
Wij zoeken ‘ZAP-ers’! 
Erger jij je ook aan het zwerfvuil in je buurt? Meld je aan en wordt  
een ‘ZAP-er’!

Een ‘ZAP-er’ is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker. ‘ZAP-ers’ zijn 
inwoners van de gemeente die vrijwillig zwerfafval opruimen, bijvoor-
beeld als ze een rondje lopen, de hond uitlaten, enzovoort. Je kunt dus 
‘ZAP-en’ wanneer je wilt. Al het zwerfafval dat je opruimt is mooi mee-
genomen.

Als je aangemeld bent als ‘ZAP-er’ krijg je van de gemeente een aantal 
materialen in bruikleen zoals een afvalgrijper, afvalzakkenhouder, paar 
handschoenen, fluorescerend hesje en speciale afvalzakken. Daarnaast 
krijg je de contactgegevens van een medewerker van de gemeente. 
Deze zorgt dat de volle zakken bij je worden opgehaald en dat je nieu-
we zakken krijgt als je ze nodig hebt.

Meer informatie vind je op www.heusden.nl/zap.  
Hier kun jij je ook aanmelden! <

Stap op de pedalen en ontdek de 
Zuiderwaterlinie
De Zuiderwaterlinie is een unieke ketting van 11 Brabantse vestingsteden en hun ommeland, 
verbonden door het typisch Nederlandse verhaal van verdedigen met water. 

Om vijandelijke troepen uit het Zuiden tegen te hou-
den, zette men het land rondom de vestingsteden 
onder water. Waar vroeger de soldaten aan de grens 
stonden, vind je nu Brabantse gezelligheid tegen 
het decor van een rijke geschiedenis. Geniet van de 
gezellige historische vestingsteden, bezoek een van 
de stoere forten of ontspan in de bijzondere natuur.

Fietsroutes
Verdeeld over de 160 kilometer lange 
Zuiderwaterlinie zijn er vijf aaneengesloten ANWB 
fietsroutes van ongeveer 40 à 50 kilometer per stuk, 
die onderdeel uitmaken van de ANWB knooppunten 
fietsroutes in Brabant. Om de fietstocht nóg een 
stukje comfortabeler te maken, kun je de ANWB 

• Zet de (gft)-container in de schaduw
•  Leg onder in de (gft)-container een stuk papier  

of een kartonnen eierdoos;
•  Maak de (gft)-container regelmatig schoon met 

groene zeep;
•  Gooi af en toe een handjevol gips of kattenbak-

korrels met milieukeur in de (gft)-container.
•  Laat vochtig gft-afval eerst uitlekken voor het in 

de bak gaat;
•  Wissel keukenafval regelmatig in laagjes af met 

het drogere tuinafval;

Zomertips voor GFT-afval
In de zomer kan het zijn dat de ‘groene’ container voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gaat stinken  
of dat er maden en vliegen op af komen. Hierbij geven we graag een aantal tips om dit te voorkomen:

fietsroutes ook fietsen met de gratis ANWB  
Fietsen-app.

De routes kunnen los van elkaar gefietst worden 
maar ook aan elkaar geschakeld worden middels  
het knooppuntennetwerk. 

• Heusden - ’s-Hertogenbosch
• West Brabantse Waterlinie
• Stelling van Willemstad
• Breda – Geertruidenberg
• Grave – Ravenstein

Meer informatie over de Zuiderwaterlinie en de 
fietsroutes vind je op www.zuiderwaterlinie.nl <

•  Laat de containerdeksel met een houtje op een 
kiertje staan;

•  Hang mottenballen in de bak. De geur van  
mottenballen houdt vliegen op afstand.  
Vooral een panty aan het handvat werkt.

Heb je toch maden in de container? Leg een tak 
hedera of klimop in de container, dit is giftig voor 
maden. Je kunt ook een handje zout of kalk in de 
container strooien, zodat de maden uitdrogen. <

Windenergie in Heusden?
De meeste energie die we in Nederland verbruiken is afkom-
stig van fossiele brandstoffen: olie en aardgas. Het winnen en 
verbranden hiervan is schadelijk voor onze aarde. Het grootste 
probleem is de uitstoot van CO2 waardoor ons klimaat veran-
dert. Daarom moet er omgeschakeld worden naar duurzame 
energiebronnen zoals zon en wind. Ook in Heusden willen we 
ons aandeel leveren. 

Daarom gaan we (naast de visie op zonnevelden) het komend 
half jaar ook bepalen waar in onze gemeente windmolens kun-
nen komen en onder welke voorwaarden. Dit doen we samen 
met onze inwoners, duurzaamheidspartners en andere betrok-
kenen. We organiseren hiervoor een aantal bijeenkomsten waar-
in iedereen kan meedenken. We starten hier na de zomer mee. 

Uitgangspunt is dat we ruimte bieden aan initiatieven voor 
duurzame (wind- en zonne) energie en dat onze inwoners hier 
ook de vruchten van kunnen plukken. Het eindresultaat van dit 
proces is een kadernotitie Windenergie. Het is uiteindelijk aan 
de raad om dit vast te stellen.

Wil je meepraten? Laat dit dan weten per mail via  
info@heusden.nl. <

Heel. Heusden. Duurzaam.
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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 donderdag  
van 09.00 - 17.00 uur en vrijdag  
van 09.00 - 12.00 uur,  
telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met donderdag 
van 09.00 - 17.00 uur en vrijdag 
van 09.00 - 12.00 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 -17.00 uur
Donderdag van 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 09.00 - 12.00 uur

Let op! In de zomervakantie werken  
wij alleen op afspraak. 

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

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

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 13.30 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.

Volg ons op
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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 ‘mijn loket’.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Antoni Staringlaan 29, plaat-

sen dakkapel (596172, 03-07-2019)
•  Vlijmen, Oranje zegge 9, bouwen 

bijgebouw (596739, 05-07-2019)
•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 40, 

bouwen tijdelijke mantelzorgwoning 
(596766, 05-07-2019)

•  Vlijmen, Oliemaat 4, wijzigen gevelre-
clame (Jumbo) (596833, 09-07-2019)

•  Elshout, Mayweg (kadastraal K696), 
bouwen woning en bijgebouw 
(596840, 09-07-2019)

•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 94A, 
bouwen bedrijfsruimte (596949, 
09-07-2019)

•  Heesbeen, Industrieweg 12, bouwen 
luifelconstructie (596763, 
05-07-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 94A, 

aanleggen in- en uitrit (596949, 
09-07-2019)

•  Elshout, Mayweg (kadastraal K696), 
aanleggen in- en uitrit (596840, 
09-07-2019)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 94A, 

bouwen bedrijfsruimte en aanleggen 
in- en uitrit (596949, 09-07-2019)

Reclame plaatsen
•  Vlijmen, Oliemaat 4, wijzigen gevel-

reclame (Jumbo) (596833, 09-07-2019)

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 verzend-
datum.

Bouwen
•  Vlijmen, Parelgras 7, bouwen carport 

en berging (592358, 05-07-2019)
•  Vlijmen, Meliestraat 1, verbouwen/

moderniseren woning (593588, 
08-07-2019)

Ingetrokken
•  Drunen, Prins Hendrikstraat 73, 

aanleggen extra in- en uitrit (585327, 
08-07-2019)

•  Drunen, Alcoalaan 1, plaatsen/
bouwen prefab station (595537, 
09-07-2019)

•  Haarsteeg, Willy van den Berkstraat 
tegenover huisnummer 12, plaatsen 
duiker in sloot (595290, 09-07-2019)

Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes weken 
na de dag van verzending van het 
besluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belang-
hebbende kan bezwaar maken.

Melding Besluit lozen buiten 
inrichting
Het college van Heusden heeft onder-
staande melding op grond van het 
Besluit lozen buiten inrichtingen 
ontvangen en geaccepteerd:

•  Totaal Energie Concept B.V., voor de 
aanleg van een gesloten bodem-
energiesysteem met een bodemzijdig 
vermogen van 5 kW voor de locatie 
aan de Monseigneur Muskensstraat 1 
in Elshout.

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.

Meldingen Activiteitenbesluit
Het college van Heusden heeft onder-
staande meldingen op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ont-
vangen en geaccepteerd:

•  De Varo, voor het starten van een 
supermarkt en het bereiden van 
voedingsmiddelen aan de 
Burgemeester van Houtplein 13 in 
Vlijmen. De melding betreft een op-
richting.

•  Jumbo Supermarkten BV, voor een 
interne wijziging aan de Oliemaat 4-5 
in Vlijmen. De melding betreft een 
verandering. 

•  Vlaamsche Hofstee, voor het verzor-
gen van kookworkshops aan de 
Groenewoud 34 in Drunen. 
De melding betreft een oprichting.

De acceptatie van deze meldingen 
betreft geen besluit in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht. Het 
indienen van een bezwaar of beroep 
is dan ook niet mogelijk.

Evenementen

550 JAAR BESTAAN ST. CATHARINA 
SCHUTS
De burgemeester van Heusden heeft 
op 4 juli 2019 vergunning verleend aan 
St. Catharina Schuts voor de viering 
van het 550 jaar bestaan van St. 
Catharina Schuts aan de Heidijk 29 
in Vlijmen op 8 september 2019 van 
9.00 uur tot 22.00 uur. De vergunning 
is verzonden op 4 juli 2019 en bij de 
gemeente bekend onder nummer 
00594637.

KERMIS WIELERPROLOOG 
HAARSTEEG
De burgemeester van Heusden heeft 
op 10 juli 2019 vergunning verleend 
aan Stichting Hart voor Haarsteeg voor 
de kermis wielerproloog Haarsteeg op 
7 september 2019 van 15.00 uur tot 
20.00 uur. De start en � nish is ter hoog-
te van de Meester Prinsenstraat 38 in 
Haarsteeg. De vergunning is verzonden 
op 10 juli 2019 en bij de gemeente be-
kend onder nummer 00594699.

Verkeer

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en 
wethouders maakt bekend dat het 
op 4 juli 2019 heeft besloten tot het 
aanleggen van de gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats tegen-
over Argentiniëstraat 20 in Drunen. 
Het bord E6 wordt hier geplaatst met 
een onderbord met kenteken. Het 
besluit is op 17 juli 2019 bekendge-
maakt in de Staatscourant.

Beleidsregels bijzondere 
bijstand. 
Het dagelijks bestuur van Baanbrekers 
stelde op 28 juni 2019 de Beleidsregels 
bijzondere bijstand 2019 vast. 
Bijzondere bijstand is bijstand die we 
verstrekken als er in individuele geval-

len bijzondere omstandigheden zijn 
die leiden tot noodzakelijke kosten van 
het bestaan die niet kunnen worden 
voldaan door het inkomen. Ook is er 
geen zogenoemde voorliggende voor-
ziening. Het verlenen van bijzondere 
bijstand is een verantwoordelijkheid 
van het dagelijks bestuur van 
Baanbrekers. Dit verlenen van bijzon-
dere bijstand is gebaseerd op wette-
lijke kaders en beleidsregels. Met deze 
beleidsregels geven we aan hoe in het 
algemeen de bevoegdheid tot bij-
standsverlening wordt uitgeoefend. 

Inwerkingtreding
De Beleidsregels bijzondere bijstand 
2019 treden in werking op de dag vol-
gend op deze publicatie op de gemeente-
pagina’s van de gemeenten Heusden, 
Loon op Zand en Waalwijk in de weekbla-
den. Ze werken terug tot 1 juli 2019. De 
beleidsregels liggen tot 30 september 
2019 ter inzage in de gemeentehuizen 
van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk.

Uitbreiding mandaat
Het college van Heusden heeft in de 
vergadering van 18 juni 2019 besloten 
om de volgende mandaten te verlenen 
aan de betreffende manager van het 
cluster Vastgoed:

•  Sluiten, wijzigen en beëindigen van 
huurovereenkomsten voor zowel 
particulieren en bedrijven ten aan-
zien van gronden;

•  Sluiten, wijzigen en beëindigen van 
bruikleenovereenkomsten voor zowel 
particulieren en bedrijven ten aan-
zien van gronden;

Deze publicatie is bekend gemaakt op 
12 juli 2019 in het gemeenteblad en via 
de of� ciële bekendmakingen. 

Besuiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
De persoon hieronder genoemd woont 
niet meer op het adres waar hij of zij 
volgens de basisregistratie personen 
(BRP) staat ingeschreven. Dit blijkt uit 
onderzoek van het cluster Burgerzaken 
van de gemeente Heusden. Het college 
heeft besloten de persoonslijst van 
deze persoon niet meer bij te houden. 
Daardoor staat hij of zij of� cieel niet 
meer op dat adres ingeschreven.

Geslachtsnaam: Tuijl, B. van
Geboortedatum: 11 oktober 1981
Adres: Finlandplantsoen 43, Drunen
Datum besluit: 9 juli 2019
Zaaknummer: 589942

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes weken 
na de dag van deze publicatie een 
bezwaarschrift indienen.

Recti� catie

RECTIFICATIE PUBLICATIE 03-07-2019
In Weekblad Drunen/Vlijmen van 
3 juli 2019 is de volgende aanvraag 
omgevingsvergunning onderdeel 
Afwijken van de bestemming onjuist 
gepubliceerd: Bij “verleend”, zaaknum-
mer 583747 staat een verkeerd huis-
nummer bij de locatie aangegeven; 
Vlijmen, Lavendelweg 3, bouwen 
carport (583747, 25-06-2019)

Dit moet zijn:
Vlijmen, Lavendelweg 2, bouwen 
carport (583747, 25-06-2019)

Informatie bekendmakingen
Bovenstaande bekendmakingen 
zijn digitaal gepubliceerd. Meer 
informatie over de bekendmakingen 
met procedures vindt u op 
of� cielebekendmakingen.nl. 
In de procedures vindt u terug of 
en hoe u bezwaar of beroep kunt 
aantekenen. U kunt de bekend-
makingen ook ontvangen per mail of 
via de ‘Over uw buurt’ app. U kunt dan 
zien welke besluiten betrekking heb-
ben op uw buurt. De app is gratis te 
downloaden via de App Store, Google 
Playstore of de Microsoft Store. Op 
overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich 
aanmelden voor e-mail-service. <

Bekendmakingen >

Gemeentebalie in Vlijmen
Tot en met vrijdag 16 augustus werken wij de hele 
dag alléén op afspraak en vervalt de donderdag-
avondopenstelling. Je kunt wel op dinsdagavond 
terecht tot 20.00 uur. In deze periode zijn wij op 
vrijdag vanaf 12.00 uur gesloten en telefonisch 
niet bereikbaar. Je kunt een afspraak maken via 
www.heusden.nl of via (073) 513 17 89.

Let op!
Wegens technisch onderhoud is het niet mogelijk 
om op woensdag 31 juli een paspoort of identi-
teitskaart aan te vragen of op te halen.

Wijkwinkels
In de zomervakantie kun je niet in de wijkwinkels 
terecht zoals je gewend bent. Tot en met 16 augus-
tus kun je iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur 

terecht in de wijkwinkel in Drunen voor 
de hierondergenoemde zaken:
• Wijkwinkel
• Geldzakenspreekuur
• Vrijwilligershuis

De wijkwinkel in Drunen is gevestigd aan het 
Raadhuisplein 16.  Het is mogelijk dat individuele 
afspraken wél in uw lokale wijkwinkel plaatsvinden.

Zwembad Die Heygrave
Het zwembad is tot en met zondag 18 augustus 
gesloten. Er vinden geen zwemlessen plaats. Een 
aantal activiteiten zoals banen zwemmen, bewust 
bewegen en Aquavitaal is een aantal weken nog 
wel mogelijk. Bekijk het rooster op www.zwem-
baddieheygrave.nl <

Aangepaste openingstijden tijdens 
zomervakantie

Commissie bezwaarschri� en
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op 
dinsdagmiddag 23 juli 2019 een hoorzitting. Tijdens deze 
hoorzitting worden twee bezwaarschriften behandeld, die zijn 
gericht tegen:

14:00 uur: Evenementenvergunning voor muziekoptredens 
op het Burchtplein te Heusden

14:30 uur: Het opleggen van een last onder bestuursdwang 
Rooseveltstraat Drunen

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Voor meer informatie en voor het bijwonen van de openbare 
zittingen kun je contact opnemen met het secretariaat 
van de Commissie bezwaarschriften via telefoonnummer 
(073) 51 31 789. Een zaak kan achter gesloten deuren worden 
behandeld als de commissie dit nodig vindt.

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie 
van die aanpassing niet meer mogelijk is. <

www.heusden.nl
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