
Nieuw paspoort of identiteitskaart 
aanvragen?
Let op het volgende

Het aanvragen en ophalen van een paspoort of identiteitskaart doe je altijd zelf. Ben je 18 jaar of 
ouder? Dan kun je jouw aanvraag ook online starten. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Je moet nog wel 
naar het gemeentehuis om een pasfoto en handtekening in te leveren. Je kunt ook een aanvraag doen 
aan de balie van het gemeentehuis in Vlijmen. 

Raadsvergadering  
10 november
Wil jij weten hoe wij als gemeente 
zo verstandig mogelijk omgaan met 
jouw belastingcenten? Hoe wij ver-
duurzamen of hoe we omgaan met 
de openbare ruimte of andere zaken 
die ook voor jouw toekomst van be-
lang zijn? Kom dan langs bij de raads-
vergadering. 

Donderdag 10 november vergadert de gemeenteraad over de begro-
ting 2023. Dit is de eerste begroting na de gemeenteraadsverkiezin-
gen. In de begroting 2023 worden de beleidsdoelen voor 2023 aan-
gegeven, hoe deze uitgewerkt worden en welke financiële middelen 
hiervoor beschikbaar zijn.

Daarmee is het één van de belangrijkste vergaderingen van het poli-
tieke jaar. De begrotingsvergadering start om 17:00 in het gemeen-
tehuis en is ook via een livestream op de website te volgen. <

Zoektocht naar nieuwe 
jeugdburgemeesters
De ambtstermijn van onze jeugdburgemeesters Nienke en  
Daan zit er helaas binnenkort op. Daarom gaan we op zoek naar 
nieuwe jeugdburgemeesters. Nienke en Daan namen een video op  
om uit te leggen wat jeugdburgemeesters precies doen.  
Ze vertegenwoordigen de gemeente bij evenementen, herdenkingen en 
bijzondere ontvangsten samen met de burgemeester. Ook vertellen ze 
in de video hoe nieuwe kandidaten kunnen solliciteren. 

Binnenkort is deze video te zien in de groepen 7 van basis scholen in 
onze gemeente. <

Wat neem je mee?
• Alle reisdocumenten (paspoort, identiteits-

kaart) die je hebt, geldig of niet geldig.
• Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen 

van Rijksoverheid en die niet ouder is dan 6 
maanden. In het gemeentehuis in Vlijmen staat 
een fotohokje waar je zelf een foto kunt maken. 
Deze is niet geschikt voor baby’s, kleine kinde-
ren en mindervaliden.

• Geld of pinpas; tenzij je online de aanvraag ge-
daan hebt.

Aanvraag voor kinderen
Voor kinderen jonger dan 18 jaar die een paspoort 
aan willen vragen en jonger dan 12 jaar die een 
identiteitskaart willen aanvragen, geldt het vol-
gende: 
• Bij de aanvraag en het ophalen van een docu-

ment moet het kind en minimaal één ouder/
gezaghouder aanwezig zijn. 

• Bij de aanvraag moet je alle reisdocumenten 
(paspoort, identiteitskaart) op naam van het 
kind laten zien, ook wanneer deze zijn verlopen.

• Beide ouders of gezaghebbers moeten schrif-
telijk toestemming geven voor de aanvraag 
van een paspoort. Dit geldt voor alle ouders of 
verzorgers die het ouderlijk gezag hebben. Deze 
toestemming kun je online geven. Schriftelijke 
toestemming geven kan ook tijdens de aan-
vraag aan de balie. Beide ouders of gezagheb-
bers moeten dan een identiteitsbewijs tonen. 

• Bij het ophalen van een nieuw paspoort of iden-
titeitskaart voor een kind, moet het kind altijd 
aanwezig zijn. <

Zien drinken, doet drinken! 
Wist je dat kinderen van vier jaar beginnen te onthouden wan-
neer hun ouders drinken. En dat ze merken dat het gedrag van 
hun ouders verandert nadat ze gedronken hebben? In het alge-
meen geldt dat kinderen die hun ouders zien drinken positiever 
gaan denken over alcohol dan kinderen die hun ouders niet zien 
drinken. Als gevolg daarvan beginnen deze kinderen op jongere 
leeftijd met drinken en gaan later meer drinken. Uit onderzoek 
blijkt ook dat opmerkelijk veel ouders wel eens aangeschoten 
(51%) zijn of dronken worden in het bijzijn van kinderen tussen 
10 en 17 jaar. Als kinderen dat zien, maken ze zich vaak zorgen of 
ze schamen zich voor hun ouders.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat ruim 1 op de 4 middelbare 
scholieren van 12 t/m 16 jaar de afgelopen maand alcohol heeft 
gedronken. Er is geen groot verschil tussen meisjes en jongens. 
Het is dus beter om niet in het bijzijn van kinderen alcohol te 
drinken. <

Oud papier scheiden
Nederlanders zijn goed in het scheiden van oud papier en karton: we leveren ruim driekwart van 
al het oud papier en karton gescheiden in. Toch blijkt uit onderzoek dat de vervuiling van het 
gescheiden ingezamelde oud papier en karton toeneemt. 

Let op! Ga je op vakantie in het buitenland? 
Check van te voren of je een identiteitskaart  
of paspoort nodig hebt. Voor sommige landen 
binnen Europa is een identiteitskaart niet  
voldoende. 

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

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
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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, Albert Einsteinweg 19, 

optopping en vergroten kantoor 
en uitbreiden bedrijfshal (1327691, 
28-10-2022)

•  Drunen, Bosscheweg 115, plaatsen 
zonnepanelen aan achterzijde wo-
ning (1328054, 28-10-2022)

•  Drunen, Bosscheweg 37, verbou-
wen woning en plaatsen dakkapel 
(1329081, 31-10-2022)

•  Heusden, Vismarkt 2, plaatsen zonne-
panelen (1329274, 31-10-2022)

•  Vlijmen, Op den Berg 12, vergroten 
woning (1329439, 31-10-2022)

•  Vlijmen, Oranje zegge 11, bouwen 
overkapping (1329736, 01-11-2022)

Kappen
•  Drunen, Spoorlaan ter hoogte van de 

hockeyvelden, nabij vrachtwagenpar-
keerplaats, kappen beuk (1329055, 
31-10-2022)

•  Elshout, Fortweg (zijweg van de 
Kapelstraat ter hoogte van huisnum-
mer 60) kappen essen (1329529, 
01-11-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Akkerstraat 1B, aanleggen/

veranderen in- en uitrit (1327759, 
28-10-2022)

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
•  Drunen, rotonde Alcoalaan, plaatsen 

vier sets lichtmasten (adopteer een 
rotonde) (1300767, 27-10-2022)

•  Herpt, Burgemeester Buijsstraat 
24, vergroten woning (1295066, 
27-10-2022)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 51, 
wijzigen bedrijfswoning naar platte-
landswoning (1286956, 28-10-2022)

•  Drunen, Grotestraat 136, vergroten 
woning en plaatsen balkon (1302585, 
27-10-2022)

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.

Kappen
•  Vlijmen, Beethovenlaan 24, kappen 

twee eiken (1318450, 27-10-2022)
•  Drunen, Torenstraat 27, kappen van 

een beuk (1321522, 27-10-2022)

Buiten behandeling stellen aanvraag
•  Drunen, James Wattlaan 15, aan-

brengen gevelreclame (1299141, 
07-09-2022)

•  Drunen, Achterstraat 19 tot en met 
65, het plaatsen van een container-
ruimte (1289678, 27-08-2022)

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
•  Elshout, Kapelstraat 26, aanleg-

gen van een in- en uitrit (1281264, 
10-08-2022)

•  Drunen, Bosscheweg 115, plaatsen 
zonnepanelen achterzijde pand  
(1303446, 21-09-2022)

zijn geweest tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken, kun-
nen beroep indienen. Het vastgestelde 
bestemmingsplan treedt in werking na 
het verstrijken van de beroepstermijn.

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 persoonslijst van deze persoon 
niet meer bij te houden. Daardoor 
staan hij/zij officieel niet meer op dat 
adres ingeschreven.

Geslachtsnaam: Kuc, A.
Geboortedatum: 20-03-1989
Adres: Christinastraat 20, Oudheusden
Datum besluit: 01-11-2022
Zaaknummer: 1298485

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.

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

Zaaknummer: 1309421
Datum ingekomen: 24 september 2022
Adres: Tongerloostraat 16, Elshout
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.

Evenementenvergunningen

TOP TUNING MEETING
De burgemeester van Heusden heeft 
op 3 november 2022 vergunning 
verleend aan M.P.H.G. van Bokhoven-
Heessen voor het evenement Top 
Tuning Meeting 2023 aan de Christiaan 
Huygensweg, Albert Einsteinweg 
en Antonie van Leeuwenhoekweg in 
Drunen op 21 mei 2023. De vergunning 
is verzonden op 3 november 2022 en 
bij de gemeente bekend onder nummer 
1305089.

INTOCHT SINTERKLAAS
De burgemeester van Heusden heeft 
op 3 november 2022 een vergunning 
verleend aan Werkgroep Nationale 
Feestdagen Vlijmen voor Intocht 
Sinterklaas op 18 november 2022 op 
het Burgemeester van Houtplein in 
Vlijmen. De vergunning is verzonden op 
3 november 2022 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 1309188.

BEACHVOLLEYBALTOERNOOI
De burgemeester van Heusden heeft 
op 28 oktober 2022 een meerjarige 
vergunning verleend aan Stichting 
Beachvolleybal-Heusden voor het 
beachvolleybaltoernooi in 2023, 
2024 en 2025 op het Raadhuisplein in 
Drunen. De vergunning is verzonden 
op 28 oktober 2022 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 1276787. <

Bekendmakingen >

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.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘ROTONDE ABT VAN ENGELENLAAN, 
NIEUWKUIJK’
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op 1 
november 2022 het bestemmings-
plan ‘Rotonde Abt van Engelenlaan, 
Nieuwkuijk’ (NL.IMRO.0797.
BPRotabtvEngel-VG01) ongewijzigd 
heeft vastgesteld. 

Ligging plangebied

Het doel van het bestemmingsplan 
is om een rotonde te realiseren op de 
kruising van de doorgaande weg Abt 
van Engelenlaan, Hoogpoort en de 
Mortelweg in Nieuwkuijk. Dit zorgt 
voor een verbetering in de verkeers-
veiligheid en een verbeterde doorstro-
ming van het verkeer op de aanslui-
tende wegen.
 
Het vastgestelde bestemmings-
plan met bijbehorende stukken ligt 
met ingang van 10 november 2022 
gedurende zes weken ter inzage. 
Een digitale versie is raadpleegbaar 
vind je op www.heusden.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar 
hebben gemaakt kunnen binnen zes 
weken na de dag waarop dit bestem-
mingsplan ter inzage is gelegd beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Ook 
belanghebbenden die kunnen aanto-
nen dat zij redelijkerwijs niet in staat 

Voorkom voedselverspilling, goed 
voor portemonnee én milieu!

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Het zijn geen makkelijke tijden. De energiekosten 
rijzen de pan uit en ook de boodschappen worden 
steeds duurder. Veel mensen hebben dan ook 
moeite om rond te komen. Tegelijkertijd zien we 
ook dat er veel voedsel wordt weggegooid. Zonde 
van het geld, want je hebt er natuurlijk al voor 
betaald. Restjes van maaltijden kun je nog prima 
gebruiken voor een nieuwe maaltijd! 

We geven je enkele tips om voedselverspilling te 
voorkomen. Goed voor je portemonnee én voor het 
milieu!

1. Gebruik bij het koken een kopje, mok, weeg-
schaal of maatbeker om de juiste porties af te 
meten. Hou ook rekening met grote en kleine 
eters.

2. Kijk voordat je boodschappen gaat doen eerst in 
je koelkast welke producten er nog staan die op 
moeten. 

3. Veel producten zijn ook na het verstrijken van 
de Tenminste-Houdbaar-Tot-datum nog prima 
te gebruiken! Kijk, ruik en proef na de datum of 
het nog lekker is. 

4. Maak voordat je boodschappen gaat doen een 
lijstje. Zo koop je precies genoeg en voorkom je 
dat je producten dubbel in huis haalt. 

5. Bewaar restjes van maaltijden in een afgesloten 
bakje in de koelkast. Je kunt ze een dag of 2 be-
waren en gebruiken voor een lunch of een ande-
re warme maaltijd. In de vriezer zijn de meeste 
restjes zelfs 3 maanden houdbaar. Er zijn tal 
van recepten beschikbaar voor koken met rest-
jes, bijvoorbeeld via www.milieucentraal.nl.

Kijk voor nog meer inspiratie ook eens op 
www.samentegenvoedselverspilling.nl. <

Maatregelen vogelgriep
Sinds 5 oktober gelden er landelijke maatregelen tegen de vo-
gelgriep. Commerciële houders moeten hun vogels ophokken en 
particuliere houders moeten hun risicovogels afschermen. Alle 
commerciële houders moeten eerder melding maken bij verhoog-
de sterfte van pluimvee. Het is in heel Nederland verboden om 
locaties met risicovogels te bezoeken, behalve voor bijvoorbeeld 
dierenartsen en personeel. Op www.rijksoverheid.nl/vogelgriep 
staat alle informatie. 

Wat doe je als je een dode  
vogel ziet?
De Rijksoverheid vraagt mensen 
dode vogels te melden. Op  
www.rijksoverheid.nl/vogelgriep 
onder Vraag en Antwoord staat 
hierover meer informatie. Dode 
hoenderachtigen, watervogels 
en loopvogels worden door de gemeente opgeruimd. We volgen 
hierbij een protocol van het Rijk en gebruiken bijvoorbeeld  
beschermende kleding. Andere vogels kun je zelf opruimen.  
Volg hierbij de tips van de Rijksoverheid. <

www.heusden.nl
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