
Samen tegen voedselverspilling
Doe mee aan de verspillingsvrije week!

Jij vindt het toch ook zonde om eten weg te gooien?  
Doe dan mee aan de verspillingsvrije week. 

Wist je dat we gemiddeld 34 kilo voedsel per persoon per jaar weg - 
gooien. Ga naar de website www.samentegenvoedselverpilling.nl 
voor leuke tips voor thuis, alles over houdbaarheidsdatums en  
natuurlijk kun je je hier  
aanmelden om  
mee te doen. 

Het is leuk, makkelijk  
en goed voor je  
portemonnee. 
En je bent goed bezig 
 voor het klimaat. <

Doet jouw vereniging  
mee met Sjors Sportief  
en Creatief?
Met Sjors Sportief en Sjors Creatief kunnen basisschoolkinderen  
kennismaken met sport en cultuur in onze gemeente. Het Sjorsboekje 
wordt 9 oktober uitgedeeld op alle basisscholen. De kick-off is op  
14 oktober om 16.00 uur; dan kunnen de kinderen zich voor alle  
activiteiten inschrijven!

Doe ook mee! 
Heb je (als vereniging) een leuke activiteit die je in het boekje en op de 
website wilt vermelden? Dit kan gratis! Het enige dat je moet doen is 
jouw activiteit vóór 17 september aanmelden via sportstimulering.nl. 
Je maakt eenvoudig een account aan. Daarna kun je activiteiten voor 
het hele schooljaar invoeren. Houd bij de organisatie van activiteiten 
wel rekening met de geldende coronamaatregelen! <

Kermissen op een verantwoorde  
manier door laten gaan
Haarsteeg en Vlijmen

Voor veel inwoners is de kermis een evenement waar jong en oud naar uitkijkt. Zowel de gemeente als 
de organisator van de kermissen in Haarsteeg en Vlijmen willen deze op een verantwoorde manier door 
laten gaan. Op dit moment is de gemeente in gesprek met de organisator om het in acht nemen van de 
anderhalve meter afstand te bevorderen. Daarvoor worden per kermis extra maatregelen getroffen.

De afgelopen maanden hebben onze inwoners en 
ondernemers laten zien dat ze van goede wil zijn in 
het naleven van de coronamaatregelen. Dat maakt 
dat de gemeente durft te vertrouwen op het  ge-
zonde verstand en eigen verantwoordelijkheid van 
kermisbezoekers en de exploitanten. Dat is geen 
blind vertrouwen, want ook in Heusden moeten we 
rekening houden met de landelijke trend van afne-
mende discipline in het naleven van de maatrege-
len. De kermis in Haarsteeg vindt plaats van zater-
dag 5 september tot en met dinsdag 8 september. 
De kermis in Vlijmen vindt plaats van vrijdag  
25 september tot en met dinsdag 29 september.

Voorbehoud
Het doorgaan van de kermissen is uiteraard afhan-
kelijk van de manier waarop de organisator vorm 
geeft aan de extra maatregelen. Onvoorziene ont-
wikkelingen in de coronacrisis, zoals nieuwe maat-
regelen van de Rijksoverheid of de Veiligheidsregio 
kunnen leiden tot aanpassingen in de vorm van de 
kermis of zelfs tot afgelasting. Uiteraard hopen 
wij dat beide kermissen kunnen doorgaan zoals nu 
besproken wordt. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer

Hennepkwekerijen in Drunen 
en Vlijmen gevonden
In een tussenwoning aan de Donauring in Drunen is een hennep-
kwekerij aangetroffen met circa 100 planten. Eerder werd in een 
appartement aan de Schildersstraat in Vljimen een deels geruimde 
kwekerij gevonden. Uit de restanten van de kwekerij bleek dat het 
ging om een hennepkwekerij van ongeveer 150 planten. 

In beide gevallen ontbindt Woonveste de huurovereenkomst en is 
burgemeester Willemijn van Hees van plan de woning te sluiten.

Niet wegkijken maar aanpakken
Het aanpakken van criminaliteit kunnen wij niet alleen. Jouw 
hulp is onmisbaar! Meld verdachte situaties bij de Politie of via 
Meld Misdaad Anoniem. Meld je aan bij de buurtwhatsapp of 
Buurtpreventie. Je kunt een melding ook doorgeven bij de  
gemeente, wij behandelen jouw informatie strikt vertrouwelijk.  
Op www.nietwegkijken.nl lees je meer over wat de gemeente en 
onze partners doen om ondermijnende (drugs)criminaliteit te  
bestrijden en hoe je daarbij kunt helpen. <

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 tot 20.00 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
•  Nieuwkuijk, Magnoliastraat 21, bou-

wen garage (1014274, 19-08-2020)
•  Vlijmen, Oranjelaan 43, plaatsen 

dakkapel (1014266, 19-08-2020)
•  Vlijmen, Geerpark 16, bouw tuinhuis 

(1014756, 23-08-2020)

Kappen
•  Oudheusden, Steenweg 12, kappen 2 

bomen (1014132, 19-08-2020)
•  Vlijmen, Voorstraat 4, kap eikenboom 

(1014634, 22-08-2020)

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
•  Drunen, Brahmspark 16, verbouwen 

woning (635200, 20-08-2020)
•  Vlijmen, Europalaan 25, herbouwen 

woning (1005250, 20-08-2020)

Kappen
•  Heusden, naast Demer 1A, kap suiker-

esdoorn (1005990, 20-08-2020)
•  Vlijmen, Schubertlaan naast huis-

nummer 23 (kadastraal N6290), kap-
pen berkenboom (1011885, 21-08-
2020)

aaneengesloten bedrijfsperceel met 
een uitbreidingsmogelijkheid voor het 
aldaar gevestigde loonwerkbedrijf.

Het plangebied ligt aan de Kapelstraat 
46-48 in Elshout.

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

Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 

van 3 september 2020 gedurende zes 
weken 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.

Neem voor meer informatie contact  
op met Jolanda van Baardwijk via tele-
foonnummer (073) 513 17 89. Wil je 
hierbij het zaaknummer 616897 vermel-
den? <

Bekendmakingen >

•  Vlijmen, Schubertlaan (kadastraal 
N1707) , kappen 5 dennen (1007517, 
21-08-2020)

•  Oudheusden, Steenweg t.h.v. huis-
nummer 6, kappen lindeboom 
(1011880, 21-08-2020)

Ingetrokken
•  Drunen, Bontekoestraat 24, plaatsen 

tuinhuis en schutting (633728,  
18-08-2020)

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.

Ontwerpbestemmingsplan 

ELSHOUT, 3E HERZIENING 
KAPELSTRAAT 46-48
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Elshout,  
3e herziening Kapelstraat 46-48’  
(NL.IMRO.0797.PH3Elshout.ON01).  
Het plan zorgt voor een planologisch 

Ligging plangebied 

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Woensdag 27 augustus aten de jeugdburgemeesters samen met de 
jeugdambassadeurs een burger met burgemeester Willemijn van 
Hees. Tijdens dit smakelijke overleg spraken de kinderen over aller-
lei onderwerpen zoals: de speeltuintjes in de gemeente, drugsge-
bruik, aandacht voor kinderen die het moeilijk hebben (door ziekte 
of gebrek aan geld), pesten en het milieu. ''Het was leuk, lekker en 
leerzaam. We kunnen niet alle ideeën uitvoeren maar we doen wel 
mee aan de Nationale Opschoondag op 19 september. Jullie ook?'' 
Aldus Jeugdburgemeester Noah Klerx. <

Stimuleringsregeling 
Landschap
Regeling voor boeren en buitenlui

Houtsingels, bomenrijen, knotbomen, kruidenranden, natuur
vriendelijke oevers en wandelpaden over boerenland. Het 
zijn voorbeelden van elementen die kenmerkend zijn voor het 
Brabantse landschap. Met de ‘Stimuleringsregeling Landschap’ 
willen provincie, gemeenten en waterschappen in Brabant land
schapsbeheer door particuliere grondeigenaren stimuleren.  
Ook wij doen weer mee! Sinds 16 juli is deze regeling weer  
beschikbaar. 

Grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de 
aanleg en het beheer van landschapselementen en wandelpa-
den over boerenland. Ook als je landbouwgrond inbrengt bij de 
aanleg van nieuwe landschapselementen kun je een tegemoet-
koming krijgen. De gebieden binnen de bebouwde kom en in het 
Natuurnetwerk Brabant zijn uitgesloten van de regeling.  

Op www.heelheusdenduurzaam.nl vind je meer informatie, zo-
als een kaart voor welke gebieden je subsidie kunt aanvragen, 
een stappenplan om te checken of een activiteit voor vergoe-
ding in aanmerking komt en een folder met meer informatie. <

Heb je klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling 
verlies van smaak en reuk? Laat je dan testen op het coronavirus. 
Zo controleren we de verspreiding van het virus en beschermen we 
elkaar. <

www.heusden.nl
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