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Nu & morgen
Voorkom overlast bij stoken!

Schoon water,
vanzelfsprekend toch…

Een houtkachel of open haard brengt snel sfeer in huis.
Maar het kan ook overlast geven bij omwonenden.

Frituurvet, niet in het riool!
De komende weken worden
er weer een hoop oliebollen
gebakken. Gooi het gebruikte
frituurvet of –olie niet in het
riool. Dit veroorzaakt namelijk
verstoppingen in het riool.
Een tip: giet het terug in een
plastic fles of leeg pak melk. Je
kunt het gebruikte frituurvet
of -olie gratis inleveren op de
Milieustraat in Drunen. Kleine
restjes olie of vet in de pan,
veeg je makkelijk weg met
keukenpapier. Dit gooi je dan
weg bij het restafval.
Samen zorgen we voor schoon en gezond (drink)water.
Maar dit kunnen we niet alleen! Help jij ook mee! <

Stooktips

Tijdens het stoken kunnen er
schadelijke stoffen in de lucht
komen. De rook uit de schoorsteen kan buiten in de lucht blijven hangen, zeker bij windstil en
mistig weer, en komt via ramen
en ventilatieroosters ook binnen bij andere woningen. Door
laaghangende rook kunnen vooral
mensen met gevoelige luchtwegen gezondheidsklachten krijgen.
Je voorkomt dit door op de juiste
manier te stoken!
Koolmonoxide
Bij het gebruik van een open
haard of kachel wordt het tijdens
het stoken al gauw te warm in de
woning. Om dit tegen te gaan,
wordt het vuur getemperd, door
de luchttoevoer te verminderen.
Zo ontstaat een onvolledige verbranding waarbij meer

schadelijke stoffen vrijkomen,
zoals koolmonoxide en roet. Een
oranje, instabiel flakkerende vlam
duidt op onvolledige verbranding.
Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden
De Natuur- en Milieuvereniging
gemeente Heusden heeft een
meldpunt ‘Luchtkwaliteit’ ingesteld. Met dit meldpunt leggen
ze vast hoe de dagelijkse situatie
is van overlast door houtstook
of verbranding van tuinafval. De
resultaten worden verwerkt tot
een overzicht per wijk in onze
gemeente. Met dit overzicht kunnen zij vaststellen hoe de situatie binnen onze gemeente is op
het gebied over overlast. Geef je
melding door via www.natuuren
milieuheusden.nl. <

• Stook niet bij mistig of
windstil weer;
• Stook alleen onbehandeld en droog hout;
• Zorg voor voldoende
ruimte tussen het hout
in de kachel;
• Controleer regelmatig of
je goed stookt, de vlam
dient helder geel te zijn;
• Gebruik een kachel die
qua capaciteit afgestemd is op de ruimte;
• Laat de schoorsteen
minimaal één keer per
jaar vegen;
• Plaats in een ruimte waar
je stookt een rook- en CO
(koolmonoxide) melder;
• Stook niet als bewoners
(of omwonenden) last
hebben van irritatie van
ogen, neus, keel of luchtwegen.

Wanneer zet ik mijn
container aan de straat?
Met Kerstmis en Nieuwjaar
Op eerste kerstdag, vrijdag 25 december, haalt de Afvalstoffen
dienst geen afval op. Zet je normaal gesproken op deze dag jouw
container aan de straat? Doe dit nu dan op zaterdag 19 december. We ledigen dan de container.
Op Nieuwjaarsdag, vrijdag 1 januari 2021, haalt de Afvalstoffen
dienst geen afval op. Zet je normaal gesproken op deze dag jouw
container aan de straat? Doe dit nu dan op zaterdag 2 januari
2021.
Blijf makkelijk op de hoogte van gewijzigde inzameldagen via
de Afvalstoffendienst-app. Je download deze via de app-, Playof Windowsstore. <

Wij wensen je fijne feestdagen
en een gezond 2021

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.

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Telefoon: (073) 78 201 78
Website: www.bijeenheusden.nl
E-mail: info@bijeenheusden.nl

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag
van 13.00 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.

09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 20.00 uur
09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 17.00 uur

Reisdocumenten en rijbewijzen dienen
persoonlijk te worden opgehaald.
Dit kan zonder afspraak tijdens onze
openingstijden.

Volg ons op

www.heusden.nl
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Aangepaste openingstijden

Bestuurlijke controles
uitgevoerd in het buiten
gebied in Heusden

Gemeentebalie Vlijmen en Bijeen in Drunen
In december heeft de gemeentebalie in Vlijmen aangepaste openingstijden. De avondopenstelling
op donderdag vervalt. In de schoolvakanties werken wij aan de balie de hele dag alléén op afspraak.
Alleen op www.heusden.nl maak je makkelijk, veilig en gratis een afspraak of bel met (073) 513 17 89.
Wij adviseren om niet via andere websites een balie te reserveren.
In de kerstvakantie hebben we op de volgende
dagen en tijden afwijkende openingstijden.
• D
 onderdag 17 december is de gemeentebalie
vanwege een bijeenkomst vanaf 15.00 uur gesloten en zijn wij telefonisch niet meer bereikbaar
• D
 onderdag 24 december zijn we vanaf 12.00 uur
gesloten en telefonisch niet meer bereikbaar.
• V
 rijdag 25 december zijn wij de hele dag gesloten vanwege Kerstmis
• D
 onderdag 31 december zijn we vanaf 12.00 uur
gesloten en telefonisch niet meer bereikbaar.
• V
 rijdag 1 januari zijn wij de hele dag gesloten
vanwege Nieuwjaarsdag.
De Milieustraat is op 25 en 26 december en op
1 januari gesloten. Vanwege corona worden steeds
tien voertuigen tegelijk toegelaten.

In de week van 10 december zijn er verschillende controles uitgevoerd op het gebied van illegale bewoning en overtredingen van
regels rond brandveiligheid en milieuregelgeving.

Bijeen > voor zorg, jeugd en werk
Heb je zorg of ondersteuning nodig of heb je een
vraag, klop dan gewoon aan bij de plek waar je
dat altijd al deed; bijvoorbeeld jouw huisarts, het
consultatiebureau, de wijkverpleegkundige, de
wijkwinkel of – als het om werk en inkomen gaat –
Baanbrekers. Als de situatie daar om vraagt zoekt
Bijeen samen met jou naar de beste oplossing.

Op één adres is een zorgelijke situatie geconstateerd. Onder
andere waren chemicaliën niet veilig opgeslagen, en werden veel
regels rond brandveiligheid en milieuregelgeving niet nageleefd.
De douane doet onderzoek naar de aard en herkomst van een
partij aangetroffen vaten met daarin vloeistoffen. De opslag
van deze vaten leiden tot een onveilige situatie voor de woonen leefomgeving.

Weet je niet waar je met jouw vraag naartoe
moet? Neem dan contact op met Bijeen, telefoon
(073) 78 201 78. We zijn iedere werkdag tussen
9.00 en 13.00 uur bereikbaar. Het kantoor van
Bijeen in het gemeentehuis in Drunen is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Op donderdag 24 en 31 december zijn wij gesloten. <

Verder werd er een illegale woning aangetroffen in een bedrijfspand. Eerder in de week werd tijdens een controle door
het Heusden Interventie Team (HIT) illegale bewoning geconstateerd in een bedrijfsverzamelgebouw op een ander adres.
Wonen in bedrijfsgebouwen kan levensgevaarlijk zijn, omdat
deze gebouwen daarop niet zijn ingericht.
Aan de controle van 10 december namen diverse partners deel
waaronder de gemeente Heusden, de politie, Enexis en de
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB).
De controles door de gemeente en haar partners zijn noodzakelijk omdat veel activiteiten niet altijd, ondanks de verplichting, worden gemeld. De gemeente ontvangt hierover
regelmatig meldingen en voert hierop controles uit. Zie jij
verdachte situaties? Meld dit dan bij de politie, de gemeente
via www.nietwegkijken.nl of Meld Misdaad Anoniem op
0800-7000. <

Zorgen over geld?
Door de coronacrisis kun je zomaar minder geld te besteden
hebben. Misschien maak jij je zorgen of je alles nog wel kunt
betalen. Een betalingsachterstand is zo ontstaan. Aarzel niet
om direct advies te vragen of hulp te zoeken!
Telefonisch spreekuur
Meld je aan voor het telefonisch spreekuur ‘geldzaken’ via
telefoonnummer 088-6262777 of door een mailtje te sturen
naar bijeenheusden@kbnl.nl. Kijk op www.schuldendebaas.nl
voor meer informatie en advies over hoe je jouw financiële
situatie het beste kunt aanpakken.

Je kunt ook Whatsappen met
de gemeente Heusden via
telefoonnummer

(06) 532 357 05

Ben je ondernemer of zelfstandige?
Ook dan is er hulp voor je! Over Rood kan je helpen en begeleiden bij (dreigende) financiële problemen. Neem contact op via
www.overrood.nl voor een gratis adviesgesprek.

Heusdens nieuws in je mailbox?

Bekendmakingen >
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 je je
aanmelden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Drunen, Torenstraat 80, bouwen
garage (1039938, 10-12-2020)
• Drunen, Prins Hendrikstraat 4, bouwen woning (1040030, 11-12-2020)
• Drunen, Prins Hendrikstraat 6, bouwen woning (1040031, 11-12-2020)

www.heusden.nl

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’.

• Haarsteeg, Mari van Eschstraat 13,
plaatsen nok-verhogend dakkapel
(1040006, 11-12-2020)
• Hedikhuizen, Groenstraat 13, plaatsen tijdelijke woonunit (1039616,
10-12-2020)
• Nieuwkuijk, Kerkstraat 48, verbouwen pand (1039966, 11-12-2020)
Kappen
• Vlijmen, Mommersteeg t.h.v.
Beethovenlaan (kadastraal N5355),
kappen twee hemelbomen en een
kastanjeboom (1039391, 09-12-2020)
Afwijken van de bestemming
• Drunen, Prins Hendrikstraat 6, wijzigen bestemmingsplan (1040029,
11-12-2020)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Drunen, Prins Hendrikstraat 4, aanleggen in- en uitrit (1040030, 11-122020)
• Drunen, Prins Hendrikstraat 6, aanleggen in- en uitrit (1040031, 11-122020)
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 verzend
datum.
Bouwen
• Drunen, Grotestraat 149, verbouwen
commerciële ruimte tot vier appartementen (1013146, 11-12-2020)
Afwijken van de bestemming
• Drunen, Grotestraat 149, verbouwen
commerciële ruimte tot vier appartementen (1013146, 11-12-2020)
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 bezwaarschrift indienen. Alleen een belanghebbende kan bezwaar maken.

Besluiten
VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster
Burgerzaken blijkt dat de personen

hieronder genoemd niet meer wonen
op het adres waar zij volgens de basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. Het college heeft besloten de
persoonslijsten van deze personen niet
meer bij te houden. Daardoor staan zij
officieel niet meer op dat adres ingeschreven.
Geslachtsnaam: Andruszkiewicz, D.D.
Geboortedatum: 10 september 1996
Adres: Mariëndonkstraat 1, Elshout
Datum besluit: 14-12-2020
Zaaknummer 1024475
Geslachtsnaam: Mroczek, K.A.
Geboortedatum: 25 november 1980
Adres: Tuinbouwweg 3, Haarsteeg
Datum besluit: 14-12-2020
Zaaknummer 1029354
Geslachtsnaam: Ślaski, P.
Geboortedatum: 06 september 2001
Adres: Tuinbouwweg 3, Haarsteeg
Datum besluit: 14-12-2020
Zaaknummer 1029702
Geslachtsnaam: Liduch, J.S.
Geboortedatum: 11 februari 1979
Adres: Tuinbouwweg 3, Haarsteeg
Datum besluit: 14-12-2020
Zaaknummer 102974

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je binnen zes weken, na de
dag van deze publicatie, een bezwaarschrift indienen. Vermeld hierbij
het zaaknummer. Voor vragen kun
je contact opnemen met het cluster Burgerzaken van de gemeente
Heusden. <

