
Gemeentelijke erepenning Leo Swaans Begrotingsvergadering
Afgelopen donderdag, 10 november, 
werd in de raad gesproken en besloten 
over de begroting 2023. In de begro-
ting staan de plannen voor het jaar 
2023 en hoe deze plannen gefinan-
cierd zullen worden. Deze vergadering 
begint met algemene beschouwingen 
van alle politieke fracties. Deze al-
gemene beschouwingen zijn terug te lezen op www.heusden.nl/
organisatie-bestuur/vergaderingen

In de algemene beschouwing geeft een partij een eerste reactie op 
de begroting. Partijen geven dan aan waar men het mee eens is of 
voor welke onderwerpen men meer aandacht wil. Er werd waarde-
ring uitgesproken naar de organisatie vanwege het beantwoorden 
van de vele vragen vanuit de raad. Er werd ook positief gesproken 
over de begroting maar er werd ook zorg geuit over verschillende 
onderwerpen. Zo werd gevraagd of de gemeentelijke organisatie 
wel voldoende medewerkers heeft om de plannen uit te voeren, 
dit gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Zorg over de toename van 
armoede in de gemeente, toename van eenzaamheid, het gebrek 
aan woningen en het verdere verloop van Gebiedsontwikkeling 
Langstraat. Elke partij heeft zo verschillende speerpunten ge-
noemd. Sommige van deze speerpunten zijn terug te vinden in het 
ingediende amendement en de ingediende moties. Hoe men over dit 
amendement en moties gestemd heeft is te lezen op de website. <

Boa aan het woord
Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) zorgt voor extra veilig-
heid in onze wijken en pakt overlast aan. In onze gemeente hebben we 
ook boa’s. Ze maken van alles mee en dat delen ze met ons via blogs. 
Deze keer is boa Priscilla aan het woord. Zij neemt de kernen Heusden 
vesting, Oudheusden, Herpt, Hedikhuizen, Heesbeen en Doeveren voor 
haar rekening.  

Als boa word je getraind om niet meteen te oordelen, maar om de situ-
atie van meerdere kanten te bekijken. Soms zit iets anders in elkaar 
dan in eerste instantie op je overkomt. Deze ervaring had Priscilla 
laatst ook. Zij trof een verwarde inwoner, bij het naar binnen stappen 
van het gemeentehuis. 

De inwoner, een man, vertelde een onsamenhangend verhaal tegen 
haar. Priscilla probeerde het gesprek met vragen te beantwoorden. De 
man reageerde hier niet op; een teken voor Priscilla dat er iets mis was. 
Vooral nadat de man niet kon vertellen waar hij woonde, maar wel de 
weg naar huis wist. Zo’n persoon kun je niet alleen laten en daarom 
liep Priscilla met de man mee naar huis. 

Bij het huis aangekomen, was Priscilla ervan overtuigd dat de man hevig 
verward was. Zij schakelde de hulp in van een GGD collega. Samen ach-
terhaalden ze contactgegevens van de familie en de huisarts. De man 
werd onderzocht en de oorzaak van de verwarring werd achterhaald. 
Een ontsteking in het lijf wat, op gevorderde leeftijd, verwarring veroor-
zaakt. Gelukkig was dit snel te verhelpen met de juiste medicijnen. 

Nadat de man in goede handen was overgedragen, kon Priscilla haar 
werkdag met andere taken hervatten. Bij vertrek was de man al aan 
de beterende hand. Hij was Priscilla en haar GGD collega erg dankbaar. 
Een compliment dat Priscilla diep raakte. “Dat wij deze man konden 
helpen, doet mij zo enorm goed en het geeft echt een gevoel van vol-
doening.” Vanuit handhaving verlenen wij hulp aan hen die deze be-
hoeven. En dat kan iedereen zijn.  

Ben je benieuwd naar de verhalen van andere boa’s? Kijk dan eens op 
www.nietwegkijken.nl. <

Burgemeester Willemijn Hees reikte woensdag 
9 november de erepenning van de gemeente 
Heusden uit aan Leo Swaans uit Herpt. Hij ontving 
de erepenning voor zijn inzet voor onder meer 
Heemkundekring Onsenoort en de beschrijving 
van de geschiedenis van Herpt. Ook was hij jaren 
presentator voor HTR en de kartrekker van het 
jubileum verzamelalbum 25 jaar Heusden.  

De uitreiking vond plaats tijdens het concert van 
het Dwergonisch Mannenkoor en het Symfonisch 
Blaasorkest van de Harmonie Drunen voor de jubi-
lerende gemeente Heusden (25 jaar) in De Voorste 
Venne in Drunen. <
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Je kunt ook Whats appen met de gemeente Heusden
via telefoonnummer> (06) 532 357 05

Knotwilgen
We knotten de knotwilgenlaantjes in onze gemeente voortaan 
niet meer in één keer (dus alle knotwilgen achter elkaar), maar 
om en om. Wilgen komen in het voorjaar tot bloei. De bloesem 
is een belangrijke voedingsbron voor vroeg actieve insecten 
zoals hommels en andere bijen. 

Als deze geknot zijn, dan bloeien ze uiteraard een jaartje niet. 
Er is dan in de lente weinig voedsel te vinden voor ontwakende 
bloembezoekers. Ook weten we dat de wilgen een broedplek 
vormen voor steenuilen, ringmussen en andere vogels. Door 
niet alle wilgen in één keer te knotten, blijft er altijd leefgebied 
aanwezig voor vogels en zijn er elk voorjaar wilgenkatjes voor 
insecten. We knotten de wilgen om de drie jaar en in elk van de 
jaren pakken we een deel aan. Zo ontstaat de hoogste diver-
siteit in leeftijden van de wilgentenen en dus ook de grootste 
variatie aan kleine leefgebieden.

Kortom, niet alle wilgen in één keer knotten, zorgt dat er veel 
bloeiende wilgenkatjes zijn. Voor de ontwakende insecten is het 
een verschil van levensbelang! <

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
•  Nieuwkuijk, Kasteellaan 2, aanbou-

wen serre en renoveren kasteel, 
aanleggen toegangspad met duikers 
(1330695, 02-11-2022)

•  Drunen, Stationsstraat 39A, plaatsen 
dakkapel achterzijde pand (1330892, 
02-11-2022)

•  Drunen, Leliestraat 7, bouwen over-
kapping (1331980, 03-11-2022)

•  Vlijmen, Wilhelminastraat 46, plaat-
sen tijdelijke klaslokalen door middel 
van unitbouw basisschool (De Bussel) 
(1333762, 08-11-2022)

•  Vlijmen, Geerpark Nieuwe Morgen, 
kavel GEE517, bouwen woning  
(1333828, 08-11-2022)

•  Vlijmen, Blauwbleuren 28, bouwen 
overkapping voorzijde woning (fiet-
senstalling) (1334197, 08-11-2022)

Kappen
•  Vlijmen, De Hoogstraat ter hoogte 

van huisnummer 30, kappen boom 
(Prunus avium) (1330737, 02-11-2022)

•  Nieuwkuijk, Govaertsstraat ter hoog-
te van huisnummers 10 tot en met 
Sint Crispijnstraat, kappen bomen 
(1330793, 02-11-2022)

•  Drunen, Mozartlaan tegenover 
huisnummers 13 en 15, kappen bo-
men (Platanus Hispanica) (1331552, 
03-11-2022)

•  Drunen, Donauring ter hoogte van 
huisnummer 90, kappen boom (Acer 
Saccharinum) (1331584, 03-11-2022)

•  Drunen, Overstortweg 7, kappen 
boom (Ulmus Glabra) (1331650, 
03-11-2022)

Monumenten
•  Heusden, Putterstraat 14, vervangen 

pleisterwerk en verbeteren afdekde-
tails poort en bedeelhuisje (1333316, 
07-11-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg ter hoogte 

van huisnummers 10-12, 14, 26, 30 
en 32, aanleggen/veranderen in- en 
uitritten ten behoeve van realisatie 
fietspad Tuinbouwweg (13318323, 
03-11-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg, 
kavel STE35, kadastraal K3309, 
aanleggen in- en uitrit (1332743, 
05-11-2022)

•  Nieuwkuijk, perceel achter 
Nieuwkuijksestraat 78, aanleggen 
in- en uitrit en aanleggen duiker 
(1333757, 08-11-2022)

Werk of werkzaamheden uitvoeren
•  Nieuwkuijk, Kasteellaan 2, aanbou-

wen serre en renoveren kasteel, 
aanleggen toegangspad met duikers 
(1330695, 02-11-2022)

•  Nieuwkuijk, perceel achter 
Nieuwkuijksestraat 78, aanleggen 
in- en uitrit en aanleggen duiker 
(1333757, 08-11-2022)

Reclame plaatsen
•  Vlijmen, Oliemaat 6, wijzing reclame-

uiting supermarkt (Aldi) (1333732, 
08-11-2022)

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving van de ontvangen aanvragen.

•  Vlijmen, Emmalaan 16, plaatsen 
dubbele nokverhogende dakkapel 
(1307737, 08-11-2022)

Kappen
•  Heusden, Demer 52, kappen populier 

(1298846, 03-11-2022)
•  Vlijmen, Zuiderpark 7, kappen 

boom (Seguoia gigantica) (1309257, 
02-11-2022)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Heusden, Demer 52, kappen populier 

(1298846, 03-11-2022)

Buiten behandeling stellen aanvraag
•  Vlijmen, De Akker 13A, verbouwen 

pand ten behoeve van kamergewijze 
verhuur (1298829, 07-09-2022)

Ingetrokken vergunning
•  Oudheusden, Van Ruysdaelstraat 2, 

afwijken bestemmingsplan in ver-
band met huisvesting arbeidsmigran-
ten (1206028, 30-03-2022)

•  Oudheusden, Tullensstraat 44, af-
wijken bestemmingsplan in verband 
met huisvesting arbeidsmigranten 
(1213939, 20-04-2022)

•  Heusden, Nieuwe Maasdijk kadas-
traal F653, reconstructie werkzaam-
heden (1309480, 05-10-2022)

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.

Rectificatie publicatie  
12 oktober 2022
In het Gemeenteblad en op de website 
officiëlebekendmakingen.nl is de vol-
gende aanvraag omgevingsvergunning 
onderdeel Bouwen onjuist gepubli-
ceerd: Bij de aanvraag 1255160, 04-10-
2022 staat een verkeerde omschrijving 
aangegeven; 

Vlijmen, Meliestraat 20, het renoveren 
en verbouwen van een woning. Dit 
moet zijn:
Vlijmen, Meiliestraat 20, renove-
ren en verbouwen van een woning 
(Rijksmonument) en plaatsen carport/
berging (1255160, 04-10-2022)

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: Tănasie, S.M.
Geboortedatum: 04-06-1995
Adres: Burg van Houtplein 41 A, Vlijmen
Datum besluit: 04-11-2022
Zaaknummer: 1311842

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. <

Bekendmakingen >

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, Hulten 1, vergroten woning 

(1221529, 03-11-2022)
•  Hedikhuizen, Hoge Maasdijk 4A, ver-

vangen opslagruimte voor een atelier/
hobbyruimte (1293766, 03-11-2022)

Opschorten op verzoek
•  Doeveren, Dorpsstraat 11, plaatsen 

nieuw kozijn, vervangen bestaande 
kozijn, verfraaien voorgevel en plaat-
sen dakraam (1253706, 02-11-2022)

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, Magnoliastraat 25, bouwen 

kap op bestaande garage (1293142, 
04-11-2022)

•  Vlijmen, Emmalaan 16, plaatsen dub-
bele nokverhogende dakkapel

(1307737, 08-11-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Magnoliastraat 25, bouwen 

kap op bestaande garage (1293142, 
04-11-2022)

Kattenbakvulling hoort bij het restafval
Wie een kat heeft, gebruikt jaarlijks een flinke hoeveelheid kattenbakvulling. Naar schatting gebruiken 
we per Nederlandse kat gemiddeld 50-100 kg kattenbakvulling per jaar. Als je regelmatig poep/urine uit 
de bak schept, stinkt de kattenbak minder en hoef je de kattenbakvulling minder vaak te vervangen. 

Kattenbakvulling niet bij GFT
Kattenbakvulling hoort na gebruik bij het restaf-
val. Gooi het dus niet in de gft-bak: Hoewel er kat-
tenbakvulling op de markt is die volgens de fabri-
kant gemaakt is van hernieuwbare grondstoffen, 
zegt dat nog niets over de composteerbaarheid 
ervan. Op de verpakking staat hierover namelijk 
vaak te weinig informatie waardoor je dat nooit 
zeker weet. In kattenbakvulling van bijvoorbeeld 
hout, papier en maïs kan bijvoorbeeld drukinkt 
of schadelijke stoffen zitten die niet in compost 
thuishoren.

Spoel kattengrit ook niet door de wc. De riolering 
kan verstopt raken. Gebruikte vulling van papier 
kan niet bij het oud papier, omdat het vies is. Gooi 
vuil kattengrit nooit op de eigen composthoop of 
in de tuin: er kunnen ziekteverwekkers (bijvoor-
beeld toxoplasmose) in zitten.

Kijk voor meer informatie op de website van Milieu 
Centraal (www.milieucentraal.nl). <

Overlast vuurwerk
Meld verkoop en opslag anoniem!

Nu het weer sneller donker is, horen we ook weer vaker harde 
knallen van, vaak illegaal, vuurwerk. Deze overlast is uiteraard 
vervelend voor mens en dier! De boa’s en politie letten hierop 
tijdens hun rondes door de wijken, maar handhavend optreden 
is lastig omdat een persoon op heterdaad betrapt moet worden 
op het afsteken van vuurwerk. Daarom is het belangrijk dat 
we voorkomen dat (illegaal) vuurwerk verkocht wordt! Stel je 
voor dat jouw zoon of dochter (illegaal) vuurwerk verkoopt. Dit 
zware vuurwerk moet ook ergens bewaard worden, bijvoorbeeld 
onder het bed, in de kast of een garaxe(box). Wat als dit vuur-
werk per ongeluk explodeert!?...

Met jouw oplettende blik kunnen we de overlast van (illegaal) 
vuurwerk proberen te voorkomen. Ken jij personen die (illegaal) 
vuurwerk verkopen? Of locaties, bijvoorbeeld garageboxen, waar 
(illegaal) vuurwerk wordt opgeslagen? Meld dit dan anoniem via 
Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of via 
www.meldmisdaadanoniem.nl. Meldingen worden altijd seri-
eus genomen en uitgezocht. Omdat de melding anoniem wordt 
doorgegeven, is een terugkoppeling niet mogelijk. <
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