
Natuur- en Milieu Vereniging 
Heusden verrast met Groene 
Handdruk
Op woensdag 9 september mocht de Natuur- en Milieuvereniging ge-
meente Heusden de Groene Handdruk in ontvangst nemen. Zij werden 
door wethouder Mart van der Poel verrast tijdens de werkdag van de 
landschapsbeheerders.

De Groene Handdruk is een aanmoedigingsprijs voor inwoners, organi-
saties en bedrijven die zich in Heusden inzetten op het gebied van duur-
zaamheid en biodiversiteit. De handdruk kan worden uitgereikt door or-
ganisaties die partner zijn van Nationaal Landschap Het Groene Woud. 
De Natuur- en Milieu Vereniging gemeente Heusden heeft de prijs ont-
vangen omdat zij veel betekent voor de gemeente op dit gebied. 

’’In verschillende projecten is de vereniging een hardwerkende partner 
van de gemeente. Ze onderhouden natuurgebieden, hangen nestkas-
ten op en helpen bij het bestrijden van ongewenste streekvreemde 
planten, zoals de Japanse duizendknoop. Ze maken veel mensen en-
thousiast om de biodiversiteit te versterken. Daarnaast dienen ze als 
de kritische luis in de pels van de gemeente. Door hun niet aflatende 
pogingen om het belang van de natuur met hand en tand te verdedigen 
bij verschillende projecten vervullen zij hiermee een minstens zo be-
langrijke rol. Dit doen ze allemaal in hun vrije tijd, daarom verdienen zij 
deze prijs,’’ aldus wethouder Mart van der Poel.

De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden start binnenkort 
met het project Dorpsnatuur. Het doel is om de verschillende dorpen 
in de gemeente verder te vergroenen. De bokaal is beschikbaar gesteld 
door Nationaal Landschap Het Groene Woud. De gemeente Heusden 
heeft daarbij een cheque van 350 euro overhandigd aan de vereniging. <

Controle hondenbelasting
Heb jij een of meerdere honden? Dan weet je vast dat je hiervoor hondenbelasting voor moet betalen.  
De komende weken voeren wij huis-aan-huis controles uit of er van elke hond aangifte is gedaan. Uiteraard 
volgen we bij de controles de voorgeschreven coronamaatregelen zoals 1,5 meter afstand houden.

Wacht niet te lang met de aangifte
De controleurs zijn in het bezit van een legitima-
tiebewijs. Op verzoek wordt dit getoond. Treft 
een controleur een hond aan, die nog niet in het 
hondenbelastingbestand van de gemeente is op-
genomen, dan ontvang je van de controleur een 
aangifteformulier. Als je niet thuis bent en de 
controleur heeft het vermoeden dat op jouw adres 
één of meerdere honden gehouden worden die 
nog niet bij de gemeente geregistreerd staan, dan 
laat hij een brief en een aangifteformulier achter. 
Wacht je te lang met het doen van de aangifte dan 
riskeer je een boete. Je kunt via www.heusden.nl 
met DigiD makkelijk en snel één of meerdere hon-
den aangeven. 

Belastingtarieven
De hondenbelasting gaat in vanaf de eerste volle-
dige maand dat je een hond hebt. Meld je de hond 
in de loop van het jaar af, dan betaal je tot en met 
de maand van afmelden. Bij het afmelden moet je 
bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld een reke-
ning of verklaring van de dierenarts dat de hond is 
overleden. Je kunt digitaal aangifte doen via onze 
website www.heusden.nl. Wil je liever persoonlijk 
aangifte doen? Dan kun je tijdens openingstijden 
terecht in het gemeentehuis in Vlijmen. De tarie-
ven zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. 
Wil je weten waarom je belasting moet betalen 
dan vind je meer informatie op onze website 
www.heusden.nl. <

Heb jij last van overgewicht?
Doe mee aan ‘Mijn Leefstijl’

In de gemeente Heusden heeft bijna de helft van de volwassenen 
overgewicht. Bij ouderen is dit percentage 65%. Dit is een hoger 
percentage dan in de regio en hoger dan het landelijke gemiddelde 
van 59%. 

Overgewicht wordt vaak veroorzaakt door een combinatie van 
factoren, zoals ongezond eten, te weinig bewegen, veel stress. De 
oplossing vraagt dan vaak om een verandering van leefstijl en dat 
kan lastig zijn. Stichting de Schroef kan je hierbij helpen via het 
programma 'Mijn Leefstijl’.

Wat is Mijn Leefstijl
Het programma ‘Mijn Leefstijl’ duurt 24 maanden. Het bestaat uit 
leefstijlcoaching en een beweegprogramma. Je wordt begeleid door 
een leefstijlcoach en een buurtsportcoach. Met de leefstijlcoach 
heb je vier individuele gesprekken en acht groepsbijeenkomsten 
per jaar. Thema’s die aan bod komen zijn bewegen, voeding, slapen, 
ontspanning, stress, energie- en timemanagement. Het beweegpro-
gramma duurt drie maanden. Dit is een laagdrempelig, gevarieerd 
beweegprogramma in een kleine groep, onder begeleiding van een 
deskundige trainer. 

Voor wie is Mijn Leefstijl
Het programma ‘Mijn Leefstijl’ wordt georganiseerd voor inwoners 
van de gemeente met een BMI boven de 30 of een BMI boven de 
25 met aanwezigheid van één of meerdere gewichtsgerelateerde 
risicofactoren zoals hart- en vaatziekten, Diabetes Mellitus Type 2, 
slaapapneu of artrose. Body Mass Index (BMI) is een index voor het 
gewicht in verhouding tot lichaamslengte en geeft een schatting 
van het gezondheidsrisico van je lichaamsgewicht. Dit kun je mak-
kelijk berekenen via www.voedingscentrum.nl  

Kosten
Het onderdeel leefstijlcoaching wordt volledig vergoed vanuit de 
basiszorgverzekering en heeft geen invloed op het eigen risico. Het 
beweegprogramma kost € 25,00 per maand voor een periode van 
drie maanden. Mensen met een HeusdenPas betalen de helft van 
de kosten. Is deelname vanwege deze eigen bijdrage niet mogelijk? 
Neem dan contact op met Stichting de Schroef voor een passende 
oplossing.

Kijk voor meer informatie over ‘Mijn Leefstijl’ op  
www.stichtingdeschroef.nl. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer

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
•  Drunen, Alcoalaan 1, verhogen dak 

bedrijfshal en verlengen kraanbaan 
(1018656, 04-09-2020)

•  Drunen, Raadhuisplein 2 – 4, moder-
niseren antenne-installatie (1018948, 
07-09-2020)

Monumenten
•  Drunen, Raadhuisplein 2 – 4, moderni-

seren antenne-installatie (1018948, 
07-09-2020)

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
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat 13 tot en met 33  
(oneven), transformeren St. 
Catharinakerk tot 11 appartementen 
(619221, 02-09-2020) 

Afwijken van de bestemming 
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat 13 tot en met 33  
(oneven), transformeren  
St. Catharinakerk tot 11 appartemen-
ten (619221, 02-09-2020) 

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, Van Wassenaarstraat 29, 

verbreden in- en uitrit (635371,  
04-09-2020)

Verdagen
•  Drunen, Wilhelminastraat 18, snoeien 

twee acers, één beuk en twee plata-
nen (1005617, 04-09-2020)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Dillenburgstraat 35, oprich-

ten overkapping met tuinhuis 
(1010336, 08-09-2020)

Ingetrokken (Bouwen)
•  Drunen, Brakenstraat 16, veranderen 

voorgevel (1008821, 08-09-2020)
•  Heusden, Herptsestraat (kadastraal 

A2879), verbouwen boerenschuur 
 tot tijdelijke woning (632077,  
08-09-2020)

•  Heusden, Herptsestraat (kadastraal 
A2879), verbouwen boerenschuur 
(monument) tot tijdelijke woning 
(635247, 08-09-2020)

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 
‘BEDRIJVENTERREIN STEENFABRIEK, 
HERZIENING 2020’
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met het 
ontwerpbestemmingsplan 
‘Bedrijventerrein Steenfabriek, 
Herziening 2020’ (NL.IMRO.0797.
PHBPbedrijven5-ON01).
Het bedrijf ligt aan de Bokhovenseweg 
8 in Hedikhuizen en ligt deels op 

(073) 513 17 89. Vermeldt hierbij het 
zaaknummer 1015422. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUN-
NING HAARSTEEGSESTRAAT 56 
HAARSTEEG
De omgevingsvergunning voor 
Haarsteegsestraat 56 in Haarsteeg is 
van rechtswege verleend op 28 augus-
tus 2020. De verleende omgevingsver-
gunning maakt het mogelijk om het 
bestaande hoofdgebouw ter vergroten 
(met paardenboxen en inpandige op-
slagruimte ten behoeve van manege). 
Reguliere procedure voor de activitei-
ten: “bouwen” en “handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening”.

De stukken liggen met ingang van 
donderdag 17 september 2020 gedu-
rende zes weken ter inzage. Je kunt 
deze tijdens openingstijden inzien in 
het gemeentehuis in Vlijmen. Een 
digitale versie van de omgevingsver-
gunning met bijbehorende stukken is 
opvraagbaar via info@heusden.nl.

Ben je het niet eens met dit besluit? 
Dan kun je hiertegen schriftelijk en 
binnen zes weken na 17 september 
2020 bij de gemeente een bezwaar-
schrift indienen. 

Evenementenvergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 9 september 2020 vergunning ver-
leend voor Wat Bezielt Heusden 
Cinema (drive-in bioscoop) op 19 sep-
tember 2020. De vergunning is verzon-
den op 9 september 2020 en bij de 
gemeente bekend onder nummer 
1012399.

Meldingen Milieu en 
Bodemenergie

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN 
INRICHTINGEN
Het college van Heusden heeft onder-
staande melding op grond van het 
Besluit lozingen buiten inrichtingen 

ontvangen en geaccepteerd voor een 
nieuw aan te leggen gesloten bodem-
energiesysteem:

Zaaknummer: 1007789
Datum ingekomen: 20 juli 2020
Adres: Zilverkarper 7 Vlijmen
Vermogen kW: 6 kW

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

Zaaknummer: 635083
Datum ingekomen: 7 juli 2020
Adres: Nassaulaan 59 Vlijmen
Activiteit: Werkplaats carnavals-
vereniging

Zaaknummer: 1011284
Datum ingekomen: 27 juli 2020
Adres: Tuinbouwweg 31 Haarsteeg
Activiteit: Wijzigen glastuinbouw-
bedrijf

Zaaknummer: 627624
Datum ingekomen: 3 april 2020
Adres: Hugo de Grootstraat 20 Drunen
Activiteit: Slagerij met winkel

De acceptatie 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. <

Bekendmakingen >

Heusdens grondgebied en deels binnen 
de gemeentegrens van ’s-Hertogen-
bosch. De verandering van de bebou-
wing vindt geheel op Heusdens grond-
gebied plaats.

 Om het bedrijfsproces van de 
Steenfabriek Hedikhuizen te verbete-
ren is uitbreiding van de bedrijfsgebou-
wen gewenst. Die uitbreiding kan deels 
binnen de regeling van het geldende 
bestemmingsplan worden vergund, 
maar voor een ander deel (aanpassing 
van de productielijn aan de westzijde) 
is dat niet mogelijk, omdat de beoogde 
uitbreiding buiten het bouwvlak ligt. 
Voorliggend bestemmingsplan voorziet 
in het mogelijk maken van deze ontwik-
keling door een vormverandering van 
het bouwvlak.

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

Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 17 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 Marino Kuper via telefoonnummer 

Ligging plangebied 

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Raadsvergadering 
 
Op dinsdag 22 september vergadert de raad van de gemeente 
Heusden. De raadsvergadering start om 19.30 uur. Vanwege de 
coronamaatregelen kan er nog geen publiek aanwezig zijn, maar 
de vergadering is te volgen via de livestream op www.heusden.nl

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:
• Woonvisie 2020-2025
• Bouwen naar Behoefte
• Verduurzaming Die Heygrave
• Bestemmingsplan Elshout 2e herziening Elshoutseweg 3
• Bestemmingsplan Roestenburg, Nieuwkuijksestraat 167 

Nieuwkuijk

Voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken verwijzen 
wij je naar de website www.heusden.nl. onder ‘organisatie & 
bestuur’ / ‘vergaderingen’. <

Wereld Alzheimer Dag 2020 
Maandag 21 september is het internationaal de ‘Wereld Alzheimer Dag’. Deze dag staat in het teken  
van dementie waarbij de ziekte van Alzheimer de belangrijkste en meest bekende oorzaak is. Dementie is 
een hersenaandoening waarbij iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk wordt van de zorg van 
anderen. 

In Cultureel Centrum De Voorste Venne besteden 
ze in de week waarin de ‘Wereld Alzheimer Dag’ 
plaats vindt aandacht aan deze ziekte.  

Dinsdag 22 september – film Kapsalon Romy
Dementievriendelijk Heusden (DVG) nodigt be-
langstellenden uit voor een bijeenkomst met film-
voorstelling (Kapsalon Romy) in De Voorste Venne, 
op 22 september om 20.00 uur. 

Wethouder Peter van Steen zal aangeven wat een 
Dementie Vriendelijke Gemeenschap in de ge-
meente Heusden kan betekenen voor mensen met 
dementie, hun mantelzorgers en hun familie. 
DVG-voorzitter Conny Engelenburg vertelt over 
het nut van de werkgroep DVG en de samenwer-
kingspartners. Ook wordt informatiemateriaal 
uitgereikt.

Deelname aan de bijeenkomst is gratis inclusief 
een consumptie. Aanmelden is verplicht! Meld je 
per mail aan op info@devoorstevenne.nl of tel. 
(0416) 374478. Meer informatie of problemen met 
vervoer? Bel Marion Arends op 06 - 2260 5676 of 
Ria de Folter op 06 - 1176 0048.

Donderdag 24 september -   
“Uit het leven gegrepen” 
In plaats van het Alzheimercafé organiseren 
Stichting Schakelring en Contour de Twern in 
samenwerking met Alzheimer Nederland een 
voorstelling van ‘LeukAmusement’ in De Voorste 
Venne op donderdag 24 september, om 20.00 uur. 

Een voorstelling met een lach en een traan. En 
bij ieder verhaal past een bijbehorend (bekend) 
lied. De gespreksleiders en de vrijwilligers van het 
Alzheimercafé zijn deze avond ook aanwezig, zij 
zijn herkenbaar aan hun badge. Ze zorgen dat er 
informatiemateriaal over dementie aanwezig is 
en mocht je vragen hebben, dan kun je hen na de 
voorstelling aanspreken. 

De voorstelling duurt ongeveer 90 minuten. 
Deelname is gratis. Aanmelden is verplicht! 
Meld je per mail aan op info@devoorstevenne.nl 
of tel. (0416) 374478. Voor vragen kun je contact  
opnemen met Sjef van Herpt per mail op 
alzheimercafeheusden@gmail.com of telefonisch 
op 06 - 376 148 42. <

www.heusden.nl
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