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Nu & morgen
Wie worden de Heusdenaren van 2020
Nomineren kan van 18 januari tot 7 februari!

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.

Foto: Paul Engelkes - Desaiga

We zijn op zoek naar twee Heusdenaren van het
jaar 2020. Eén in de categorie volwassenen en
één in de categorie kinderen/jongeren onder de 18
jaar. Ken jij iemand die zich in deze coronaperiode
extra heeft ingezet voor anderen en daarmee
een beweging op gang heeft gebracht? Of een
vrijwilliger(tje) die zich belangeloos inzet voor
anderen? Een sporter(tje) die een sportprestatie
heeft geleverd waarbij hij of zij Heusden op de
kaart heeft gezet? De lokale ondernemer die
van Heusden een bijzondere plaats maakt en
ervoor zorgt dat jij mee kan blijven doen in de
maatschappij? Kortom iemand die in Heusden écht
het verschil maakt? Nomineer dan deze persoon,
stichting, vereniging of organisatie vóór 7 februari
voor de titel van Heusdenaar(tje) van 2020 via
www.heusden.nl/heusdenaarvanhetjaar

Vorig jaar konden we vanwege de coronacrisis
helaas geen Heusdenaar van het jaar
benoemen. In 2018 won de organisatie van de
SamenLoop voor Hoop de prestigieuze titel
toen zij maar liefst 115.259 euro inzamelde
voor het KWF Kankerfonds. Op de foto zien
we een aantal leden van de organisatie.

Energiebesparingsartikelen en besparingsadvies
Wil jij ook je energieverbruik verminderen in je eigen woning
door gratis energiebesparingsartikelen 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. Zodra dit kan belt of mailt een van onze duurzaamheids
partners je hierover.

Het college heeft besloten om het uitreiken van
de awards te vereenvoudigen en ook kinderen en
jongeren te betrekken. Daarom kiezen we voortaan
de Heusdenaar van het jaar in twee categorieën,
namelijk kinderen/jongeren en volwassenen. De
verschillende awards voor Doener van het jaar en
Droom van het jaar worden niet meer uitgereikt,
maar deze personen, verenigingen of stichtingen
en ondernemers kunnen voortaan genomineerd
worden voor de titel ‘Heusdenaar van het jaar’. <

Energiebesparingstips
We onderzoeken 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
Meld
u aan
voor
de bij aan #HeelHeusdenDuurzaam <

Hart van Brabant
werkt samen aan
klimaatmaatregelen

informatieavonden via
regio-hartvanbrabant.nl/REKS

Een fijne plek om te wonen – nu en in de toekomst: dat willen we in
gemeente Heusden en in heel Hart van Brabant. Daarom maken we
in onze regio samen plannen voor het veranderende klimaat. We
kijken hoe en waar we energie kunnen besparen en duurzaam kunnen
opwekken. Hoe we onze huizen duurzaam kunnen verwarmen. En
hoe we onze omgeving kunnen beschermen tegen hitte, droogte en
wateroverlast. Die plannen zetten we in de Regionale Energie- en
Klimaatstrategie (REKS).
Wat betekent de REKS voor u?
Tijdens de online informatieavonden hoor je wat de REKS is, hoe deze
er globaal uitziet, wat de planning is en hoe je kunt meedoen. Ook is er
ruimte voor het stellen van vragen. De avonden zijn bedoeld voor alle
inwoners in de regio.
• Zonne-energie in Hart van Brabant
dinsdag 26 januari, 19.30 – 21.00 uur
• Aanpassingen aan klimaatverandering
donderdag 28 januari, 19.30 – 21.00 uur

Meld u aan voor de
informatieavonden via

Volg ons op social media!
regio-hartvanbrabant.nl/REKS

Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op de hoogte! <
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verwarmen van onze woningen en gebouwen en participatie
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Tijdens de online informatieavonden hoort u wat de REKS is,

Meer informatie
Meer informatie over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie en de
overige activiteiten vind je op regio-hartvanbrabant.nl/REKS. <
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Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Telefoon: (073) 78 201 78
Website: www.bijeenheusden.nl
E-mail: info@bijeenheusden.nl
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Herinrichting Vijfhoevenlaan in
Vlijmen: denk je met ons mee?

Nieuwe natuur beheren in
Sompen en Zooislagen

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.

Het gebied Sompen en Zooislagen aan de noordkant van
Haarsteeg, behoort tot het Natuurnetwerk Brabant. Het
natuurnetwerk is nog niet af. De provincie Noord Brabant
heeft daarom ARK Natuurontwikkeling de opdracht gegeven
om de grondeigenaren te benaderen voor het kopen van
landbouwpercelen. Als dat lukt wordt de landbouwgrond
omgezet in natuur.

Vul de enquête in via: www.heusden.nl/
vijfhoevenlaan. Wil je op de hoogte blijven
van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in
voor de nieuwsbrief via www.heusden.nl/
Vijfhoevenlaan.
Wij zijn vroegtijdig gestart met de inwoners
participatie over de herinrichting 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 herinrichting 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 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) 336 61 26 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
e-mailadres invullen. Wij zullen je dan benaderen
voor het vervolgproces. <

Om het verlies van planten- en diersoorten in Brabant en de
verdroging in de afgelopen decennia tegen te gaan, is het
belangrijk dat er weer waterrijke plekken terugkomen. Dieren
zoals de otter kunnen dan weer terugkeren. Ook willen we de
nieuwe natuur toegankelijk maken zodat mensen ervan kunnen
genieten. Zo profiteren zowel mensen als dieren en planten van
de maatregelen.
Samenwerken is belangrijk. Help jij mee?
ARK Natuurontwikkeling werk samen met onder andere
agrariërs, het waterschap, natuurterreinbeheerder en lokale
organisaties. Cruciaal zijn de mensen die eigenaar zijn van de
percelen in het gebied. Daarom zoeken ze naar mensen die:
• willen investeren in de realisatie van natuurontwikkeling;
• kansen zien in kavelruil met eigen gronden, eventueel in
combinatie met natuurontwikkeling;
• geïnteresseerd zijn in het verwerven en/of het omvormen
naar natuur van gronden in Sompen en Zooislagen.
Doe jij mee aan grondverkoop of -ruil, natuurontwikkeling of
natuurbeheer of wil je meer informatie? Neem dan contact op
met Anke Dielissen van ARK Natuurontwikkeling door een email
te sturen naar: anke.dielissen@ark.eu <
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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
• Hedikhuizen, Lambertusstraat 2D,
plaatsen dakkapel voorzijde woning
(1048873, 10-01-2021)
• Vlijmen, Voordijk 17, verbouwen
en vergroten woning (1047324,
06-01-2021)
Kappen
• Drunen, Duinweg, kadastraal L6025,
kappen vormplatanen (1047421,
07-01-2021)
• Haarsteeg, De Omloop 10, kappen
negen essen (1048346, 09-01-2021)
Monumenten
• Heusden, Breestraat 12, schilderen
gevels en kozijnen (1048775,
10-01-2021)
• Heusden, Burchtstraat 14, repareren/
onderhouden voegwerk gevel woning
en tuinmuur (1049622, 12-01-2021)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase
2B2, kavel GEE416, aanleggen in- en
uitrit (1047138, 06-01-2021)
Procedure
De gemeente Heusden geeft een
kennisgeving van de ontvangen
aanvragen. De stukken zijn voor

www.heusden.nl

iedereen in te zien in het gemeentehuis
in Vlijmen. Tegen ingediende
aanvragen is geen bezwaar mogelijk.

• Vlijmen, Meliestraat 17, bouwen
schuur en overkapping (1028723,
08-01-2021)

VERLEEND
De vermelde datum is de
verzenddatum.

Ingetrokken
• Elshout, Van Schagenstraat 1,
aanleggen in- en uitrit (1031581,
08-01-2021)
• Vlijmen, Rembrandtstraat 22,
aanleggen in- en uitrit (1024297,
12-01-2021)

Bouwen
• Drunen, Lipsstraat 66, verhogen
bouwpeil (1025870, 11-01-2021)
• Drunen, Grotestraat 135, veranderen
geldautomaat (1030108, 08-01-2021)
• Elshout, d’Oultremontweg 23,
bouwen agrarische loods voor
hobbymatig gebruik en plaatsen
hekwerken met poort (1015311,
12-01-2021)
• Vlijmen, Julianastraat 11, plaatsen
bijgebouw met zonnepanelen en een
speelhuisje (1031812, 06-01-2021)
• Vlijmen, Rozemarijn, kadastraal
N6075 (ged.) bouwen woning
(1034519, 11-01-2021)
• Vlijmen, Ruisvoorn 1, bouwen
buitenberging (1036820, 12-01-2021)
Afwijken van de bestemming
• Drunen, Lipsstraat 66, verhogen
bouwpeil (1025870, 11-01-2021)
• Elshout, d’Oultremontweg 23,
bouwen agrarische loods voor
hobbymatig gebruik en plaatsen
hekwerken met poort (1015311,
12-01-2021)
• Vlijmen, Rozemarijn, kadastraal
N6075 (ged.) bouwen woning en
aanleggen in- en uitrit (1034519,
11-01-2021)

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.
ONTWERPBESCHIKKING INTREKKEN
OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE
MILIEUTOETS (UITGEBREIDE
PROCEDURE)
Het college van Heusden maakt
bekend dat zij voornemens is om,
in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, een
omgevingsvergunning beperkte
milieutoets (OBM) voor het
bedrijfsmatig houden van dieren aan
de Voorste Zeedijk 10 in Vlijmen op
verzoek van de inrichtinghouder in
te trekken. De ontwerpbeschikking is
verzonden op 7 januari 2021.

In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Rozemarijn, kadastraal
N6075 (ged.) bouwen woning en
aanleggen in- en uitrit (1034519,
11-01-2021)

De ontwerpbeschikking ligt met
bijbehorende stukken met ingang van
21 januari 2021 zes weken ter inzage.
Je kunt een zienswijze indienen. Een
schriftelijke zienswijze richt je aan de
Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB), Postbus 75, 5000 AB,
Tilburg. Zienswijzen digitaal indienen
is ook mogelijk via: info@omwb.nl. Wil
je meer informatie, dan kun je contact
opnemen met de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant via
telefoonnummer (013) 206 01 00
(OMWB zaaknummer: 20111161).

Verdagen
• Drunen, Eendekooi 6, verbouwen/
vergroten woning, veranderen inrit en
bouwen garage met carport (1029924,
12-01-2021)

GEMEENTE HEUSDEN – RECTIFICATIE
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
Op 9 december 2020 heeft de gemeente
Heusden in het gemeenteblad de
volgende aanvraag gepubliceerd:

Monumenten
• Vlijmen, Julianastraat 11, plaatsen
bijgebouw met zonnepanelen en een
speelhuisje (1031812, 06-01-2021)

Nieuwkuijk, Spoorlaan (kadastraal
N1214 en N4082), plaatsen
geluidsscherm KW O4.2.1.1 en O4.2.2.2
DG4 t.b.v. realisatie GOL (verg-169)
(1036749, 01-12-2020)
De aanvraag was onjuist / onvolledig
gepubliceerd. Dit moet zijn:
Nieuwkuijk, Spoorlaan (kadastraal
N1214 en N4082) ter hoogte
van de Kloosterstraat 34 tot
Onsenoortsestraat 14, plaatsen
geluidsschermen, kunstwerk O4.2.1.1
en kunstwerk O4.2.2.2 in deelgebied 4
(VERG-169) (1036749, 1 december 2020)
Meer informatie
Graag bij je schriftelijke reactie het
zaaknummer vermelden. Voor vragen
kun je contact opnemen met het
cluster Omgevingsvergunningen van
de gemeente Heusden, telefoon:
(073) 513 17 89.

Milieu
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
bodemenergiesysteem:
Zaaknummer: 1037304
Datum ingekomen: 3 december 2020
Adres: Kerstraat 17b Hedikhuizen
Vermogen kW: 7
Zaaknummer: 1038824
Datum ingekomen: 8 december 2020
Adres: Willy van den Berkstraat 1A
Haarsteeg
Vermogen kW: 7
De acceptatie van de melding betreft
geen besluit in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb). Het indienen
van een bezwaar of beroep is dan ook
niet mogelijk.

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: Godlewski, A.
Geboortedatum: 05 maart 1989
Adres: Mariëndonkstraat 1 Elshout
Datum besluit: 12 januari 2021
Zaaknummer: 1024470
Geslachtsnaam: Parcheta, D.
Geboortedatum: 25 oktober 1988
Adres: Mariëndonkstraat 1 Elshout
Datum besluit: 12 januari 2021
Zaaknummer: 1024473
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. <

