
Extra energietoeslag van 500 euro 
Gas en elektriciteit worden steeds duurder. Veel mensen kunnen hun energierekeningen moeilijk 
betalen. Daarom helpt de overheid mensen met een laag inkomen. Dat doen ze met de energietoeslag. 
Inwoners van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk kunnen daarvoor vanaf 19 september 
weer bij Baanbrekers terecht. 

Raadsvergadering
Wil jij weten hoe wij als gemeente zo 
verstandig mogelijk omgaan met jouw 
belastingcenten? Hoe wij verduurzamen 
om bijvoorbeeld hoge energierekenin
gen voor te blijven? Hoe wij onze wegen 
onderhouden? Op dinsdag 27 september 
2022 gaat het hierover in de vergadering van 
de raad. Maar ook over meer onderwerpen die voor jouw toekomst 
van belang zijn. Kom ook langs! De vergadering is op het gemeente
huis in Vlijmen en start om 19.30 uur. De hele agenda met alle  
onderwerpen en stukken vind je op via www.heusden.nl onder  
‘organisatie en bestuur’ / ‘vergaderingen’. Je kunt de vergadering 
ook volgen via de livestream op www.heusden.nl.

Waterplan Heusden
Het huidige Waterplan Heusden 2018-2022 nadert het einde van 
de looptijd. Door het veranderende klimaat en omdat er nieuwe 
ontwikkelingen en technieken zijn, vraagt het nieuwe Waterplan 
2023 – 2027 om een andere strategie op het gebied van onze water-
taken. Hier zit een kostenplaatje aan, dat de raad op 27 september 
bespreekt en een besluit over neemt. 

Beleidsplan Wegen
In het Beleidsplan wegen 2022-2026  staat hoe we omgaan met het 
onderhoud van onze wegen, fietspaden en trottoirs. Het plan biedt 
inzicht in de onderhouds- en vervangingsopgave voor de jaren 2022-
2026 met een doorkijk naar de opgave in de periode 2027-2031. In 
de raadsvergadering van 27 september zal de raad hierover spreken 
en een besluit nemen.

Sportzaal De Vennen
Sportzaal De Vennen in Drunen is door de gemeenteraad aangewe-
zen als een te verduurzamen gebouw. Dit betekent dat de sportzaal 
geheel gasloos zal worden. Dat is goed voor het klimaat en een flin-
ke besparing op de jaarlijkse energiekosten. Op 27 september praat 
de gemeenteraad over het plan en de bijbehorende kosten.

Sportaccommodaties
De buitensportaccommodaties in de gemeente Heusden hebben 
nog niet allemaal volledige LED-verlichting op hun sportvelden. Er 
is behoefte aan duidelijke afspraken over wanneer de verlichting 
vervangen wordt. Daarom is er een duidelijke planning opgesteld. 
Zo weet elke sportvereniging wanneer zij aan de beurt is. De nieu-
we Ledverlichting is beter voor het milieu én goed voor de energie-
rekening. De gemeenteraad bespreekt dit op 27 september. <

Elektrisch rijden en opladen
Steeds meer mensen rijden elektrisch. In Heusden stimuleren we dit. 
Elektrisch rijden is een stuk duurzamer dan rijden op benzine of diesel. 
Door elektrisch te rijden draag je bij aan een schonere en stillere omge
ving.

Daarom breiden we het aantal openbare laadpalen uit. Inwoners  
en ondernemers uit Heusden konden tot 19 juli 2022 reageren op  
32 voorgestelde nieuwe locaties voor het opladen van elektrische 
auto’s via een enquête.

We hebben 90 reacties ontvangen waarvan het grootste deel erg 
positief. Nogmaals bedankt voor iedereen die heeft meegedacht!  
In de afgelopen weken hebben we de reacties zorgvuldig afgewogen. 
Met als resultaat dat er van de 32 voorgestelde locaties er vier locaties 
zijn veranderd en twee locaties zijn vervallen.

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. 

Voor deze locaties hebben we op 5 september een verkeersbesluit  
gepubliceerd. <

De eenmalige energietoeslag is in juli 2022 ver
hoogd van 800 euro naar 1.300 euro. 
Heb je eerder het bedrag van € 800,- aan energie-
toeslag ontvangen?  Dan hoef je niets te doen. Je 
ontvangt de aanvullende € 500,- rond 19 septem-
ber op uw rekening.   

Heb je al een aanvraag gedaan maar een afwijzing 
gekregen omdat de aanvraagtermijn was verstre-
ken? Dan hoef je geen nieuwe aanvraag te doen. 
Baanbrekers behandelt deze aanvragen vanaf  
19 september alsnog. Je ontvangt na 19 september 
een reactie van Baanbrekers op jouw aanvraag. 
Wordt je aanvraag toegekend, dan ontvang je in 
één keer het bedrag van € 1.300. 

Laag inkomen en geen toeslag ontvangen? 
Heb je een laag inkomen en nog geen energie-
toeslag ontvangen? Vraag dan vanaf 19 septem-
ber de energietoeslag aan bij Baanbrekers. Op 
www.baanbrekers.org kun je zien aan welke voor-
waarden je moet voldoen. Hier kun je tot de aan-
vraag indienen. Je kunt een aanvraag indienen tot 
en met 31 december 2022. 

Weet je niet zeker of je recht hebt op de toeslag? 
Dien dan toch een aanvraag in! Je merkt vanzelf 
of je energietoeslag krijgt. Voldoe je niet aan de 
voorwaarden (bijvoorbeeld wanneer uw inkomen 
boven 120% van het sociaal minimum ligt) dan 
wordt de aanvraag afgewezen. Je ontvangt dan 
geen energietoeslag. Je hoeft niet bang te zijn voor 
een boete of andere vervelende gevolgen. De ener
gietoeslag heeft geen invloed op andere toeslagen 
of op een uitkering. 

Spreekuur Geldzaken
Heb je hulp nodig bij het aanvragen van de ener-
gietoeslag, dan kun je terecht bij het spreekuur 
geldzaken. Op diverse momenten in de week 
kun je op het spreekuur terecht bij de drie loca-
ties van Bijeen of in de bibliotheek in Drunen. 
Je kunt je vooraf aanmelden voor het spreekuur 
op één van deze locaties via Bijeen Heusden op 
telefoonnummer (073) 78 201 78 of per mail via 
info@bijeenheusden.nl. 

Meer ondersteuning nodig?
Wist je dat er, naast de energietoeslag, nog meer 
ondersteuning is voor inwoners met een klein in-
komen of met problemen op financieel gebied?  
Wil je meer hulp, advies of ondersteuning dan kun 
je terecht bij Bijeen. Neem contact op met Bijeen 
via (073) 78 201 78 of via info@bijeenheusden.nl. <

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:
• Nota reserves een voorzieningen 2022
• Ontheffing vereiste ingezetenschap wethouder T. Blankers
• Bestemmingsplan Mariëndonkstraat 34a Elshout
• Bestemmingsplan De Hoeven 44a Haarsteeg
• Aanvullend voorbereidingskrediet mitigerende maatregelen 

Vijfhoevenlaan Vlijmen
• Waterplan Heusden 2023-2027
• Beleidsplan wegen 2022-2026 (inclusief begrotingswijziging)
• 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 <

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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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, Grotestraat 136, vergro-

ten woning dmv plaatsen opbouw 
met balkon achterzijde (1302585, 
07-09-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
K3203, bouwen woning en aanleggen 
in- en uitrit (1302721, 07-09-2022)

•  Vlijmen, Bachlaan 28, plaatsen dak-
kapel voorzijde woonhuis (1304053, 
07-09-2022)

•  Drunen, Bosscheweg 115, plaatsen 
zonnepanelen achterzijde pand 
(1303446, 08-09-2022)

•  Drunen, van Kinsbergenstraat 9, 
vervangen dak schuur (1303586, 
09-09-2022)

•  Herpt, Groenstraat 8, verduurzamen 
en moderniseren boerderij (1304031, 
12-09-2022)

•  Vlijmen, GEE503 N6248 Geerpark 
Nieuwe Morgen, bouwen woning 
(1305157, 13-09-2022)

Kappen
•  Haarsteeg, de Hoeven ter hoogte van 

huisnummer 3c en 3d, kappen boom 
(Robinia pseudoacacia) (1303075, 
08-09-2022)

Monumenten
•  Herpt, Groenstraat 8, verduurzamen 

en moderniseren boerderij (1304031, 
12-09-2022)

In of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 

Barones kavel STE19 Kadastraal 
K3299, aanleggen in- uitrit (1304052, 
07-09-2022)

•  Nieuwkuijk, Kasteellaan 4, aanleg-
gen in- uitrit (aan barones) (1304295, 
12-09-2022)

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.

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 55A 
en 57, voor het gedeeltelijk verbou-
wen, veranderen en vernieuwen 
alsmede het samenvoegen van twee 
woningen naar één woning (1254436, 
13-09-2022)

•  Nieuwkuijk, Middelweg 6, renoveren 
en verhogen bestaande bedrijfsruim-
te (1245835, 13-09-2022)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 83, 
aanpassen zijgevel; plaatsen deur 
(1259906, 12-09-2022)

•  Nieuwkuijk, Hertog Kavel STE41 
Kadastraal N7192, bouw woning en 
aanleg in- uitrit (1268919, 06-09-2022)

Kappen
•  Haarsteeg, de Omloop 10, kappen tien 

bomen (1284215, 08-09-2022)

Monumenten
•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 83, 

aanpassen zijgevel; plaatsen deur 
(1259906, 12-09-2022)

Milieu
•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8, 

bouwen bedrijfshal en milieuneutrale 
wijziging van de (werking van de) 
inrichting (1227790, 09-09-2022)

In of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 

Kavel STE04 Kadastraal K3294, aan-
leggen in- uitrit (1266813, 08-09-2022)

•  Nieuwkuijk, Barones 28, aanleg in- 
uitrit (1261360, 09-09-2022)

•  Vlijmen, Geerpark Nieuwe Morgen 
Fase 2C1 Kadastraal N6248 en N6287, 
aanleggen  in- en uitritten (1236330, 
09-09-2022)

•  Nieuwkuijk, Hertog Kavel STE41 
Kadastraal N7192, aanleg in- uitrit 
(1268919, 06-09-2022)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Deken van Baartraat 

26, verbouwen woning (1275925, 
24-08-2022)

•  Herpt, Akkerstraat 18, legaliseren 
overkapping (1290136, 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. <

Bekendmakingen >

VERDAGEN
•  Heusden, Breestraat 19, verbou-

wen/renoveren woning (1279872, 
08-09-2022)

Meer informatie
Graag bij uw schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met het  
cluster Omgevingsvergunningen  
van de gemeente Heusden, telefoon: 
(073) 513 1789.

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 

Kavel STE04 Kadastraal K3294, bou-
wen woning en aanleggen in- uitrit 
(1266813, 08-09-2022)

•  Nieuwkuijk, Hertog Kavel STE10 
Kadastraal N7197, bouwen woning 
(1250111, 08-09-2022)

•  Drunen, Bellinipark 40, aanpassen 
van de voorgevel en aanbrengen 
nieuw dak (1266211, 12-09-2022)

•  Nieuwkuijk, Barones 28, bouwen 
woning en aanleg in- uitrit (1261360, 
09-09-2022)

•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8, 
bouwen bedrijfshal en milieuneutrale 
wijziging van de (werking van de) 
inrichting (1227790, 09-09-2022)

•  Vlijmen, Geerpark Nieuwe Morgen 
Fase 2C1 Kadastraal N6248 en N6287, 
bouwen 38 woningen en aanleggen 8 
in- en uitritten (1236330, 09-09-2022)

Kermis Vlijmen
De kermis is van 23 t/m 27 september; op en afbouw is van 
woensdag 21 september van 18.00 tot en met woensdag  
uiterlijk 13.00 uur 

Hiervoor zal de weekmarkt van donderdag 22 september  
verplaatst worden naar de Oliemaat. 

Verder gelden de volgende verkeersmaatregelen:
• Het Plein wordt afgesloten voor alle verkeer van woensdag  

21 september 2022 18:00 uur tot en met woensdag 28 septem-
ber 13.00 uur, de Akkerstraat van donderdag 22 september 
18.00 uur t/m 28 september 2022 04.00 uur en het westelijk 
deel van het parkeerterrein dat aan de oostzijde van Bakker 
Bart ligt door middel van het plaatsen van borden model C01 
van bijlage 1 van het RVV1990.

• Het doorgaand verkeer zal worden omgeleid De Akker, Wolput, 
Groen van Prinstererlaan en Van Leeuwenhoeklaan.

• Er wordt een parkeerverbod ingesteld van donderdag 22 sep-
tember tot en met woensdag 28 september in de Achterstraat 
(tussen Akkerstraat en Karrestraat aan de noordzijde), in de 
Karrestraat tussen Voorstraat en De Akker aan beide zijden 
van de weg) en in de Julianastraat (tussen de Akkerstraat en 
de aansluiting met de Pastoor van de Akenstraat aan beide 
zijden van de weg) door middel van het plaatsen van borden 
model E01 van bijlage 1 van het RVV1990. <

Is jouw wijk afgekoppeld van het riool?

Woon jij in een wijk waar het hemelwater is af-
gekoppeld van het riool? Dan wordt het schone 
regenwater in jouw buurt gescheiden van het 
afvalwater (riool). Door het scheiden van het 
regenwater en het afvalwater zorgen we ervoor 
dat jouw wijk hevige regenbuien beter kan ver-
werken. In de wijk vangen we het regenwater op, 
op de plek waar het valt. Hierdoor kunnen we 
ook het grond- en oppervlaktewater aanvullen. 
Uiteindelijk kan de rioolwaterzuivering het afval-
water beter zuiveren.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat schone re-
genwater schoon blijft. Daarom is het belangrijk 

dat als je in een wijk woont waar het hemelwater 
is afgekoppeld van het riool dat je geen auto’s 
op straat wast of dat je geen kliko’s uitspoelt in 
de straatkolken. Was bijvoorbeeld je auto in een 
wasbox of wasstraat. 

Op www.heusden.nl kun je 
zien of jij in een wijk woont 
dat afgekoppeld is.

Is jouw buurt of wijk  
afgekoppeld? Dan vind je 
voortaan dit bordje in de 
openbare ruimte. <

Heb je te weinig geld voor 
je boodschappen?
Het zijn ontzettend dure tijden waardoor het voor veel gezinnen 
moeilijk is om de touwtjes aan elkaar te knopen. In dat geval 
kun je een beroep doen op De Voedselbank. De Voedselbank in 
Heusden is aangesloten bij Voedselbank Den Bosch en omstre-
ken. Woon je in Oudheusden, dan kun je ook een beroep doen op 
de Voedselbrigade. Wil je weten of je in aanmerking komt voor 
een voedselpakket? Kijk dan op de website van Bijeen. <

Opruimers bedankt!

Is het u ook opgevallen hoe schoon het is in onze 
gemeente? Zaterdag ging jong en oud, in totaal 
maar liefst 47 vrijwilligers, in het kader van de 
World Clean Up Day de straat op om zwerfafval op 

te ruimen. Samen raapten zij 47 zakken afval  
van straten, tuinen, bermen en parken. Hartelijk 
dank aan iedereen die zijn/haar steentje heeft 
bijgedragen. <
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