstraat, Das (achter Egel 4) 
en Theodoor van Thuldenstraat;

•  Drunen: Zonnebloemlaan, 
Irissenstraat, Vermeerplantsoen, 
Schubertstraat, De Biesbosch, 
Prinses Beatrixstraat, De Lek, 
Wilhelminastraat, Mesdagplein, Van 
Marnixstraat, Van Houtenstraat, 
De Werf, Rooseveltstraat, Laan van 
Nieuw-Zeeland en Achterstraat;

•  Nieuwkuijk: Onsenoortsestraat;
•  Oudheusden: Steenweg;
•  Heusden: Lombardstraat en 

Scheepswerf.

Deze regels worden gepubliceerd op 
www.officielebekendmakingen.nl

Bezwaar
5 September 2022 tot en met 16 okto-
ber 2022

Standplaatsvergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 1 september 2022 vergunning ver-
leend aan Zilverstar Koelewijn voor een 
standplaats aan het Burgemeester van 
Houtplein in Vlijmen van 1 september 
2022 t/m 31 augustus 2024. De vergun-
ning is verzonden op 1 september 2022 
en bij de gemeente bekend onder num-
mer 1266311. <

Bekendmakingen >

•  Elshout, Dekkerseweg 17 en 17a, bou-
wen sportaccommodatie, ten be-
hoeve van een voetbalclub (1271304, 
25-08-2022)

•  Nieuwkuijk, Hertog kavel STE13 
kadastraal N7188, bouwen woning 
en aanleggen in- en uitrit (1252936, 
30-08-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Sportlaan 1, bouwen schuur-

berging (1211893, 24-08-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Hertog kavel STE13 

kadastraal N7188, aanleggen in- en 
uitrit (1252936, 30-08-2022)

•  Nieuwkuijk Hertog kavel STE10 ka-
dastraal N7197, aanleggen in- uitrit 
(1258107, 30-08-2022)

Van rechtswege verleend
•  Oudeheusden, van Asbeckstraat 12, 

afwijken bestemming i.v.m. huisves-
ten meer dan 5 personen (6 personen) 
(00615905, 30-08-2022)

Ingetrokken 
•  Vlijmen, Rozemarijn 50, aanleggen in- 

uitrit (1295285, 24-08-2022)

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.

Evenementenvergunning

CIRCUS BOLALOU
De burgemeester van Heusden heeft 
op 2 september 2022 vergunning 

Energieloket Heusden 
Hoe krijg ik mijn energierekening omlaag? Kan ik iets doen aan 
de tocht in huis? Hoe werkt een warmtepomp? En kan ik subsi-
die krijgen voor isolatie? Dit zijn vragen die bij veel Heusdenaren 
spelen. Het Energieloket Heusden geeft informatie en advies bij 
alle vragen over energiezuinig wonen en bundelt alle informatie 
op een plek: www.regionaalenergieloket.nl/heusden.

Het Energieloket biedt onafhankelijke informatie:
1. Over zonnepanelen, isolatie en warmte-oplossingen. 
2.  Over beschikbare subsidies en leningen. Zowel landelijke sub-

sidies, leningen en regelingen als lokale subsidieregelingen 
van de gemeente Heusden. 

3.  Gratis HuisScan. Doe de HuisScan en zie in 2 minuten wat 
voor jouw woning/bedrijfspand en situatie de mogelijkheden 
zijn om de energierekening te verlagen.

4.  Advies via telefoon of e-mail. Kom je er niet uit? Dan kun 
je bellen of mailen met Regionaal Energieloket via te-
lefoonnummer 088 525 4110 (Ma - Vr 9:00 - 17:30) of via 
vragen@regionaalenergieloket.nl. Indien nodig word je  
doorverwezen naar specialisten voor een uitgebreid bouw-  
en installatietechnisch advies.

5.  Vrijblijvend offertes van installateurs. Offertes bij bouw- en 
installatiebedrijven kunnen via de website worden aange-
vraagd. Makkelijk, snel en geheel vrijblijvend.

www.regionaalenergieloket.nl/heusden
www.heelheusdenduurzaam.nl <

Aankondiging openbare informatie
vergaderingen
Op dinsdag 13, woensdag 14 en donderdag 15 september 2022 vergaderen de raadsleden van Heusden. 
De vergaderingen starten om 19:30 uur en ze zijn te volgen via de livestream op www.heusden.nl.

Rectificatie activiteiten rondom Wereld Alzheimerdag

13 september 2022: Informatievergadering 
Bestuur en Ruimte & Duurzaamheid deel 1 met o.a. 
op de agenda: 
• Ontwerpbestemmingsplan Abt van Engelenlaan 

Nieuwkuijk
• Ontwerpbestemmingsplan Voorstraat 10 

Vlijmen
• Overzicht regionale opgaven september 2022
• Nota reserves een voorzieningen 2022
• Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder 

T. Blankers

14 september 2022: Informatievergadering 
Ruimte & Duurzaamheid deel 2 met o.a. op de 
agenda:
• Bestemmingsplan Mariëndonkstraat 34a 

Elshout
• Bestemmingsplan De Hoeven 44a Haarsteeg

• Aanvullend voorbereidingskrediet mitigerende 
maatregelen Vijfhoevenlaan Vlijmen

• Waterplan Heusden 2023-2027
• Beleidsplan wegen 2022-2026

15 september 2022: Informatievergadering 
Samenleving met o.a. op de agenda:
• Derde begrotingswijziging van Baanbrekers
• Uitvoeringskrediet verduurzaming sportzaal  

De Vennen in Drunen
• Vervangingsplan sportveldverlichting 2022-2026
• Visie op beweeg- en ontmoetingsruimte
• Instellen Vertrouwenscommissie Sociaal Domein 

Heusden

De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn be-
schikbaar via www.heusden.nl onder ‘organisatie 
en bestuur’ / ‘vergaderingen’. Voor het spreekrecht 
verwijzen wij je naar de agenda’s op de website. <

Voorstelling Strepen op het Raam
Vooruitlopend op de Wereld Alzheimerdag 
en de week van de dementie wordt op 
10 september tijdens Beleef de Bieb de 
theatervoorstelling ‘Strepen op het raam’ 
gespeeld. In de vorige Nu & Morgen stond 
hierbij een verkeerde locatie gemeld. De 
voorstelling is namelijk in bibliotheek 
Drunen. 

‘Strepen op het raam’ is een theater-
voorstelling over dementie. Het laat 
de verwarring en twijfel zien waarmee 
zowel de persoon met (beginnende) 

dementie zelf als hun naasten gecon-
fronteerd worden. De voorstelling is 
licht-melancholisch van toon, maar heeft 
ook oog voor de absurde momenten die 
deze ziekte met zich meebrengt. Bezoek 
is gratis. Aanmelden is gewenst en kan via 
www.bibliotheekheusden.nl. 

Poppentheater Boekie in de Bieb
Iedere maand komt het poppentheater naar 
de Bibliotheek en 'neemt' kinderen (3+) 
mee in het verhaal van Boekie Big; het dap-
pere, soms bange, brutale en stoere lieve 
varken. Op woensdag 21 september komt 

Boekie naar de bibliotheek in Oudheusden, 
eerder werd een andere locatie vermeld. 
Bij deze voorstelling staat het boek Lieve 
Oude Leeuw centraal, een prentenboek over 
(omgaan met) dementie. Aanmelden is niet 
nodig en deelname is gratis. <

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

www.heusden.nl
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