
Jaarwisseling
Heusden kijkt terug op een rustig verlopen jaarwisseling. Het verbod op vuurwerk en carbid werd door 
de meeste mensen nageleefd.

In aanloop naar en rond middernacht werd er hier 
en daar vuurwerk afgestoken en waren er enkele 
kleine brandjes. In de nieuwjaarsnacht vond er 
ook een schuurbrand plaats in Oudheusden, die 
er helaas toe leidde dat de bewoners van twee 
woningen de nacht elders moesten doorbrengen. 
Desondanks verliep de jaarwisseling duidelijk 
rustiger dan andere jaren. Hiermee heeft het 
grootste deel van onze inwoners een fijne bijdrage 
geleverd aan het voorkomen van extra druk op de 
hardwerkende mensen in de zorg.

Vooruitkijken naar 2021
‘’Het was een jaar waarin het coronavirus ons 
in de greep had en nog steeds heeft. Een jaar 
waarin dierbaren ziek werden of zelfs kwamen te 
overlijden. De schade die corona heeft toegebracht 
is groot. Dat raakt mij enorm! Daarom wil ik dan 
ook een oproep doen aan u, om goed op elkaar 
te letten en een helpende hand te bieden maar 
ook om ondernemers te ondersteunen en lokaal 
te winkelen zodra dit weer mogelijk is binnen de 
geldende coronamaatregelen. Iedereen snakt naar 
persoonlijk contact dat hopelijk binnenkort weer 
meer mogelijk is. Het vooruitzicht van een vaccin is 

bemoedigend maar we mogen de komende periode 
nu niet verslappen in het naleven van de regels van 
de Rijksoverheid’’, aldus burgemeester Willemijn 
van Hees. < 

Herinrichting Vijfhoevenlaan  
in Vlijmen: denk je met ons mee?
Hoe de Vijfhoevenlaan er straks uit komt te zien weten we nog niet. 
Wel weten we dat deze straat in de toekomst de nieuwe toegang tot 
Vlijmen wordt. Wij nodigen je uit om hierover met ons mee te denken.

Wij starten vroegtijdig met de inwonersparticipatie over de herin
richting van de Vijfhoevenlaan, vooruitlopend op de uitspraak van 
Raad van State over Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 
(GOL). Dit doen we zodat we de belangen van direct omwonenden 
en andere inwoners van Vlijmen voldoende aandacht kunnen geven. 
Met de daadwerkelijke werkzaamheden voor de herinrichting van de 
Vijfhoevenlaan wordt uiteraard nog niet gestart. Hiermee kunnen we 
pas starten als er duidelijkheid is over de plannen van de GOL nadat de 
Raad van State een uitspraak heeft gedaan. 

Denk je met ons mee?
Wij vinden het belangrijk om jouw wensen en ideeën over de herin
richting van de Vijfhoevenlaan te horen. Daarom nodigen we je van 
harte uit om je mening te geven door het invullen van een online 
enquête. Hierin stellen wij een aantal vragen over je ervaring en mening 
rondom de verkeerssituatie in het gebied Vijfhoevenlaan. De  enquête is 
in te vullen van 4 januari 2021 tot en met 27 januari 2021. Heb je moeite 
met het invullen van de online enquête? Dan kun je contact opnemen 
met Senna Heijnen, van bureau Kragten via 088 – 33 66 126  en helpt zij 
je graag verder.

Op de hoogte blijven?
Met de resultaten van deze enquête gaan we vervolgens aan de slag 
voor een eerste schetsontwerp. Hiervoor willen we een klankbordgroep 
instellen, waarbij wij onze ideeën voorleggen. Uiteraard kun je ook 
aan vervolgsessies deelnemen. Hoe we deze precies vorm gaan geven 
is afhankelijk van de situatie rondom het coronavirus. Als je hier 
interesse in hebt, kun je op het einde van de enquête je emailadres 
invullen. Wij zullen je dan benaderen voor het vervolgproces. <

Kerstboom opruimen? 
t/m 8 januari 2021

Door corona is alles anders. Ook onze traditionele kerstboom
inzameling moeten we vanwege de geldende maatregelen anders 
organiseren. 

Dit jaar kunnen de kerstbomen evenals voorgaande jaren op 
de vaste locaties worden ingeleverd. Helaas kunnen we door 
de coronamaatregelen geen vergoeding per ingeleverde boom 
geven. De afgelopen jaren trok dit veel mensen en kinderen aan. 
In verband met de coronamaatregelen willen we dat dit jaar 
voorkomen! De locaties zijn afgezet met dranghekken waarbinnen 
je je kerstboom,  zonder emmer en versierselen, kunt neerleggen. 
Onze medewerkers van de buitendienst zullen gedurende boven
genoemde periode regelmatig de ingeleverde bomen ophalen. 

Cadeaubonnen
Voor veel jongeren was het een sport om zoveel mogelijk 
kerstbomen op te halen en zo een leuk zakcentje te verdienen. 
Ook dit moeten we door de coronamaatregelen helaas anders  
organiseren. Maar je kunt wel iets winnen! Maak een leuk/
grappig kort filmpje waarin je laat zien dat je kerstbomen aan het 
inzamelen bent en je maakt kans op een mooie cadeaubon. 

Mail je filmpje, bijvoorbeeld via een WeTransfer downloadlink, naar 
info@heusden.nl onder vermelding van ‘kerstboominzameling’ en 
zet in de mail duidelijk je naam, telefoonnummer en adres. <

Plaats Locatie
Haarsteeg Mari van Eschstraat parkeerplaats bij
 Lambertusschool
Vlijmen Vlaemsche Hoeve grasveld op de hoek
 Van Lieshoutstraat
Vlijmen Vijfhoevenlaan t.h.v. Beethovenlaan
 (grasveld)
Vlijmen Van Limburg Stirumlaan Basisschool 
 De Wilgen
Vlijmen Jan Steenstraat t.h.v. Caleidoscoop
Nieuwkuijk Nieuwkuijksestraat Basisschool Het Kompas
Oudheusden De Schakel
Hedikhuizen Lambertusstraat
Heusden (vesting) Burchtplein
Herpt Torenstraat nabij Dorpshuis
Drunen Plataanplein
Drunen Oranjeveld
Drunen Grasveld Maleisiëlaan / Birmalaan
Drunen Hoek Vennestraat / Churchillstraat
Drunen Donauring parkeerplaats De Moezel
Elshout Hoek Th.Rijkenstraat/ Hertog Janstraat

Enquête invullen
Denk mee en vul de vragen 
in op www.heusden.nl/
vijfhoevelaan

Nieuwsbrief
Blijf op de hoogte en schrijf 
je in voor de nieuwsbrief 
via onze website.

Je kunt ook  
Whats Appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer

(06) 532 357 05

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
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 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
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 je je  
aanmelden voor emailservice.

Herhaalde publicatie
Op 28 december 2020 is de informatie
pagina met bekendmakingen alleen 
digitaal verspreid. Het Weekblad 
Heusden is in deze week niet huis
aanhuis verspreid. Daarom geven we 
hieronder een korte opsomming van de 
ruimtelijke plannen die in deze editie 
stonden. Meer informatie vind je op 
www.heusden.nl onder bouwen en 
wonen, bestemmingsplannen.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
ELSHOUT, 3E HERZIENING 
KAPELSTRAAT 46-48.
Het plangebied ligt aan de 
Kapelstraat 46 en 48 in Elshout. Het 
plan zorgt voor een planologisch 
aaneengesloten bedrijfsperceel met 
een uitbreidingsmogelijkheid voor het 
daar gevestigde loonwerkbedrijf.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
STEENWEG 7A, OUDHEUSDEN
Het plangebied ligt aan de noordelijke 
rand van Oudheusden en ten oosten 
van het Jagershof, achter het pand 
Steenweg 7. Het plangebied grenst 
aan de woonpercelen Steenweg 7, 
Jagershof 7, Jagershof 8 en Jagershof 
9. Het plan maakt de bouw van een 
vrijstaande woning mogelijk.

VASTSTELLING UITWERKINGSPLAN 
EN HOGERE GRENSWAARDEN GELUID 
GEERPARK FASEN 2B-3 EN 2C
Het plangebied maakt deel uit van de 
nieuwe woonwijk Geerpark in Vlijmen 
en ligt in het noordelijk deel van de 
wijk. Het plan voorziet in de realisering 
van circa 180 woningen.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Kleinestraat, kadastraal 

L5008, bouwen woning (1040229, 
12122020)

•  Herpt, Zeggelaarseweg 2, uitbreiden 
loods (1041215, 15122020)

•  Herpt, Hoofdstraat 33, bouwen 
woning (1041342, 15122020)

•  Vlijmen, Geerpark fase 2B2 “Tot 
Morgen”, kavel GEE402, bouwen 
woning (1040526, 13122020)

•  Drunen, Mondriaanstraat 2, wijzigen 
gevelindeling woning (1042508,  
19122020) 

•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 1, tijdelijk 
plaatsen woonunits (1042238,  
18122020)

•  Heusden, Hertogin Johanna van 
Brabantstraat, kadastraal A2945, ver
bouwen bestaande sacristie en uit
breiden kelder (1041889, 17122020)

•  Heusden, Burchtplein 2, verbouwen 
pastorie (1041893, 17122020)

•  Vlijmen, Geerpark fase 2B2 “Tot 
Morgen”, kavel GEE422, bouwen 
woning (1041646, 16122020)

•  Vlijmen, Oranje zegge 31, vergroten 

woning (1041869, 17122020)
•  Vlijmen, Geerpark fase 2B2 “Tot 

Morgen”, kavel GEE411, bouwen 
woning (1041945, 17122020)

•  Vlijmen, Geerpark fase 2B2 “Tot 
Morgen”, kavel GEE416, bouwen 
woning (1041949, 17122020)

•  Vlijmen, Geerpark fase 2B2 “Tot 
Morgen”, kavel GEE408, bouwen 
woning (1042252, 18122020)

•  Vlijmen, Schout Martinistraat, 
kadastraal L3298, bouwen garage 
met berging (1042287, 18122020)

•  Vlijmen, Monseigneur van 
Kesselstraat 15A, verhogen daknok 
en plaatsen dakkapellen (1042373, 
19122020)

•  Vlijmen, Heisteeg 2A, plaatsen 
overkapping/carport (1042376,  
19122020)

•  Vlijmen, Nicolaas Beetsstraat 1, 
vernieuwen voor en zijgevel woning 
(1042407, 19122020)

•  Vlijmen, Geerpark fase 2B2 “Tot 
Morgen”, kavel GEE421, bouwen 
woning (1043106, 21122020)

•  Vlijmen, Pastoriestraat 16, bouwen 
bijgebouw (1043210, 16122020)

Monumenten
•  Heusden, Burchtstraat 14, repareren 

en voegen voorgevel woning en 
tuinmuur (1040427, 13122020)

In en uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Kleinestraat, kadastraal 

L5008, aanleggen in en uitrit 
(1040229, 12122020)

•  Vlijmen, Geerpark fase 2B2 “Tot 
Morgen”, kavel GEE402, aanleggen  
in en uitrit (1040526, 13122020)

•  Vlijmen, Geerpark fase 2B2 “Tot 
Morgen”, kavel GEE422, aanleggen  
in en uitrit (1041646, 16122020)

•  Vlijmen, Geerpark fase 2B2 “Tot 
Morgen”, kavel GEE411, aanleggen  
in en uitrit (1041945, 17122020)

•  Vlijmen, Geerpark fase 2B2 “Tot 
Morgen”, kavel GEE408, aanleggen  
in en uitrit (1042252, 18122020)

•  Vlijmen, Schout Martinistraat, 
kadastraal L3298, aanleggen in en 
uitrit (1042287, 18122020)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Vlijmen, Engelenseweg, kadastraal 

N3906, verleggen tracé ten behoeve 
van realisatie project GOL (1041427, 
16122020)

Reclame plaatsen
•  Drunen, Christiaan Huygensweg 3E, 

plaatsen gevelreclame (1042220, 
18122020)

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een 
kennis geving van de ontvangen aan
vragen. 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
•  Elshout, Mayweg, kavel GOR02, 

bouwen woning (1028952, 15122020)
•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 7, 

verbouwen woning (1029416,  
16122020)

•  Vlijmen, De Hoogstraat 10, uitbreiden 
woning (1029839, 16122020)

•  Haarsteeg, De Hoeven, kadastraal 
G286, bouwen woning en bijgebouw 
(1024725, 21122020)

•  Herpt, Hoefstraat 1A, restaureren 
rijksmonument (2e fase) nummer 
517315 (voormalige stroopfabriek/
varkensstal) (1032569, 22122020)

•  Vlijmen, Julianastraat 13, interne 
verbouwing en plaatsen dakramen 
monument (1029304, 17122020)

Het bestemmingsplan is gewijzigd 
vastgesteld en bevat dus een 
aantal wijzigingen ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan. 
De wijzigingen zijn ambtshalve 
aangebracht. Ze zijn overzichtelijk 
aangegeven in het ter inzage liggende 
raadsbesluit.

Coördinatieregeling
Op verzoek van de initiatiefnemer is 
besloten de coördinatieregeling toe te  
passen. De coördinatieregeling maakt  
het mogelijk om de besluiten behoren de 
bij genoemde ontwikkeling geza men lijk 
voor te bereiden en te coördineren. Het 
gaat hierbij om het bestemmingsplan 
en de omgevingsvergunning voor het  
bouwen. Het doorlopen van deze proce  
dure heeft tot gevolg dat tevens bun  
deling van rechtsbescherming plaats  
vindt. Hierdoor hoeft een belang 
hebbende burger slechts tegen één 
besluit rechtsmiddelen aan te wenden. 

Inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan 
en de omgevingsvergunning met  
bij behorende stukken liggen met 
ingang van 7 januari 2021 gedurende  
6 weken ter inzage. Je kunt de stukken 
tijdens openingstijden inzien in 
het gemeentehuis in Vlijmen. Een 
digitale versie is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl en het bestemmings
plan tevens via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep
Belanghebbenden die tijdig een ziens 
 wijze kenbaar hebben gemaakt kunnen
binnen zes weken na de dag waarop de 
besluiten ter inzage zijn gelegd beroep 
instellen bij de Afdeling bestuurs
recht spraak van de Raad van State. 
Ook belanghebbenden die kunnen 
aan tonen dat zij redelijker wijs niet in 
staat zijn geweest tijdig een zienswijze 
kenbaar te maken, kunnen beroep 
indienen. Daarnaast kan iedereen 
gedurende deze termijn beroep in
stel len tegen de wijzigingen die bij de 
vaststelling door de gemeenteraad 
in het ontwerpbestemmingsplan zijn 
aangebracht. De besluiten treden 
in werking na het verstrijken van de 
beroepstermijn. Een ingesteld beroep 
schorst de inwerkingtreding van de 
besluiten niet. Wel is het gedurende de 
beroepstermijn mogelijk de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak 
schriftelijk te verzoeken om een 
voorlopige voorziening te treffen 
tegen de besluiten. Indien een 
dergelijk verzoek is gedaan, wordt de 
inwerkingtreding van de besluiten 
opgeschort totdat op het verzoek is 
beslist.

Verkeer
Het college van Heusden heeft op 
22 december 2020 besloten om 
een gereserveerde gehandicapten
parkeerplaats aan te leggen ter 
hoogte van de Kavreinsestraat 15 in 
Vlijmen. De parkeerplaats wordt met 
bebording aangegeven. Het besluit is 
op 6 januari 2021 bekendgemaakt in de 
Staatscourant.

Drank en horecavergunning
De burgemeester van Heusden heeft op 
18 december 2020 vergunning verleend 
voor Stichting De Schuur Van Herpt 
aan de Burgemeester Buijsstraat 33 te 
Herpt. De vergunning is verzonden op 
18 december 2020 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 1019233.

Milieu

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

Zaaknummer: 1024011
Datum ingekomen: 6 oktober 2020
Adres: Honderdbunderweg 5 Drunen
Activiteit: Melden nevenactiviteiten

Zaaknummer: 1014999
Datum ingekomen: 3 september 2020
Adres: Vendreef 1 Vlijmen
Activiteit: Wijziging dierbezetting

Zaaknummer: 1032834
Datum ingekomen: 18 november 2020
Adres: Burgemeester van Houtplein 
33A Vlijmen
Activiteit: Verkoop en reparatie van 
tweewielers

Zaaknummer: 1032120
Datum ingekomen: 16 november 2020
Adres: Voorste Zeedijk 10 Vlijmen
Activiteit: Akkerbouwbedrijf

MELDINGEN BESLUIT LOZEN BUITEN 
INRICHTINGEN
Het college van Heusden heeft onder
staande meldingen op grond van het 
Besluit lozingen buiten inrichtingen 
ontvangen en geaccepteerd voor 
een nieuw aan te leggen gesloten 
bodemenergiesysteem:

Zaaknummer: 1031152
Datum ingekomen: 12 november 2020
Adres: Anton Pieckplein 8 Drunen
Vermogen kW: 7 kW

Zaaknummer: 1021498
Datum ingekomen: 22 september 2020
Adres: Vlinderhof 20 Vlijmen
Vermogen kW: 8 kW

Zaaknummer: 1031435
Datum ingekomen: 13 november 2020
Adres: Vlinderhof 18 Vlijmen
Vermogen kW: 7 kW

De acceptatie van de meldingen betreft 
geen besluit in de zin van de Algemene 
wet bestuursrecht. Het indienen van 
een bezwaar of beroep is dan ook niet 
mogelijk.

Begraafplaatsen
Het college heeft de ‘Nadere regels 
begraafplaatsen gemeente Heusden 
2021’ vastgesteld. Deze regels dienen 
als extra voorwaarden voor het beheer 
en gebruik van de gemeentelijke 
begraaf plaatsen in de gemeente. De 
nadere regels treden vanaf 1 januari 
2021 in werking. < 

Bekendmakingen >

•  Vlijmen, Geerpark fase 2B2 “Tot 
Morgen”, kavel GEE413, bouwen 
woning (1029998, 21122020)

Kappen
•  Heusden, Wijksestraat 38, kappen 

witte moerbeiboom (1032932,  
17122020)

Monumenten (handelingen 
met gevolgen voor beschermde 
monumenten)
•  Herpt, Hoefstraat 1A, restaureren 

rijksmonument (2e fase) nummer 
517315 (voormalige stroopfabriek/
varkensstal) (1032569, 22122020)

•  Vlijmen, Julianastraat 13, interne 
verbouwing en plaatsen dakramen 
monument (1029304, 17122020)

In of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, Mayweg, kavel GOR02, 

aanleggen in en uitrit (1028952,  
15122020)

•  Haarsteeg, De Hoeven, kadastraal 
G286, aanleggen in en uitrit 
(1024725, 21122020)

•  Vlijmen, Geerpark fase 2B2 “Tot 
Morgen” kavel GEE413, aanleggen  
in en uitrit (1029998, 21122020)

Ontheffing (geluid)
•  Drunen, Mexicoplein 1, verbouwen 

supermarkt (1019275, 16122020)

Buiten behandeling gesteld (Bouwen)
•  Vlijmen, Jeroen Boschstraat 30, 

plaatsen dakkapel op voor en achter
zijde woning (1023310, 16122020)

Verdagen
•  Drunen, James Wattlaan 19, plaatsen 

van gevelreclame (1026896,  
14122020)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Donauring 166, vergroten 

woning (1037385, 17122020)
•  Drunen, Mexicoplein 1, verbouwen 

supermarkt (Albert Heijn) (1019275, 
16122020)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Ossewaardsestraat 5, 

bouwen aanbouw (1023310,  
16122020)

•  Vlijmen, Julianastraat 13, plaatsen 
dakramen monumentaal pand 
(435535, 17122020)

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.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
'ONSENOORTSEWEG EO NIEUWKUIJK' 
EN VERLENING OMGEVINGS-
VERGUNNING 
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op 15 
december 2020 het bestemmingsplan 
'Onsenoortseweg eo Nieuwkuijk'  
(NL.IMRO.0797.BPOonsenoortsestr
VG01) gewijzigd heeft vastgesteld. 
Het college van Heusden maakt 
voorts bekend, dat zij op 5 januari 
2021 de daarmee samenhangende 
omgevingsvergunning voor de 
activiteiten ‘bouwen’ heeft verleend.

Het plangebied ligt in Nieuwkuijk en 
betreft het perceel Nieuwkuijksestraat 
1 en de percelen aan de Onsenoortse
straat (kadastraal 5119 en 6189).

Het doel van het plan is het realiseren 
van twee vrijstaande senioren woning
en aan de Onsenoortsestraat in 
Nieuwkuijk en het wijzigen van de  
bedrijfsbestemming van Nieuw kuijkse
straat 1 in een woonbestemming.

Ligging plangebied

Geen collectieve festivi tei
ten aangewezen voor 2021
Normaal gesproken wordt er in de gemeente 
Heusden een aantal evenementen zoals carnaval, 
oud en nieuw en de 80van de Langstraat aange
wezen als collectieve festiviteit. Als horeca bedrijf 
of (sport)vereniging mag je dan activiteiten 
organi seren waarbij je je niet hoeft te houden  
aan de geluidsnormen.

Vanwege de coronapandemie is het op dit  
moment onduidelijk of en wanneer er weer 

festiviteiten georganiseerd mogen worden. 
Als er weer festiviteiten georganiseerd mogen 
worden is het onduidelijk in wat voor vorm ze 
georganiseerd mogen worden. Daarom heeft het 
college van Heusden besloten om geen collectieve 
festiviteiten aan te wijzen voor 2021. 

Mochten er alternatieve festiviteiten zich voor
doen, of reguliere festiviteiten (o.a. carnaval) in 
alternatieve vorm doorgang kunnen vinden, dan 
bekijkt het college of een incidentele aanwijzing 
als collectieve ‘onvoorziene’ festiviteit mogelijk  
en wenselijk is. <

Tarieven milieustraat 
Op de milieustraat is een aantal afvalstromen gratis. Voor andere moet je 
betalen. Vanaf 1 januari 2021 betaal je 16 cent per kilo (met een minimaal 
tarief van € 2,55 per aanlevering) voor het hieronder genoemde afval. 

• grof huishoudelijk afval
• PMDafval
• puin
• gips en gasbetonblokken
• hout
• vloerbedekking
• grond (niet vervuild)
• nietcomposteerbaar 

tuinafval, zoals boomstronken, 
graszoden, graspollen

• dakleer
• personenautobanden met velg, 

maximaal 4 per aanlevering  
(€ 4,00 per band)

• band van een tractor of 
vrachtwagen (maximaal 1 band: 
€ 18,30 voor een band)

• hard plastic
• matrassen <
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