
Sportcentrum  
Die Heygrave gesloten
Zwemlessen en andere zwemactiviteiten  

afgelast

Alle zwemlessen en andere zwemactiviteiten zoals Aquafit, Aquavitaal 
en recreatief zwemmen in sportcentrum Die Heygrave zijn tot en met 
maandag 6 april 2020 afgelast. Dit betekent dat Die Heygrave gesloten 
is. Voor de zwemlessen geldt dat de lessen die wij annuleren, bij de 
aanschaf van een nieuwe leskaart worden verrekend. De abonnemen-
ten van de deelnemers aan de zwemactiviteiten worden verlengd.

Sportaccommodaties
Het sportbedrijf van de gemeente 
Heusden heeft verschillende 
sportaccommodaties. Deze vind 
je hier terug. Alle sportaccommo-
daties zijn tot en met maandag 6 
april 2020 gesloten. Medewerkers 
van het sportbedrijf hebben con-
tact opgenomen met huurders 
van de accommodaties om reser-
veringen te annuleren.  

Meer informatie
Heb je vragen over de zwemlessen 
of de geannuleerde activiteiten? 
Stuur dan een WhatsApp naar 06 
390 82 575 of neem telefonisch  
contact op met sportcentrum Die 
Heygrave via (073) 649 47 44. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen met  
de gemeente 
Heusden via 
telefoonnummer

Wat is gft-afval?
Afgelopen periode zijn er vrachten met gft-afval afkomstig uit onze 
gemeente afgekeurd. Ze zijn afgekeurd omdat het afval bevat dat 
niet bij het gft-afval mag. Dit betekent dat we verplicht zijn om 
deze afgekeurde vrachten te laten verwerken als restafval.

Het verwerken van een vracht restafval is veel duurder! Gft-afval 
aanleveren is goedkoper omdat dit grondstof is voor compost. 
Ander afval dan gft-afval in de groene container gooien is dus niet 
alleen slecht voor het milieu maar ook voor je portemonnee! 

Dat groente, fruit en tuinafval in de gft-container hoort, is voor de 
meeste inwoners wel duidelijk, maar er is ook afval waarvoor dat 
niet zo vanzelfsprekend is. In onderstaande lijst geven we aan wat 
wel en wat niet bij het gft-afval hoort.

Wat hoort wel / niet het GFT-afval?
Asbakinhoud ( sigarettenpeuken)    niet 
Bagger uit sloot of goot      niet 
Botjes      wel 
Brood      wel 
Doppen van pinda´s en noten    wel 
Eierschalen     wel 
Etensresten (gekookt)    wel 
Glas        niet 
Haar van mensen en huisdieren     niet 
Jus, vet, vloeibare slaolie     niet 
Kaaskorsten      wel 
Kattenbakkorrels met milieukeur   wel 
Kattenbakkorrels zonder milieukeur    niet 
Kauwgum       niet 
Kerstbomen       niet 
Koffiefilter en koffiedik     wel 
Koolresten barbecue, as v/d open haard    niet 
Kurk van wijnflessen      niet 
Loof en schillen      wel 
Lucifers (afgebrand)      niet 
Luiers       niet 
Melkpakken       niet 
Mest van kleine huisdieren    wel 
Noten, pitten       niet 
Papier        niet 
Plantenmateriaal en klein snoeiafval   wel 
Schelpen       niet 
Slachtafval       niet 
Steekschuim       niet 
Stofzuigerzakken (+inhoud)    niet
Stro       wel 
Theebladeren of losse thee (geen theezakjes) wel 
Tuinaarde, potgrond, turfmolm     niet 
Visgraten      wel
Vogelkooizand       niet 
Zand        niet <

De situatie wordt nauwlettend in de gaten ge-
houden door de GGD, het RIVM en Europese au-
toriteiten (de ECDC). Om steeds op de hoogte te 
blijven van de actuele situatie, adviseren wij je het 
nieuws op tv of radio bij te houden of te kijken op 
www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl/coronavirus.  

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?
• Was zorgvuldig en vaker dan normaal je handen;
• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes. 
• Schud geen handen meer;  
• Blijf thuis bij acute luchtwegklachten

Aanvullende maatregelen om verspreiding  
te voorkomen
Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvul-
lende maatregelen genomen in de aanpak van  
het coronavirus voor heel Nederland. Scholen en 
kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag  
6 april 2020. Datzelfde geldt voor eet- en drink-

gelegenheden en sport- en fitnessclubs. Alle 
maatregelen lees je terug op www.rivm.nl en 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus. Het is belang-
rijk dat als je klachten hebt zoals neusverkoud-
heid, hoesten, keelpijn of koorts dat je thuis blijft 
en sociale contacten mijd en beperkt. Bel pas 
met huisarts als klachten verergeren. Iedereen in 
Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 
meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoor-
beeld bij het boodschappen doen. Verder wordt 
mensen dringend verzocht om bezoek aan kwets-
bare personen uit te stellen. 

Speciaal telefoonnummer
De Rijksoverheid heeft een speciaal publieksnum-
mer opengesteld: 0800-1351. Hier kun je tussen 
8.00 en 20.00 uur terecht met vragen over het 
nieuwe coronavirus. Het is momenteel erg druk. 
Het kan daardoor langer duren voordat je iemand 
aan de lijn krijgt. <

Coronavirus ook in Heusden
Het nieuwe coronavirus heeft ook Heusden bereikt. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken.  
De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. 

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 tot 17.00 uur. 
Telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag  
van 09.00 tot 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 - 17.00 uur
Donderdag van 09.00 - 20.00 uur
Vrijdag van 09.00 - 17.00 uur

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.

Rij- en reisdocumenten dienen  
persoonlijk 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 13.30 - 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 bekendmakingen 
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 of via 
de ‘Over uw buurt’ app. Je kunt  
dan zien welke besluiten betrekking 
hebben op jouw buurt. De app is gratis 
te downloaden via de App Store, Google 
Play Store of de Microsoft Store. Op 
overuwbuurt.overheid.nl kun jij je aan-
melden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Hugo de Grootstraat 20, 

verbouwen pand (623360,  
05-03-2020)

•  Drunen, Burgemeester van de 
Heijdenstraat 81, plaatsen nok-verho-
gende dakkapel (623509, 09-03-2020)

•  Drunen, Dokter Akkermansstraat 23, 
plaatsen dakkapellen voor- en achter-
zijde woning en vergroten woning 
(623655, 10-03-2020)

•  Drunen, Sportlaan 1, bouwen woning 
(623650, 10-03-2020)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 15, 
vergroten/verbouwen woning 
(622912, 04-03-2020)

•  Herpt, Hoofdstraat 15, vervangen/
vergroten dakkapellen (623651,  
10-03-2020)

•  Nieuwkuijk, Hoogpoort 5, plaatsen 
magazijnstelling (623100,  
05-03-2020)

•  Vlijmen, Molenhoek 15, plaatsen 
dakkapel voorzijde woning (623274, 
08-03-2020)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Dokter Akkermansstraat 23, 

plaatsen dakkapellen voor- en achter-

zijde woning en vergroten woning 
(623655, 10-03-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Sportlaan 1, aanleggen in- en 

uitrit (623650, 10-03-2020)

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 verzend-
datum.

Bouwen
•  Drunen, Van Haestrechtstraat 3, 

verbouwen woning en bijgebouw 
(612790, 05-03-2020)

•  Drunen, Prins Hendrikstraat, kavel 
CHR01, bouwen woning met overkap-
ping en garage (615382, 05-03-2020)

•  Drunen, De Dieze 2, plaatsen dak-
kapel voorzijde woning (617348,  
09-03-2020)

•  Heesbeen, Nieuwe Maasdijk 8 tot en 
met 14, verbouwen/veranderen be-
drijfspand (611830, 05-03-2020)

•  Vlijmen, Deken van Baarstraat 63, 
plaatsen nok-verhogende dakopbouw 
(606502, 10-03-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Prins Hendrikstraat, kavel 

CHR01, bouwen woning met overkap-
ping en garage (615382, 05-03-2020)

•  Vlijmen, Deken van Baarstraat 63, 
plaatsen nok-verhogende dakopbouw 
(606502, 10-03-2020)

Verdagen
•  Drunen, Van Arckelstraat 4, verplaat-

sen inrit van achterkant naar voor-
kant perceel (612745, 04-03-2020)

•  Drunen, Groenewoud 17, verbouwen/
vergroten woning en herinrichten 
terrein (612269, 09-03-2020)

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

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
ROESTENBURG NIEUWKUIJKSE
STRAAT 167 NIEUWKUIJK
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met het 
ontwerpbestemmingsplan Roesten-
burg Nieuwkuijksestraat 167 
Nieuwkuijk (NL.IMRO.0797.
Roestenburg-ON01).

Het plangebied ligt in het buitenge-
bied, nabij Nieuwkuijk aan de 
Nieuwkuijkse straat 167. Het betreft de 
percelen kadastraal bekend als ge-
meente Vlijmen, sectie P, nummers 322  
(gedeeltelijk), 327, 782, 783 en 785.

Het doel van het plan is uitbreidings-
ruimte te bieden voor de bestaande 
kwekerij ‘Roestenburg Kwekerijen’. Op 
termijn wil Roestenburg Kwekerijen 
graag de verschillende bedrijfsonderde-
len meer ruimte geven en het bedrijf 
uitbreiden met een extra loods en kas.

Het bestemmingsplan wordt waar-
schijnlijk vastgesteld in het tweede 
kwartaal van 2020.

Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 19 maart 2020 gedurende zes we-
ken ter inzage. Een digitale versie is 
raadpleegbaar via onze website 
www.heusden.nl en de landelijke  
website www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Je kunt een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie, dan kun je 
contact opnemen met Zoë Zeegers  
via telefoonnummer (073) 513 17 89. 
Wil je hierbij het zaaknummer 614282 
vermelden?

Omgevingsvergunning  
brandveilig gebruik

Besluit
Het college van Heusden maakt bekend 
dat zij op 4 maart 2020 een omgevings-
vergunning voor de activiteit brandvei-
lig gebruik heeft verleend ten behoeve 
van het gebouw voor buitenschoolse 
opvang ’t Pieck, aan het Anton 
Pieckplein 71 in Drunen. Het perceel is 
kadastraal bekend als: L7372. Het 
kenmerk van deze vergunning is 
609234. 

Het besluit is niet gewijzigd ten op-
zichte van het ter inzage gelegde ont-
werpbesluit.

Procedure
De beschikking treedt in werking nadat 
de termijn voor het indienen van een 
beroepschrift is verstreken. Het indie-
nen van een beroepschrift schorst de 
werking van het besluit niet. Om dit te 
voorkomen, kunt u bij de Voor-
zieningen rechter van de Rechtbank 
Oost-Brabant een voorlopige voorzie-
ning aanvragen. Meer informatie over 
hoe je beroep kunt aantekenen en een 
voorlopige voorziening kunt aanvragen 

lees je in de digitale bekendmaking op 
officielebekendmakingen.nl.

Meer informatie
Voor vragen kun je contact opnemen 
met Jantine van Eijl via het telefoon-
nummer 073-5131789.

Verkeer
Het college van Heusden heeft op  
10 maart 2020 besloten om een 
gereser veerde gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen, ter hoogte van de 
Tollensstraat 5 in Vlijmen. Het besluit 
is op 18 maart 2020 bekendgemaakt in 
de Staatscourant.

Exploitatievergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 12 maart 2020 een exploitatiever-
gunning verleend aan Diner Quartier 
B.V. aan Nieuwkuijksestraat 75 in 
Nieuwkuijk. De vergunning is verzon-
den op 12 maart 2020 en bij de gemeen-
te bekend onder nummer 00619396.

Drank- en horecavergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 12 maart 2020 een drank- en horeca-
vergunning verleend aan Diner 
Quartier B.V. aan de Nieuwkuijkse-
straat 75 in Nieuwkuijk. De vergunning 
is verzonden op 12 maart 2020 en bij de 
gemeente bekend onder nummer 
00619400. <

Bekendmakingen >

Ligging plangebied

Raadsvergadering 
volg het live via de site!
 
Op dinsdag 24 maart 2020 vindt in het gemeentehuis in Vlijmen 
een vergadering van de raad van de gemeente Heusden plaats. 
De vergadering start 19.30 uur. 

In verband met de genomen maatregelen om verspreiding van 
het coronavirus tegen te gaan kun je de vergadering live volgen 
op www.heusden.nl. Het is niet mogelijk om de raadsvergade-
ring openbaar bij te wonen.

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:
• Kredietvotering uitvoeringsfase GOL en voorbereidingskrediet 

mitigerende maatregelen
• Regio Noordoost Brabant: samenwerkingsagenda ‘Richting 

2030’, convenant regionale samenwerking 2021-2024 en  
basisdocument samenwerkingsafspraken

• Economische Agenda Heusden 2020-2023
• Bestemmingsplan Heusden Buitengebied 4e herziening  

De Hoeven 52-52a
• Kadernota 2021 GGD HvB en Kaderbrief begroting 2021  

RAV BMWN
• Verordening maatschappelijke ondersteuning en  

jeugdhulp 2020
• Beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord
• Beleidsmatige en financiële kaders Streekarchief Langstraat 

Heusden Altena 2021-2024
• Aanvraag rijksbijdrage opsporing en ruiming explosieven  

WOII 2019
• Bestemmingsplan Tongerloostraat 16 Elshout
• Vervanging toplaag tennisbanen Sportpark De Hoge Heide
• Benoeming fractieondersteuner

Kijk voor de agenda en de raadstukken op onze website:  
www.heusden.nl onder ‘raad en college’ / ‘vergaderingen’. <

Gevonden en verloren voorwerpen
Ben je iets kwijt of heb je iets gevonden dan kun je dit makkelijk opzoeken of snel melden  
bij de gemeente Heusden via de website www.heusden.nl 

Ben je iets verloren?
Ben jij bijvoorbeeld je portemonnee of fiets kwijt? 
Kijk dan snel of dit gevonden is. De gemeente 
houdt digitaal een lijst bij met voorwerpen die 
gevonden zijn. Staat jouw verloren voorwerp 
hiertussen dan kun je dit claimen door op het voor-
werp te klikken. Vervolgens vragen wij je om extra 
eigenschappen van dat voorwerp in te typen, zoals 
kleine beschadigingen, of de precieze plaats waar 
je het verloren bent. Komen deze eigenschappen 
overeen dan maken we een afspraak waar je het 
voorwerp op kunt halen. 

Ben je een reisdocument of rijbewijs verloren, 
dan kun je digitaal aangifte doen van vermissing. 
Hiervoor heb je wel een DigiD-code nodig. Het is 
belangrijk dat je dit zo snel als mogelijk aangeeft, 
met identiteitsdocumenten kan namelijk fraude 
gepleegd worden. Gevonden reisdocumenten of  

rijbewijzen worden altijd vernietigd omdat hier-
mee fraude gepleegd kan zijn. Ben je sleutels 
kwijt? Dan kun je contact opnemen met de ge-
meente, wij kijken of jouw sleutels bij ons zijn 
afgegeven. Is je huisdier vermist of gevonden?  
Dan kun je terecht op www.amivedi.nl.

Heb je iets gevonden?
Heb je iets gevonden? Dan kun je dat voorwerp 
naar het gemeentehuis in Vlijmen brengen, wij 
handelen dan verder alles af. Je kunt een gevonden 
voorwerp ook thuis bewaren. Zorg er dan voor  
dat je het voorwerp zelf registreert. Dat doe je  
via www.heusden.nl. Mocht de eigenaar zich niet 
melden, dan word je na 3 maanden eigenaar van 
het gevonden voorwerp. Heb je een reisdocument 
of rijbewijs gevonden, dan moet je dit afgeven bij 
de gemeente. <

www.heusden.nl
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