
Controle afvalcontainers
Heel veel inwoners scheiden hun afval erg goed. In vergelijking met 
andere gemeenten wordt in onze gemeente veel meer PMD- en GFT-
afval ingezameld. Een goede prestatie dus!  

Samen besparen op energie! 
Gratis led-lamp, waterbesparende douchekop of zuinige stekkerdoos 

Samen met Energiecoöperatie Energiek Heusden, Coöperatie Hedikhuizen Duurzaam en Klimaatplein 
Heusden hebben we een interessante energiebesparingsactie voor alle woningeigenaren in onze 
gemeente. Wie wil er nou niet geld besparen op zijn energierekening?

Energiebesparingsartikelen en besparingsadvies
Wil jij ook je energieverbruik verminderen in je 
eigen woning door gratis energiebesparings-
artikelen en een eventueel nader besparingsadvies 
te ontvangen? Meld je dan aan voor deze actie 
door een aantal vragen te beantwoorden 
via www.heelheusdenduurzaam.nl/ 
energiebesparingscampagne. Je mag dan twee 
gratis energiebesparingsartikelen kiezen. Dit 
kan bijvoorbeeld een Led-lamp, waterbesparende 
douchekop of besparende stekkerdoos zijn 
(afhankelijk van de voorraad). Aan deze actie 
kunnen ruim 1.000 woningeigenaren uit Heusden 
deelnemen. Dus heb je interesse? Meld je snel aan. 
Vanwege de huidige corona-maatregelen is het nu 
nog niet mogelijk om de artikelen bij je thuis te 
bezorgen en een besparingsadvies te geven. Wij 
hopen dat dit begin volgend jaar weer mogelijk is. 
Je wordt dan hierover gebeld of gemaild door een 
van onze duurzaamheidspartners. 

Energiebesparingstips 
Onderzocht wordt of er in het tweede kwartaal 
van 2021 een nieuwe energiebesparingsactie 
kan komen waar ook inwoners met een 
huurwoning aan deel kunnen nemen. Wil je 
nu al slimme tips over hoe je energie kunt 
besparen, bekijk dan de energiebesparingstips op 
www.heelheusdenduurzaam.nl en op de website 
van Rijksoverheid www.iedereendoetwat.nl/
energie. Want wat we niet aan energie verbruiken, 
hoeven we ook niet op te wekken. Het is én winst 
voor de eigen portemonnee én voor het klimaat! 
Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan 
#HeelHeusdenDuurzaam. <

HOE CORONA MIJN LEVEN OP Z'N KOP ZET!

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA,  
OOK IN HEUSDEN, ONDER CONTROLE!

“Begin bij jezelf en probeer 
je steentje bij te dragen” 
Bij Marco Driesprong, prins Carnaval in Knotwilgendam en 
presentator bij de lokale omroep HTR, heeft corona er in de 
eerst helft van het jaar flink ingehakt. Hij verloor in maart zijn 
schoonmoeder aan het virus en terwijl zij werd gecremeerd vocht 
zijn eigen vrouw Angela op de intensive care voor haar leven. 

De emotie zit nog steeds hoog bij Marco als hij vertelt over de nare 
periode die hij en zijn familie in het voorjaar van dit jaar moesten 
doormaken. “Toen in maart in ons land de eerste meldingen van 
corona kwamen, was er nog niet zoveel bekend over het virus. 
Daarom wisten we ook niet dat het geen goed idee was dat mijn 
vrouw haar zieke moeder met de auto naar de huisarts en het 
ziekenhuis reed.” Gevolg was dat naast Marco’s schoonmoeder ook 
zijn vrouw besmet raakte.

Machteloos
“Je bent gewoon heel machteloos”, kijkt Marco terug op die periode. 
“Je kunt niets, je bent overgeleverd aan het feit dat je vrouw daar in 
haar eentje in het ziekenhuis ligt. Ik ben een hele grote jongen die 
ze niet snel klein krijgen. Maar toen ik steeds te horen kreeg dat het 
minder werd en de artsen overwogen om haar aan de beademing te 
leggen en dus ook in slaap te brengen, werd ik toch heel erg klein.”

De boodschap die Marco heeft is dan ook heel eenvoudig: begin bij 
jezelf om te kijken wat je kunt doen om de regels in acht te nemen. 
“Die regels zijn echt niet bedacht om ons te plagen. Ze zijn bedoeld 
om ons zo snel mogelijk van dit verschrikkelijke virus af te helpen”, 
zegt hij. “Kijk, ik ben zelf prins Carnaval en organiseer regelmatig 
een pubquiz, dus ik ben heel graag onder de mensen. En we willen 
allemaal terug naar ons oude leven. Maar dat kan alleen als we er 
met z’n allen voor zorgen dat we dat virus onder controle krijgen. 
Dus alsjeblieft, begin bij je zelf en probeer je steentje bij te dragen, 
daar waar het kan.” <

Helaas zien we echter steeds vaker dat PMD- en GFT-containers 
vervuild zijn met afval dat hier niet in thuis hoort, zoals bijvoorbeeld 
restafval. Het risico bestaat hierdoor dat de hele lading van de 
inzamelwagen wordt afgekeurd en als restafval moet worden 
verwerkt. Dat is zonde, want ook het goed gescheiden GFT-afval  
moet dan als restafval worden verbrand. 

Daarom controleren we vanaf deze week de afvalcontainers. 
Containers met afval dat er niet in thuis hoort worden niet 
leeggemaakt. Wil jij geen volle container weer terugkrijgen? Zorg 
dan dat het afval goed gescheiden is en in de juiste bak beland! Kijk 
voor tips over afvalscheiding op de Afvalstoffendienst-app of op de 
afvalscheidingswijzer via www.milieucentraal.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 17.00 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

Informatie van de gemeente Heusden > 18 november 2020



Heusdens nieuws in je mailbox?
Blijf jij graag op de hoogte van gemeentelijk nieuws?  
Schrijf je dan snel in voor onze digitale nieuwsbrief.  
Meld je aan op www.heusden.nl onder ‘mijn loket’.

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, Spoorlaan (kadastraal L38), 

bouwen kunstwerk / fietsbrug O3.6 
DG3 (Verg-157) i.v.m. de realisatie GOL 
(1030531, 09-11-2020)

•  Drunen, Spoorlaan (kadastraal L3, 
L38 en L39) bouwen kunstwerk / 
fietsbrug O3.7 en kadastraal L7 en 
L3367 bouwen kunstwerk / fietsbrug 
O3.8 DG3 (Verg-419) i.v.m. realisatie 
GOL (1030662, 10-11-2020)

•  Drunen, Eendekooi 6, verbouwen / 
vergroten woning, bouwen garage 
met carport (1029924, 05-11-2020)

•  Drunen, Grotestraat 135, vervangen 
handelsreclame geldautomaat 
(1030108, 06-11-2020)

•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 17, 
uitbreiden ligboxenstal en bouwen 
melkstal (1030124, 06-11-2020)

•  Nieuwkuijk, ’t Hoog, kavel 2, bouwen 
bedrijfsgebouw (1029855, 04-11-2020)

•  Vlijmen, De Hoogstraat 10, vergroten 
woonhuis (1029839, 04-11-2020)

•  Vlijmen, Geerpark Tot Morgen Fase 
2B1, bouwen 28 huurwoningen 
(1029710, 04-11-2020)

•  Vlijmen, Pastoriestraat 5, bouwen 4 
woningen (1029997, 05-11-2020)

•  Vlijmen, Geerpark Fase 2B/2, kavel 
GEE413, bouwen woning (1029998, 
05-11-2020)

•  Vlijmen, Geerpark, kavel GEE426, 
bouwen woning (1030545,  
09-11-2020)

•  Vlijmen, Vlaemsche Hoeve 37, 
vergroten woning / bijgebouw 
(1030705, 10-11-2020)

Monumenten
•  Drunen, Spoorlaan (kadastraal L3, 

L38 en L39) bouwen kunstwerk / 

fietsbrug O3.7 en kadastraal L7 en 
L3367 bouwen kunstwerk / fietsbrug 
O3.8 DG3 (Verg-419) i.v.m. realisatie 
GOL (1030662, 10-11-2020)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Lipsstraat 3B en 5B, verzoek 

kamerverhuur ten behoeve van 
arbeidsmigranten (1029805,  
04-11-2020)

•  Drunen, Spoorlaan (kadastraal L3, 
L38 en L39) bouwen kunstwerk / 
fietsbrug O3.7 en kadastraal L7 en 
L3367 bouwen kunstwerk / fietsbrug 
O3.8 DG3 (Verg-419) i.v.m.  realisatie 
GOL (1030662, 10-11-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Eendekooi 6, veranderen 

bestaande inrit (1029924, 05-11-2020)
•  Nieuwkuijk, ’t Hoog, kavel 2, 

aanleggen in- en uitrit (1029855,  
04-11-2020)

•  Vlijmen, Geerpark Fase 2B/2, kavel 
GEE413, aanleggen in- en uitrit 
(1029998, 05-11-2020)

•  Vlijmen, Geerpark, kavel GEE426, 
aanleggen in- en uitrit (1030545,  
09-11-2020)

Reclame plaatsen
•  Drunen, Grotestraat 135, vervangen 

handelsreclame geldautomaat 
(1030108, 06-11-2020)

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, Eindstraat nabij huisnummer 

55 en Christaan Huygensweg-rotonde 
A59 (kadastraal K2926 en K814), 
tijdelijk plaatsen bouwborden 
(1026044, 05-11-2020)

•  Drunen, Prins Hendrikstraat 80, 
vervangen ballenvangers (1021987, 
09-11-2020)

•  Vlijmen, Bilderdijkstraat 2A, 
vervangen ballenvangers (1021946, 
09-11-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Eindstraat nabij huisnummer 

55 en Christaan Huygensweg-rotonde 
A59 (kadastraal K2926 en K814), 
tijdelijk plaatsen bouwborden 
(1026044, 05-11-2020)

binnen zes weken na de dag waarop 
dit bestemmingsplan ter inzage is 
gelegd beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Ook belanghebbenden die 
kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs 
niet in staat zijn geweest tijdig een 
zienswijze bij de gemeenteraad 
kenbaar te maken, kunnen beroep 
indienen. Daarnaast kan iedereen 
gedurende deze termijn beroep 
instellen tegen de wijzigingen die bij 
de vaststelling door de gemeenteraad 
in het ontwerpbestemmingsplan 
zijn aangebracht. Het vastgestelde 
bestemmingsplan treedt in werking na 
het verstrijken van de beroepstermijn.

BESCHIKKING INTREKKEN 
OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE 
MILIEUTOETS 
Besluit 
Het college van Heusden heeft 
besloten om, in het kader van de  
Wet algemene bepalingen omgevings-
recht, een omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets (Obm) ambts - 
halve in te trekken voor de varkens-
houderij-tak op Lambertusstraat 14 in 
Hedikhuizen. Het besluit is verzonden 
op 5 november 2020.

De beschikking ligt met bijbehorende 
stukken met ingang van 19 november 
zes weken ter inzage. 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 bezwaarschrift 
indienen. Wil je meer informatie, 
dan kun je contact opnemen met de 
Omgevings dienst Midden- en West-
Brabant via telefoonnummer (013) 20 
60 100 (zaaknummer  20080110).

BESCHIKKING INTREKKEN 
OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE 
MILIEUTOETS 
Besluit 
Het college van Heusden heeft 
besloten om, in het kader van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht, 
een omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets (Obm) voor het bedrijfs-
matig houden van dieren aan de 
Kapelstraat 59 in Elshout op verzoek 
van de inrichtinghouder in te trekken. 
Het besluit is verzonden op 5 novem-
ber 2020.

De beschikking ligt met bijbehorende 
stukken met ingang van 19 november 
zes weken ter inzage. 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 bezwaarschrift 
indienen. Wil je meer informatie, 
dan kun je contact opnemen met de 
Omgevings dienst Midden- en West-
Brabant via telefoonnummer (013) 20 
60 100 (zaaknummer  20090849).

Ontwerpbeschikking drank- en 
horecavergunning
De burgemeester van Heusden is 
voornemens een drank- en horeca-
vergunning te verlenen voor het 
uitoefenen van het paracommerciële 
horecabedrijf aan Stichting De 
Schuur Van Herpt. De (ontwerp)
vergunning geldt voor de inrichting 
aan de Burgemeester Buijsstraat 33 
in Herpt. De ontwerpvergunning is bij 
de gemeente bekend onder nummer 
1019233. Met ingang van 5 november 
2020 wordt de aanvraag gedurende zes 
weken ter inzage gelegd.

Besluit

BESLUIT MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
HONDERDBUNDERWEG 29 VLIJMEN
Het college van Heusden maakt bekend 
dat zij maatwerkvoorschriften heeft 
opgelegd aan de veehouderij aan 
Honderdbunderweg 29 in Vlijmen. 
De maatwerkvoorschriften hebben 
betrekking op het uitvoeren van een 
onderzoek naar de bodemkwaliteit. 
Het besluit is verzonden op 5 november 
2020. (zaaknummer 1015001) < 

Bekendmakingen >

•  Nieuwkuijk, Vimmerik 2B, wijzigen 
gebruik pand (1015219, 10-11-2020)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Nieuwkuijk, ter hoogte van Abt van 

Engelenlaan en omgeving (kadastraal 
N582), uitvoeren grond- en aanleg-
werkzaamheden in verband met 
realisatie GOL (1012168, 06-11-2020)

•  Drunen, ter hoogte van Spoordijk 
Waalwijk (kadastraal L38), uitvoeren 
grond- en aanlegwerkzaamheden 
i.v.m. realisatie GOL (1011890,  
04-11-2020)

Verdagen
•  Drunen, Mexicoplein 1, remodelling 

supermarkt (1019275, 05-11-2020)

Ingetrokken
•  Heusden, Drietrompetterstraat 5, 

plaatsen dakkapel (1017126,  
05-11-2020)

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.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
'HAARSTEEGSESTRAAT 101A, 
HAARSTEEG'
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op 9 
november 2020 het bestemmingsplan 
'Haarsteegsestraat 101a, Haarsteeg' 
(NL.IMRO.0797.BPhaarstgsestr101A-
VG01) vaststelde.

Het plangebied ligt in Haarsteeg, 
tussen de bestaande woningen 
aan de Haarsteegsestraat 101 en 
Haarsteegsestraat 103. Het perceel is 
kadastraal bekend als gemeentecode 
VMN00, sectie N, nummer 5251. Het 
bestemmingsplan maakt de bouw van 
één vrijstaande woning mogelijk.

Het bestemmingsplan is gewijzigd 
vastgesteld en bevat dus een aantal 
wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. Het 
vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt 
met ingang van 19 november 2020 
gedurende 6 weken ter inzage. Een 
digitale versie is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl. en via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze bij de gemeenteraad 
kenbaar hebben gemaakt kunnen 

Ligging plangebied

Informatievergaderingen
Op dinsdag 24 november, woensdag 25 november en donderdag 26 november 2020 vergaderen de 
raadsleden van Heusden. De vergaderingen zijn te volgen via de livestream op www.heusden.nl en 
starten om 19.30 uur. 

Werk aan de weg
Lipsstraat Drunen

Van maandag 23 november tot en met vrijdag 11 december 2020 is 
de Lipsstraat in Drunen voor een gedeelte afgesloten in verband 
met werkzaamheden van netbeheerder Enexis.  De rijrichting 
vanaf de rotonde Lipsstraat/Alcoalaan/Tinie de Munnikstraat 
tot aan de rotonde met de Spoorlaan wordt afgesloten. De 
andere rijrichting blijft wel toegankelijk voor het verkeer. De 
omleidingsroute wordt ter plaatse aangegeven met bebording. <

De agenda’s en de bijbehorende stukken 
zijn beschikbaar via www.heusden.nl onder 
‘organisatie en bestuur’ / ‘vergaderingen’. Voor het 
spreekrecht verwijzen wij je naar de agenda’s op 
de website.

Vergadering 24 november: Bestuur
Op de agenda staan onder meer: Regionale 
opgaven november 2020; Tweede 
Bestuurs rapportage; Legesverordening 
2021 en Zienswijzeverzoek deelname 
werkgeversvereniging samenwerkende 
veiligheidsregio’s.

Vergadering 25 november: Ruimte & 
Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: Ontwerp-
bestemmingsplan Bosscheweg 70c Drunen; 

Ontwerpbestemmingsplan DOP leiding 
Heusden en MER; Bestemmingsplan 
Kapelstraat 46-48 Elshout; Bestemmingsplan 
Steenweg 7A Oudheusden; Bestemmingsplan 
Onsenoortsestraat eo Nieuwkuijk; Nota beleid 
huisvesting arbeidsmigranten; Grondprijzen 
2021; Uitgangspunten Grondexploitaties 2021 en 
Exploitatieplan Geerpark 7e herziening.

Vergadering 26 november: Samenleving
Op de agenda staan onder meer: Tijdelijke 
huisvestiging Basisschool De Dromenvanger 
en SBO De Leilinde; Uitwerking Kadernotitie 
Bibliotheek Gemeente Heusden; Afwikkeling 
voorgaande jaren en toekomstvisie De Voorste 
Venne en Lokale Educatieve Agenda. <

www.heusden.nl
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