
Lichtjesavond
Op zondag 11 december van 18:00 tot 19:30 uur organiseren we weer de ‘Lichtjesavond’. Deze avond 
staat in het teken van het herdenken van overleden dierbaren. Begraafplaats Duynhaeghe, Akkerlaan 2 
in Drunen, is op deze avond sfeervol verlicht met honderden kaarsen. Er is een koor dat zorgt voor een 
muzikaal intermezzo, er wordt een gedicht voorgedragen en je kunt een steen beschilderen als mooie 
herinnering aan jouw dierbare(n). 

Informatie-
vergaderingen
Op dinsdag 29 november, woensdag  
30 november en donderdag 1 december 
2022 vergaderen de raadsleden van 
Heusden. De vergaderingen zijn te volgen via de livestream op 
www.heusden.nl en starten om 19.30 uur. 

29 november
Informatievergadering Bestuur. Op de agenda staan onder meer:
- Toelichting Concept Kernagenda Regio Hart van Brabant
- Concept Kernagenda Regio Hart van Brabant 2023-2027 en  

concept aangepaste begroting 2023
- Tweede Bestuursrapportage 2022
- Integraal Veiligheidsplan gemeente Heusden 2023-2026
- Nota Kostenverhaal Heusden 2022
- Grondprijzen 2023
- Uitgangspunten Grondexploitaties 2023
- Legesverordening 2023

30 november 2022
Informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: 
- Presentatie Burgerakkoord Vliedberg
- Burgerakkoord G1000 Vliedberg
- Agendering raadsinformatiebrief Verkeerscijfers Vijfhoevenlaan
- Exploitatieplan Geerpark 9e herziening
- Deelname aan Publiek Ontwikkelbedrijf REKS BV

1 december 2022
Informatievergadering Samenleving. Op de agenda staan onder meer:
- Presentatie Regionale inkoop Wmo en jeugd
- Verordeningen maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2023
- Aanvullend krediet bibliotheek in De Voorste Venne

De agenda’s en de bijbehorende stukken vind je op www.heusden.nl 
onder ‘organisatie en bestuur’ / ‘vergaderingen’. Voor het spreek-
recht verwijzen wij je naar de agenda’s op de website. <

Winnaar Henk Willems 
Cultuurprijs 
Jolein Kops is de winnaar van de Burgemeester Henk Willems 
Cultuurprijs 2022. Jolein is een getalenteerd scenograaf, theatermaker 
en ruimtelijk vormgever. Ze is talentvol en vernieuwend met een frisse 
kijk op de samenleving en we hopen dat de Henk Willems Cultuurprijs 
haar verder op weg helpt in dit creatieve pad. De winnares ontving een 
geldbedrag van duizend euro en een sculptuur die ontworpen is door 
Dorothé Jehoel. <

Verbranden brieven
Sinds dit jaar kon je ‘post naar de hemel’ sturen 
via de brievenbussen op de gemeentelijke begraaf-
plaatsen. Een brief, kaartje of tekening versturen 
aan een overledene kan helpen bij het rouwproces. 
Onze begraafplaatsbeheerder bewaarde alle post 
zorgvuldig en ongeopend. Tijdens de lichtjesavond 
om 19:00 uur verbranden we deze post in een vuur-
korf. Zo gaan ze symbolisch naar de hemel. 

Het maakt niet uit of jouw dierbare(n) zijn of haar 
laatste rustplaats op deze begraafplaats heeft of 
niet; je bent van harte welkom. Je kunt parkeren 
op de gemeentewerf aan de Duinweg 37 in Drunen. 
Bezoekers met een invalideparkeerkaart mogen 
parkeren op de Akkerlaan bij de begraafplaats. <

Tegels ‘Hier begint de zee.  
Niets ingooien a.u.b.’

Burgerberaad 
G1000Vliedberg
Was of ben jij betrokken bij Burgerberaad G1000Vliedberg? 
Wil je dan een vragenlijst invullen? Deze vind je op 
www.heusden.nl/vliedberg > Burgerberaad G1000Vliedberg.  
Met de resultaten van deze enquête krijgen we zicht op de  
ervaringen en meerwaarde van de methode Burgerberaad 
G1000. Je gegevens worden anoniem verwerkt. <

Vorig jaar mei werd de eerste tegel met de 
tekst ‘Hier begint de zee. Niets ingooien a.u.b.’ 
in onze gemeente gelegd. In totaal werden 
er vorig jaar 80 tegels, van de 150 in totaal, 
gelegd. Het project is een initiatief vanuit 
de Rotary Heusden, ondersteund door het 
Waterschap en de gemeente. 

In de komende weken worden de volgende 70 
tegels gelegd. Voornamelijk bij open water en 
kolken om mensen eraan te herinneren dat 
zwerfafval niet in de natuur thuishoort. De ko-
mende jaren gaat de gemeente Heusden aan de 

slag met een gescheiden waterstelsel. Hierdoor 
komt het regenwater dat door onze kolken 
wordt afgevoerd, rechtstreeks in een open wa-
ter of sloot terecht. Dit betekent dus ook dat 
het afval dat in de kolk wordt gegooid in open 
water of sloot belandt. Dit is natuurlijk niet de 
bedoeling en schadelijk voor de flora en fauna 
in dat gebied. Een beter milieu begint echt bij 
jezelf, gooi het afval weg waar het thuishoort.

Samen houden we onze Heusdense natuur en 
wateren schoon! <

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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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
•  Vlijmen, Geerpark kavel GEE512, bou-

wen woning (1336119, 12-11-2022)
•  Heusden, Putterstraat 37, plaatsen 

dakramen (1334989, 9-11-2022)
•  Vlijmen, Emmalaan 21, vergroten 

woning en plaatsen dakkapel met 
daarop zonnepanelen (1334985, 
9-11-2022)

•  Vlijmen, Burgemeester Zwaansweg 
15, aanbrengen gevelisolatie met ge-
velbetimmering (1336836, 14-11-2022)

•  Drunen, Kleinestraat 47, bouwen 
twee-onder-een-kap woning (1336141, 
13-11-2022)

Kappen
•  Haarsteeg, Oude Haven achter huis-

nummer 10 en nabij het gildeterrein, 
kappen twee wilgen, een iep en een es 
(1336666, 14-11-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg, 
kappen zes bomen/houtopstanden

(1334391, 9-11-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Geerpark kavel GEE512, 

aanleggen in- en uitrit (1336119, 
12-11-2022)

•  Drunen, Kleinestraat 47, aanleggen 
in- en uitrit (1336141, 13-11-2022)

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. 

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Grotestraat 239, verbouwen 

woning (1253203, 11-11-2022)
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 

kavel STE06, kadastraal N7195, bou-
wen woning (1289647, 15-11-2022)

•  Vlijmen, Zilverreiger kavel GEE502, 
kadastraal N6248, bouwen woning  
(1289740, 14-11-2022)

•  Vlijmen, Zilverreiger 6, bouwen wo-
ning (1305157, 09-11-2022)

•  Vlijmen, Einsteinlaan 52, vergroten 
woning (1309579, 10-11-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Einsteinlaan 52, vergroten 

woning (1309579, 10-11-2022)

Kappen
•  Drunen, Spoorlaan ter hoogte van de 

hockeyvelden, kappen beuk (Fagus 
sylvatica) (1329055, 10-11-2022)

•  Elshout, Fortweg, zijweg ter hoogte 
van Kapelstraat 60, kappen 25 essen 
(1329529, 10-11-2022)

•  Vlijmen, De Hoogstraat ter hoogte 
van huisnummer 30, kappen Prunis 

2022 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 1305785.

Verkeer

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wet-
houders van Heusden maakt bekend 
dat het college op 10 november 2022 
heeft besloten tot het aanleggen 
van de gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats ter hoogte van de 
Stadshaven 17a in Heusden. Het bord 
E6 wordt hier geplaatst alsmede het 
onderbord met kenteken. Het besluit 
is 16 november 2022 bekendgemaakt in 
het Gemeenteblad. 

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

Zaaknummer: 1293700
Datum ingekomen: 18 augustus 2022
Adres: Tuinbouwweg 1D, Haarsteeg
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. 

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: De Felipe Suarez, F.D.B.
Geboortedatum: 16-01-1996
Adres: Heusdenseweg 14, Elshout
Datum besluit: 11-11-2022
Zaaknummer: 1307224

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 >

(Prunis avium) (1330737, 10-11-2022)
•  Nieuwkuijk, Govaertstraat ter hoogte 

van huisnummer 10 tot en met Sint 
Crispijnstraat, kappen vijf zuileiken 
(1330793, 10-11-2022)

•  Drunen, Mozartlaan tegenover huis-
nummers 13 en 15, kappen drie plata-
nen (Platanus hispanica) (1331552, 
11-11-2022)

•  Drunen, Donauring ter hoogte van 
huisnummer 90, kappen suikeres-
doorn (1331584, 11-11-2022) 

•  Drunen, Overlaatweg ter hoogte van 
Overstortweg 7, kappen iep (1331650, 
11-11-2022)

Monumenten
•  Drunen, Grotestraat 239, verbouwen 

woning (1253203, 11-11-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 

kavel STE06, kadastraal N7195, 
aanleggen in- en uitrit (1289647, 
15-11-2022)

•  Vlijmen, Zilverreiger kavel GEE502, 
kadastraal N6248, aanleggen in- en 
uitrit  (1289740, 14-11-2022)

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
De burgemeester van Heusden heeft 
op 17 november 2022 vergunning 
verleend aan Stichting Goede Doelen 
Nieuwkuijk voor een nieuwjaarsduik in 
de Nieuwkuijkse wiel aan de Badweg in 
Nieuwkuijk op 1 januari 2023. De ver-
gunning is verzonden op 17 november 

Regel het digitaal!

Jouw gegevens in de basisregistratie personen 
(BRP) worden niet zomaar verstrekt aan anderen. 
Er zijn instanties die bepaalde gegevens auto-
matisch krijgen voor het uitvoeren van hun wet-
telijke taken zoals de Belastingdienst en Sociale 
Verzekeringsbank. Soms vragen ook andere instan-
ties of personen de gemeente om gegevens uit de 
basisregistratie. Als je niet wilt dat de gemeente 
Heusden jouw persoonsgegevens zonder je toe-
stemming aan deze instellingen of personen ver-
strekt, dan kun je een verzoek tot geheimhouding 
indienen.

Aanvraag
Als je ingeschreven staat bij de gemeente 
Heusden, dan kun je een verzoek tot geheimhou-
ding van je persoonsgegevens indienen. Dit kun je 
digitaal aanvragen op www.heusden.nl. Hiervoor 
heb je wel DigiD nodig! 

Geldigheid
De geheimhouding blijft altijd gelden, ook als je 
verhuist naar een andere gemeente. Je kunt alleen 
zelf de geheimhouding intrekken. Na verwerking 
van de geheimhouding in de Basisregistratie 
Personen ontvang je van ons een bevestiging.

Recht op inzage
Wil je weten aan wie het afgelopen jaar gegevens 
zijn verstrekt, dan kun je dit schriftelijk opvragen 
bij het cluster Burgerzaken. Bij dit verzoek moet je 
een kopie van je legitimatiebewijs voegen. Binnen 
vier weken krijg je het overzicht thuis gestuurd. 
Aan een verzoek van geheimhouding of recht op 
inzage zijn geen kosten verbonden. Het is belang-
rijk dat je gegevens in de Basisregistratie Personen 
juist en actueel zijn. Twijfel je daaraan? Neem dan 
contact op met het cluster Burgerzaken van  
gemeente Heusden. <

Nieuwe natuur Meerdijk
Aan de Meerdijk (in de volksmond de Heidijk), naast het eerder 
ingericht natuurgebied de Driewiel, wordt de komende jaren 
weer gewerkt aan een fraai stukje nieuwe natuur. De grond zal 
worden ingezaaid met kruidenrijk gras. Er komen langgerekte 
poelen, knotwilgen en groepjes met struiken, die goed zijn 
voor vele soorten insecten, vogels en kleine zoogdieren. Groen 
Ontwikkelfonds Brabant omarmt de keuze van de gemeente en 
zegde op 7 november een subsidie toe voor de inrichting van de 
grond als nieuwe natuur en als compensatie voor waardedaling. 
Groen Ontwikkelfonds Brabant ondersteunt op veel meer plek-
ken in onze provincie natuurmakers (bijvoorbeeld gemeenten, 
ondernemers, waterschappen, en terreinbeheerders) die nieuwe 
natuur willen aanleggen.

De gronden aan de Meerdijk worden onderdeel van het Natuur 
Netwerk Brabant, omdat de natuur op deze plek belangrijk 
bijdraagt aan de verbinding tussen het Vlijmens Ven en de 
Drunense Duinen. Er komt een fraai wandelpad doorheen en  
een bankje. Een win-win dus voor natuur en mens. <

Vaststellen uitwerkingsregels waterbeleid
Vroeger gingen we ervan uit dat waterbeheer 
een taak was van de overheid alleen. Vanwege 
de klimaatverandering kan dat niet meer. Er is 
in de openbare ruimte niet voldoende plek om 
de effecten van de klimaatverandering op te 
lossen. Die effecten zijn regen, hitte en droogte. 
Inwoners en ondernemers moeten dus ook zelf 

aan de slag. Het college heeft hier op 15 novem-
ber drie uitwerkingsregels voor vastgesteld: 
‘stimuleringsbijdrage waterplan’, ‘zelf hemelwa-
ter opvangen, tenzij…’ en ‘water bij bouwen in 
de gemeente Heusden’. Meer hierover lees je op 
onze website onder ‘Nieuwsberichten’. <

www.heusden.nl
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