
Openbare laadpaal voor je 
elektrische auto in jouw 
buurt?  
In onze gemeente wordt de komende jaren een netwerk van open-
bare laadpalen geplaatst. Bij openbare laadpalen van onze samen-
werkingspartner Vattenfall InCharge laad je altijd 100% uit wind 
opgewekte stroom van Nederlandse windmolens van Vattenfall.

Het kan gebeuren dat er nog geen laadpaal bij je in de buurt 
is. Vraag dan gratis een openbare laadpaal aan via de web-
site van Vattenfall InCharge. Meer informatie vind je op 
www.heelheusdenduurzaam.nl en op de Vattenfall InCharge web-
site: vattenfall.nl/producten/elektrisch-rijden/openbare-laadpaal. <

Ontwerpbeleid huisvesting 
arbeidsmigranten ter inzage
Het college heeft op 7 juli jl. ingestemd met het ontwerpbeleid voor de 
huisvesting van arbeidsmigranten in onze gemeente. Met het beleid 
wil het college voorzien in goede, gespreide en voldoende huisvesting 
voor arbeidsmigranten op korte afstand van het werk en tegelijkertijd 
zorgen dat een goed woon- en leefklimaat voor zowel inwoners als 
arbeidsmigranten gewaarborgd blijft.

Het is daarbij de bedoeling dat er onder voorwaarden ruimte geboden 
wordt voor kleinschalige huisvesting in de bestaande woonomgeving, 
huisvesting op het terrein van de agrarische werkgever en voor gecon-
centreerde huisvesting.

Inzage
Het ontwerpbeleid ligt vanaf 20 augustus a.s. gedurende zes weken 
ter inzage. Op woensdag 9 september vindt er in het gemeentehuis in 
Vlijmen een informatiebijeenkomst over dit onderwerp plaats. In ver-
band met corona is aanmelding voor de bijeenkomst verplicht.

Kijk op de www.heusden.nl voor meer informatie en aanmelden voor 
de infobijeenkomst. <

World Clean Up day 19 september
Zaterdag 19 september 2020 is het World Clean Up Day  Help jij mee om samen met buren, familie,  
vrienden of bijvoorbeeld een sportclub zwerfafval op te ruimen? Iedereen kan meedoen! 

Wij  zorgen voor opruimmaterialen, zoals grijpers 
en afvalzakken. Je wint sowieso een schone buurt 
en je kunt meedoen met de afvalbingo en maakt 
kans op een leuke prijs. 

Meld je aan via info@heusden.nl. Geef aan met 
hoeveel mensen je mee doet. Graag ook aangeven 
in welk gebied je zwerfafval wilt gaan opruimen. 
Ook als je geen groep hebt en toch graag mee wil 
doen kun je je aanmelden. <

Weer naar school
De scholen in Brabant zijn deze week weer begonnen. Omdat de 
schoolvakanties voorbij zijn wordt het weer drukker op de weg. 
Even wennen zo na de rust van de vakantie, dus houd daar rekening 
mee. Pas je snelheid aan en wees alert op de eventuele onverwachte 
bewegingen van de jonge fietsers. 

Tips voor scholieren 
Voor het eerst weer naar (een nieuwe) school? Let goed op, je moet 
vaak langer fietsen en de weg kan gevaarlijk zijn. Fiets je in een 
groep? Blijf dan 2 aan 2 fietsen. Is de weg extra smal, fiets dan ách-
ter elkaar. Je bent niet alleen verantwoordelijk voor jezelf, maar 
ook voor je vriend(in) die naast je fietst! Tenslotte: blijf uit de dode 
hoek van bus of vrachtwagen. Dat betekent dat je minstens 3 meter 
rechtsachter een bus of vrachtwagen moet fietsen. Dáár kan de 
chauffeur je zien. Een fijn en veilig schooljaar! <

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 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 tot20.00 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 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  
aanmelden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Heusden, Wittebroodstraat 15,  

vervangen aanbouw (1013355,  
13-08-2020)

•  Drunen, Mexicoplein 1, vernieuwen 
gevelreclame supermarkt (AH) 
(1013386, 13-08-2020)

•  Drunen, Mexicoplein 1, vernieuwen 
gaskoeler op dak supermarkt (AH) 
(1013513, 14-08-2020)

Reclame
•  Drunen, Mexicoplein 1, vernieuwen 

gevelreclame supermarkt (AH) 
(1013386, 13-08-2020)

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
•  Nieuwkuijk, Klompenmaker 4, uitbrei-

den bedrijfshal (629583, 14-08-2020)
•  Drunen, Groenewoud 15, bouw be-

drijfsruimte met kantoren, aanleg 
in- en uitrit en plaatsen reclame 
(630805, 17-08-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 

19, bouw woning en aanleg in- uitrit 
(631965, 12-08-2020)

•  Nieuwkuijk, Klompenmaker 4, uitbrei-
den bedrijfshal (629583, 14-08-2020)

•  Drunen, Groenewoud 15, bouw be-
drijfsruimte met kantoren, aanleg 
in- en uitrit en plaatsen reclame 
(630805, 17-08-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 

19, aanleg in- uitrit (631965,  
12-08-2020)

•  Drunen, Groenewoud 15, aanleg in- en 
uitrit (630805, 17-08-2020)

Brandveilig gebruik en gebruiks-
melding
•  Drunen, Prins Hendrikstraat 80, 

brandveilig gebruik pand (627862, 
17-08-2020)

Geweigerd
•  Vlijmen, Jonkheer de La courtstraat 

32A, wijziging gebruik naar wonen 
(629094, 12-08-2020))

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.

OMGEVINGSVERGUNNING PRINS 
HENDRIKSTRAAT 80 IN DRUNEN
Het college van Heusden maakt bekend 
dat zij op 11 maart 2020 een omge-
vingsvergunning voor de activiteit 
brandveilig gebruik heeft verleend aan 
de Prins Hendrikstraat 80 in Drunen.
Het besluit is niet gewijzigd ten op-
zichte van het ter inzage gelegde ont-
werpbesluit.

Beroep
Met ingang van de dag na die dag waar-
op het besluit bekend is gemaakt, kan 
daartegen binnen zes weken beroep 
worden aangetekend door belangheb-
benden die een zienswijze hebben 
ingediend, of die niet kan worden ver-
weten dat zij geen zienswijze hebben 
ingediend. Het beroepschrift moet 
ondertekend zijn en moet tenminste 
bevatten: de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht en de gronden van het 
beroep (met name ook tegen welk 
onderdeel van het besluit het beroep 
zich richt). Het beroepschrift moet 
worden ingediend bij de Rechtbank 
Oost-Brabant.

De beschikking treedt in werking nadat 
de termijn voor het indienen van een 
beroepschrift is verstreken.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift 
schorst de werking van het besluit niet. 
Om dit te voorkomen, kunt u bij de 
Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Oost-Brabant een voorlo-
pige voorziening aanvragen. Dit houdt 
in dat u verzoekt het besluit tijdelijk te 
schorsen. Dit kan tegelijk met het 
indienen van het beroepschrift. 

Het volledige adres van de rechtbank 
is: Rechtbank Oost-Brabant, Team 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’s-Hertogenbosch. U kunt bij de 
rechtbank ook digitaal terecht via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken 

Procedures
De ontwerpbesluiten met bijbehoren-
de stukken liggen met ingang van  
27 augustus 2020 gedurende zes  
weken ter inzage. Een digitale versie  
is raadpleegbaar via onze website 
www.heusden.nl en de landelijke  
website www.ruimtelijkeplannen.nl.  
U kunt een zienswijze indienen bij de 
gemeenteraad ten aanzien van het 
bestemmingsplan. Wilt u hierbij het 
zaaknummer 635331 vermelden? U 
kunt een zienswijze indienen bij het 
college van Heusden ten aanzien van 
de omgevingsvergunning. Wilt u hierbij 
het zaaknummer 618204 vermelden?

Wilt u meer informatie, dan kunt u 
contact opnemen met John Burgs (be-
stemmingsplan) of Theo de Kleijn (om-
gevingsvergunning) via telefoonnum-
mer (073) 513 17 89.

Bodemenergie en Milieu

MELDINGEN BESLUIT LOZEN BUITEN 
INRICHTINGEN
Het college van Heusden heeft onder-
staande meldingen op grond van het 
Besluit lozingen buiten inrichtingen 
ontvangen en geaccepteerd voor een 
nieuw aan te leggen gesloten bodem-
energiesysteem:

Zaaknummer: 627113
Datum ingekomen: 14 april 2020
Adres: Vlinderhof 3 Vlijmen
Vermogen kW: 7

Zaaknummer: 629369
Datum ingekomen: 6 mei 2020
Adres: Bosbeemd 4 Vlijmen
Vermogen kW: 6

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER
Het college van Heusden heeft de on-
derstaande meldingen op grond van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:

Zaaknummer: 629515
Datum ingekomen: 4 mei 2020
Adres: Groenstraat 13 Hedikhuizen
Activiteit: Veranderen glastuinbouwbe-
drijf

Zaaknummer: 604833
Datum ingekomen: 27 september 2019
Adres: Veldweg 3 Herpt
Activiteit: (Hobbymatig) houden van 
dieren

Zaaknummer: 629794
Datum ingekomen: 8 mei 2020
Adres: Vendreef 3 Vlijmen
Activiteit: Veranderen inrichting

De acceptaties van de meldingen be-
treft 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 uw schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met de ge-
meente Heusden via telefoonnummer 
(073) 513 17 89.

Verkeer
Het fysiek afsluiten van de Rupweg 
d.m.v uitneembare paal in combinatie 
met het verkeerbord model J37(gevaar) 
met het onderbord 'obstakel' en het 
bord L8 (doodlopende weg) in combina-
tie met het onderbord ob52 (uitgezon-
derd fietsers) van bijlage 1 van het 
Regelement Verkeersregels en 
Verkeerstekens 1990. 

Deze regels worden gepubliceerd in  
de digitale Staatscourant op 
www.officielebekendmakingen.nl

Bezwaar: 4 augustus 2020 tot en met 
14 september 2020

Evenementen

SPECIAALBIER EN 
STREETFOODFESTIVAL
De burgemeester van Heusden heeft 
op 17 augustus 2020 vergunning ver-
leend voor Party Centrum Wijnand van 
Delft B.V. voor 19 en 20 september 
2020. De vergunning is verzonden op  
17 augustus 2020 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 634780. <

Bekendmakingen >

over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden.
 
Voor het indienen van beroep en/of een 
verzoek om een voorlopige voorziening 
moet u griffiekosten betalen.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen 
met Jordy Pereira via het telefoon-
nummer (073) 513 17 89.

Ontwerpbestemmingsplan 

ONSENOORTSESTRAAT EO 
NIEUWKUIJK EN ONTWERPOMGE-
VINGSVERGUNNING (GECOÖRDI-
NEERDE VOORBEREIDING)
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat zij heeft ingestemd met het 
ontwerp van het bestemmingsplan 
‘Onsenoortsestraat eo Nieuwkuijk’ (NL.
IMRO.0797.BPonsenoortsestr-ON01) en 
het daarmee samenhangende ontwerp-
besluit van de omgevingsvergunning 
voor de activiteiten ‘bouwen’.

Het plangebied ligt in Nieuwkuijk en 
betreft het perceel Nieuwkuijksestraat 
1 en de percelen aan de Onsenoortse-
straat (kadastraal 5119 en 6189).

Het doel van het plan is het realiseren 
van twee vrijstaande seniorenwonin-
gen aan de Onsenoortsestraat in 
Nieuwkuijk en het wijzigen van de 
bedrijfsbestemming van Nieuwkuijkse-
straat 1 in een woonbestemming.

Het bestemmingsplan wordt waar-
schijnlijk vastgesteld in het vierde 
kwartaal van 2020 met daaraan aan-
sluitend de verlening van de omge-
vingsvergunning.

Coördinatieregeling
Op verzoek van de initiatiefnemer is 
besloten de gemeentelijke coördinatie-
regeling toe te passen. De coördinatie-
regeling maakt het mogelijk om de 
besluiten behorende bij genoemde 
ontwikkeling gezamenlijk voor te berei-
den en te coördineren. Het gaat hierbij 
om het bestemmingsplan en de omge-
vingsvergunning voor het bouwen. De 
gemeenteraad is het bevoegde gezag 
voor het vaststellen van het bestem-
mingsplan. Het college van burgemees-
ter en wethouders is het bevoegde 
gezag voor de omgevingsvergunning.

Ligging plangebied 

Ligging plangebied 

Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Aankondiging openbare informatie
vergaderingen
Op dinsdag 1 september en woensdag 2 september 2020 vergaderen de raadsleden van Heusden.  
De vergaderingen zijn te volgen via de livestream op www.heusden.nl en starten alle dagen om 19.30 uur. 

De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn be-
schikbaar via www.heusden.nl onder ‘raad en col-
lege’ / ‘vergaderingen’. Voor het spreekrecht verwij-
zen wij u naar de agenda’s op de website.

Vergadering 1 september: Bestuur
Op de agenda staan onder meer: Woonvisie 2020-
2025 en Initiatiefvoorstel DMP Heusden Bouwen 
naar behoefte.

Vergadering 2 september: Ruimte & Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: Ontwerp beleid 
huisvesting arbeidsmigranten, Verduurzaming 
Die Heygrave, Ontwerpbestemmingsplan 
Onsenoortsestraat eo Nieuwkuijk, 
Ontwerpbestemmingsplan Steenweg 7a 
Oudheusden, Bestemmingsplan Elshout 2e herzie-
ning Elshoutseweg 3 Elshout en Bestemmingsplan 
Roestenburg Nieuwkuijksestraat 167 Nieuwkuijk <

De scholen zijn weer be-
gonnen. Alle kinderen eten 
of drinken dagelijks iets op 
school. Van een pauzehap-
je voor alle kinderen tot 
een lunch voor de overblij-
vers. Gebruik voor het eten 
en drinken geen wegwerp-
verpakkingen, maar geef ze 
een eigen broodtrommeltje 
en drinkbeker. Leuk voor 
je kind en goed voor het 
milieu!  <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

www.heusden.nl
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