
Overlast van ratten,  
muizen of andere plaagdieren
Voorkomen is beter dan bestrijden

Heb je overlast van muizen, ratten, wespen of andere plaagdieren? De 
gemeente bestrijdt ongedierte in de openbare ruimte of bij de bedrei
ging van de volksgezondheid. De gemeente bestrijdt alleen wespen
nesten als ze zich in het openbaar groen of een openbaar gebouw 
bevinden. Heb je thuis een wespennest, dan moet je zelf aan de slag. 

Het voorkomen van overlast is belangrijker en effectiever dan het 
bestrijden van ongedierte, voornamelijk ratten en muizen. Ratten en 
muizen komen af op voedselresten in de tuin zoals voedsel in een kip
penren of konijnenhok. Het is dus belangrijk dat je diervoeding in goed 
afgesloten emmers of tonnen opslaat. Het voeren van dieren in de 
openbare ruimte zoals de eenden in een slootje bij jou in de buurt trekt 
ook ratten en muizen aan omdat voedselresten vaak achterblijven.  

Meer over ongediertebestrijding en wat je zelf kunt doen lees je op 
onze website. Heb je last van plaagdieren dan kun je de gemeente  
om advies vragen. Is er sprake van ongedierte in de openbare ruimte 
dan kun je dit melden bij de gemeente via de BuitenBeterapp, via  
(073) 513 17 89 of via info@heusden.nl.<

Extra maatregelen tegen het coronavirus
Alleen samen houden we corona onder controle

Tijdens de landelijke persconferentie op maandag 
28 september kondigde ministerpresident Mark 
Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport Hugo de Jonge nieuwe maatregelen aan om 
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
De landelijke maatregelen zijn in elk geval voor 
de komende drie weken van kracht. Het aantal 
besmettingen en ziekenhuisopnames neemt snel 

toe. Met elkaar moeten we het aantal persoonlijke 
contactmomenten sterk terugdringen, zodat we 
strengere maatregelen en verdere verspreiding 
van het coronavirus kunnen voor komen. 

Op de website www.rijksoverheid.nl/corona kun je 
alle maatregelen en meer informatie lezen. Alleen 
samen houden we het coronavirus onder controle. <

Hoge kosten door afgekeurde 
vracht PMD-afval
PMD-afval (plastic verpakkingen, metaal en drankenkartons) is een 
waardevolle afvalstroom omdat het kan worden hergebruikt. 

Zo is plastic bijvoorbeeld een grondstof voor verschillende 
textielproducten. Gerecycleerd aluminium wordt gebruikt voor 
onder andere nieuwe metalen en fietsen. Het karton van de 
drankkartons wordt onder meer gebruikt voor nieuw papier en 
kartonnen dozen. 

3.700 kilo PMD-afval afgekeurd
Het afval kan alleen hergebruikt worden als de vrachten niet 
of nauwelijks vervuild zijn door ander afval. Onlangs heeft 
de afvalverwerker een hele vracht uit de gemeente Heusden 
afgekeurd, omdat er teveel vervuiling in zat. Totaal ging 
het om maar liefst 3.700 kg. Deze vracht is in zijn geheel de 
verbrandingsoven ingegaan. Zonde, want ook het goede  
PMDafval is hiermee verbrand!

Hoge kosten
Over deze 3.700 kg lopen we de vergoeding vanuit het Afvalfonds 
à € 261 per ton mis. Daarnaast moet de gemeente de kosten voor 
transport en verwerking van het afgekeurde PMDafval (inclusief 
verbrandingsbelasting) à € 104 per ton betalen. Een dergelijke 
afgekeurde vracht kost de gemeente, en de inwoners, dus maar 
liefst € 1.335! 

Wat mag er niet bij pmd afval?
Let op! Hard plastic (speelgoed, emmers, etc.) maar ook ander 
plastic dat geen verpakkingsmateriaal is en bedrijfsmatig plastic 
zoals landbouwplastic hoort niet bij het PMD. Dit hoort bij het 
restafval. 

Laten we met z’n allen proberen ons afval zo goed mogelijk te 
scheiden. Dat is goed voor het milieu maar ook goed voor je 
portemonnee! <

Voor meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus

of bel 0800-1351 

27 mei 2020

Basisregels voor iedereen
Alleen wanneer iedereen zich aan de maatregelen houdt, 

ze�en we samen een stap vooruit.

Ben je ook benauwd en/of 

heb je koorts? Dan moeten 

alle huisgenoten thuisblijven.

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

Was vaak je handen.Vermijd drukte.

Heb je klachten?

Blijf thuis.

Laat je testen.
 vanaf 1 juni

 .

Schud geen 
handen.

Hoest en nies 
in je elleboog.

Gebruik papieren 
zakdoekjes.
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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
Email: 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
Email: 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 emailservice.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Aziëlaan 8, verbouwen 

woning (1020593, 17092020)
•  Drunen, Grotestraat 87, wijzigen 

fundering (1020960, 19092020)
•  Drunen, Sportlaan 1, plaatsen 

woonwagen (1020832, 18092020)
•  Hedikhuizen, kadastraal G410, 

vervangen en verplaatsen picknickset 
met prullenbak (1021186, 21092020)

•  Vlijmen, Irenelaan 14, bouwen schuur/
berging (1020981, 19092020)

•  Vlijmen, Irenelaan 26, vergroten 
woning (1021514, 22092020)

Kappen
•  Haarsteeg, De Maashoevenweg 

(kadastraal O98), kappen twee iepen 
(1020515, 16092020)

Kappen/handelingen met gevolgen 
voor beschermde monumenten
•  Herpt, Hoofdstraat 23, kappen eik 

(1021400, 22092020)

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een 
kennisgeving 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 
verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Alcoalaan 1, verplaatsen 

twee halkolommen intern en 
plaatsen roldeur in voorgevel pand 
(1008882, 16092020)

•  Elshout, Kapelstraat 43, oprichten 
dakopbouw (1002807, 21092020)

•  Vlijmen, Geerpark 16, bouwen 
tuinhuis (1014756, 21092020)

Kappen
•  Oudheusden, Steenweg 12, kappen 

twee acaciabomen (1014132,  
22092020)

•  Vlijmen, Julianastraat 25A, kappen 
reuzenzilverspar (1011585,  
17092020)

nieuwe bestemming gegeven aan 
vrijkomende agrarische bebouwing. In 
planologisch opzicht is er sprake van 
omschakelen van een agrarisch bedrijf 
naar een agrarisch technisch 
hulpbedrijf.

Het bestemmingsplan wordt 
waarschijnlijk vastgesteld in het vierde 
kwartaal van 2020.

Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 1 oktober 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.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Marino Kuper via 
telefoonnummer (073) 513 17 89. 
Vermeld hierbij het zaaknummer 
1019533. <

Bekendmakingen >

Afwijken van de bestemming
•  Elshout, Kapelstraat 43, oprichten 

dakopbouw (1002807, 21092020)

Verdagen
•  Vlijmen, Vendreef 2, bouwen bedrijfs

opstallen en wijzigen in en uitritten 
(1011293, 16092020)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Industriestraat 1, verbouwen 

pand (1007615, 21092020)

Bezwaar
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.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
'HOEFSTRAAT 10 HERPT'
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat het heeft ingestemd met 
het ontwerpbestemmingsplan 
'Hoefstraat 10 Herpt' (NL.IMRO.0797.
BPHoefstraat10ON01).

Het bedrijf ligt aan de Hoefstraat 10 te 
Herpt. 
 
De initiatiefnemers hebben de 
betreffende percelen en bebouwing 
aangekocht om hier hun bestaande 
loonbedrijf te vestigen. Dit houdt in 
dat de nog aanwezige boomkwekerij 
beëindigd wordt. Daarmee wordt een 

Ligging plangebied 

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

Is de verlichting in jouw straat kapot?  
Geef dit dan door aan de gemeente! 

Subsidie voor herbestemmen  
van monumenten
Vanaf 1 oktober tot en met 30 november 2020 kun je subsidie 
aanvragen voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek 
naar het herbestemmen van rijks- en gemeentelijke 
monumenten en andere karakteristieke gebouwen. Via deze 
landelijke regeling kan ook subsidie worden aangevraagd voor 
het wind- en waterdicht houden van monumentale objecten. 

Dit jaar is het voor het eerst ook mogelijk om in combinatie 
met de herbestemmingssubsidie een financiële bijdrage 
aan te vragen voor onderzoek naar het verduurzamen van 
monumenten (geen woningen).

Subsidiepercentages
Er wordt maximaal 70% van de kosten gesubsidieerd, de overige 
30% blijft voor rekening van de eigenaar zelf:
•  voor haalbaarheidsonderzoek krijgt de eigenaar maximaal  

€ 17.500, subsidie. De ondergrens van de haalbaarheidsstudie 
is € 10.000,. De aanvrager krijgt dan € 7.000, vergoed. 

•  voor de wind en waterdichtregeling is de ondergrens eveneens 
€ 7.000, subsidie; het maximum is € 35.000 subsidie. 

•  voor verduurzamingsonderzoek is het subsidiebedrag 
maximaal € 2.800,.

Gratis ondersteuning
Vanwege het grote cultuurhistorische en maatschappelijke 
belang van herbestemming biedt het Monumentenhuis 
Brabant gratis ondersteuning aan bij het indienen 
van de subsidieaanvraag. Belangrijk is dat de goede 
onderzoeksvragen worden gesteld en dat alleen zaken 
worden onderzocht die ook echt van belang en nodig zijn. 
Het Monumentenhuis Brabant heeft ruime expertise op 
het gebied van herbestemmingsonderzoek. Voor info: 
h.gunter@monumentenhuisbrabant.nl <

Meld de kapotte lantaarnpaal via de BuitenBeter
app, zodat de exacte locatie automatisch wordt 
bepaald. Wil je bij de melding ook het nummer 
dat op lantaarnpaal staat doorgeven? Je kunt je 
melding ook doorgeven via info@heusden.nl of 
(073) 51 31 789. Geef je jouw mailadres door dan 
ontvang je automatisch bericht over de status van 
de reparatie. 

Als de gemeente een melding ontvangt van een 
kapotte lantaarnpaal wordt dit doorgegeven 
aan het bedrijf dat voor ons de straatverlichting 
repareert. Als er maar één lantaarnpaal kapot is, 

dan kan dit meestal binnen een week gerepareerd 
worden. Als blijkt dat er een storing (mogelijk in 
de grond) is waardoor meerdere lantaarnpalen 
niet branden, dan melden we dit bij de netwerk
beheerder Enexis. Zij gaan dan aan de slag om 
het probleem te verhelpen. De werkzaamheden 
nemen meer tijd in beslag. Enexis heeft een 
video gemaakt over hoe zij deze storingen op
lossen. Deze kun je zien op www.youtube.com/
watch?v=oegMPb6DGKs. <

Militaire oefeningen
In de maand oktober vinden er verschillende militaire 
oefeningen van de Koninklijke Landmacht plaats in onze 
gemeente. Dit betekent dat militairen te voet en met 
voertuigen verkenningen uitvoeren. De oefeningen worden 
gehouden van:

• 6 t/m 9 oktober
• 13 t/m 16 oktober
• 27 t/m 30 oktober

De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften 
houdt op dinsdagmiddag 6 oktober 2020 een 
hoor zitting. Tijdens deze hoorzitting worden drie 
bezwaarschriften behandeld, die zijn gericht tegen:

14:00 uur: Gewijzigde terrasvergunning aan  
De Akker in Vlijmen
14:30 uur: Bouw distributiecentrum Lipsstraat 
Drunen

15:00 uur: Kappen suikeresdoorn 
Finlandplantsoen Drunen

Vanwege het coronavirus zijn de hoorzittingen 
niet toegankelijk voor publiek. Voor meer 
informatie kun je contact opnemen met het 
secretariaat van de Commissie bezwaarschriften 
via telefoonnummer (073) 51 31 789. <

Commissie bezwaarschriften

www.heusden.nl
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