
De winnaars zijn bekend!
Er is de afgelopen weken enorm veel gestemd op de genomineerden voor de  
Dromen. Doen. Heusden. -awards. 

Meer dan 5.000 stemmen zijn er uitgebracht op 
de verschillende categorieën van de Dromen. 
Doen. Heusden. -awards. Dat is enkele honder-
den meer dan vorig jaar! Het moment van uitrei-
ken komt steeds dichterbij. 

Uitreiking
Op zaterdag 21 april reiken we vanaf 16.45 uur  
de awards voor de Doener 2017 in de categorie 
sporter en vrijwilliger uit tijdens de SamenLoop 
voor Hoop aan de Wielerbaan De Heuvelen in 
Nieuwkuijk. Op 9 en 10 juni, tijdens Ongehoord, 
reiken we de awards uit voor de ondernemer en  
de droom van 2017. Tijdens het Vlijmens Spektakel 
maken we de Heusdenaar van 2017 bekend.

Heusden700
In 2018 hebben we geen Dromen. Doen. 
Heusden.- dag maar vieren we zeven eeuwen 
aan hoogtepunten in Heusden. Dit vieren we 
in het jubileumjaar Heusden700. Het is een 
jaar waarin we stilstaan bij de rijke geschiede-
nis van Heusden. Er is een prachtig feestpro-
gramma samengesteld door de Heusdenaren 
zelf. Bekijk het feestelijke programma op 
www.heusden700.nl. <

Wat is PMD-afval?
Plastic verpakkingsafval
• (knijp)flessen voor wasmiddel, shampoo, sauzen
• tubes zoals van tandpasta
• verpakkingen van kaas, vlees, vis, margarine
• bekers zoals voor yoghurt, vla, ijs
• bakjes zoals voor salade, groente, fruit
• zakken zoals voor pasta, rijst, brood, snoepgoed
• plastic folie, tasjes en zakjes
• blisterverpakkingen zoals voor tandenborstels

Metalen verpakkingen / blikjes
• blikjes voor drank, soep, groenten
• stalen siroopflessen
• spuitbussen voor deodorant, toiletverfrissers en scheerschuim
• metalen deksels, tubes en doppen, kroonkurken
• aluminium schaaltjes 

Drankenkartons
• drankpakken zoals voor vruchtensappen, water, zuivel
• kartonnen pakken zoals voor soep, pastasaus
• drinkpakjes voor kinderen <

Waarom controleren we afvalcontainers?
De Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch ledigt de groene container 
voor GFT-afval (groente, fruit en tuinafval) en de grijze container 
voor PMD-afval (plastic verpakkingen, metaal en drankenkartons) 
huis aan huis. 

Het afval gaat vervolgens naar een afvalverwerkingsbedrijf dat 
dit afval verwerkt tot grondstoffen die weer hergebruikt worden. 
Omdat het afval hergebruikt wordt, hoef je geen bedrag per  
containerlediging te betalen. 

Als er afval in de container zit dat tot een andere afvalstroom  
behoort, bijvoorbeeld restafval, kan het afval niet hergebruikt  
worden. De hele lading van de inzamelwagen wordt dan afgekeurd 
en als restafval verbrand. Dit is zonde omdat dan ook de goede 
grondstoffen worden verbrand. Bovendien brengt dit extra kosten 
met zich mee. 

Het is dus belangrijk dat er geen ander afval tussen het PMD- of 
GFT-afval zit. Daarom controleren wij regelmatig de containers  
die ter inzameling aan de straat zijn gezet. 

Als er ‘verkeerd’ afval in de container wordt aangetroffen, wordt de 
container niet leeggemaakt. Op het kaartje staat welk afval er niet 
thuishoort in de container. Op de eerstvolgende inzameldag kan de 
(juist gescheiden) container weer worden aangeboden. Als we bij 
dezelfde container vaker vervuiling constateren, kun je een boete 
krijgen. Deze boete kan oplopen tot € 99 ! <

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Haarsteeg, Voordijk 71, plaatsen 

schuifpoort (548080, 06-04-2018)
•  Vlijmen, Voordijk 45, vergroten 

woning (548386, 10-04-2018)
•  Drunen, Jan van Eyckhof 9, plaatsen 

roldeur (548439, 10-04-2018)
•  Vlijmen, Newtonlaan 78, bouwen 

erker voorzijde woning (548577, 
10-04-2018)

Kappen
•  Vlijmen, Groen van Prinstererlaan, 

naast huisnummer 87, kap 1 kastan-
jeboom (547821, 05-04-2018)

•  Vlijmen, De Hoge Heide 2, kappen  
2 eiken (547823, 05-04-2018)

•  Drunen, Eendekooi t.h.v. huisnum-
mer 4, kappen eik (547856,  
05-04-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 9  

en 9a, wijzigen bestemming 
(547872, 05-04-2018)

•  Vlijmen, Newtonlaan 78, bouwen 
erker voorzijde woning (548577, 
10-04-2018)

Procedure
De gemeente Heusden geeft een 
kennisgeving van de ontvangen aan-
vragen. Op deze publicatie is de regu-

liere voorbereidingsprocedure van de 
Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) van toepassing.

Besluiten
ACTIVITEITENBESLUIT  
MILIEUBEHEER
Het college van Heusden heeft onder-
staande melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:

•  Sportcentrum de Hoge Heide, het 
betreft een bouwkundige uitbrei-
ding van het bestaande bedrijfsge-
bouw aan De Hoge Heide 2 in 
Vlijmen. De melding is bij de gemeen-
te bekend onder nummer 543954.

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

BESLUIT LOZINGEN BUITEN  
INRICHTINGEN
Het college van Heusden heeft onder-
staande melding op grond van het 
Besluit lozingen buiten inrichtingen 
ontvangen en geaccepteerd:

•  Van 't Hof Grondboringen B.V. voor 
een nieuw aan te leggen gesloten 

bodemenergiesysteem met een 
bodemzijdig vermogen van 50 kW 
voor de De Hooge Bank 1 in Vlijmen. 
De melding is bij de gemeente be-
kend onder nummer 545606

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.

Informatie bekendmakingen
Bovenstaande bekendmakingen  
zijn digitaal gepubliceerd.  
Meer informatie over de bekend-
makingen met procedures vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.  
In de procedures vindt u terug of en 
hoe u bezwaar of beroep kunt aante-
kenen. U kunt de bekend makingen 
ook ontvangen per mail of via de 
‘Over uw buurt’ app. U kunt dan zien  

welke besluiten betrekking hebben 
op uw buurt. De app is gratis te  
downloaden via de App Store, Google 
Playstore of de Microsoft Store.  
Op www.overuwbuurt.overheid.nl 
kunt u zich aanmelden voor e-mail-
service. <

Bekendmakingen >

www.heusden.nl

Nu & morgen

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 tot en met vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur,  
telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur,  
telefoon: (06) 532 357 05

Openingstijden gemeentehuis 
Vlijmen 
Maandag van 09.00 - 17.00 uur
Dinsdag van 09.00 - 20.00 uur
Woensdag van 09.00 - 20.00 uur
Donderdag van 09.00 - 20.00 uur
Vrijdag van 09.00 - 17.00 uur

Let op! Iedere werkdag van 12.00 
tot 17.00 uur werken wij alléén op 
afspraak.

Rij- en reisdocumenten dienen  
persoonlijk te worden opgehaald,  
dit kan zonder afspraak tijdens  
onze openingstijden. 

U kunt telefonisch of op  
www.heusden.nl een afspraak  
maken. 

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Maandag tot en met vrijdag  
van 09.00 - 17.00 uur.
Telefoon: (073) 78 201 78
Website: www.bijeenheusden.nl
E-mail: info@bijeenheusden.nl

Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag 
van 13.30 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.

Volg ons op
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