
De mooiste vestingstad van Nederland
Dat is toch Heusden? Stem nu!

Leuk nieuws! Heusden is in de race voor de titel 
‘De allermooiste vestingstad van Nederland’. 
ANWB organiseert deze wedstrijd en maakte een 
lijst van vestingsteden waar je op kunt stemmen. 

Heusden staat hier natuurlijk ook tussen. Vind jij, 
net als wij, dat ons vestingstadje de nummer 1 is? 
Stemmen kan tot en met 15 april via de website 
van ANWB: www.anwb.nl <

Hondenpoep
Hondenpoep is ergernis nummer één in Nederland. Voor heel veel 
inwoners van de gemeente Heusden is dat niet anders. De klachten 
hierover zijn ook terecht, alleen de oplossing van dit probleem is 
vaak lastig en waarschijnlijk ook een utopie.

Het probleem zit namelijk niet bij de hond, maar bij het baasje. Die 
is verplicht de hondenpoep netjes op te ruimen en dat wordt vaak 
‘even’ vergeten, of brutaalweg gewoon niet gedaan. Door de corona-
pandemie is het hondenbezit toegenomen. Onderstaand alle regels 
nog eens op een rijtje: 

•   Binnen de bebouwde kom is jouw hond altijd aangelijnd. Op een 
hondenuitrenveld mag jouw hond loslopen.

•   Binnen de bebouwde kom ruim je overal de poep van jouw hond 
op. Ook op een hondenuitrenveld!

•   Tijdens het uitlaten heb je altijd iets bij waarmee je de honden-
poep kunt opruimen zoals een plastic zakje of hondenpoepgrij-
per.

•   Je mag een hond alleen uitlaten op plekken waar het is toege-
staan. Dus niet op een speelplaats, speelweide of in een zandbak 
voor kinderen.

•   Hondenpoep mag niet in het riool worden weggegooid. Gooi het 
in de hondenpoepcontainers of neem het mee naar huis en gooi 
het bij het restafval. 

Hondenpoepcontainer
Om je te helpen bij de opruimplicht, staan er in de hele gemeente 
speciale hondenpoepcontainers waar je de zakjes met hondenpoep 
weg kunt gooien. De containers herken je aan de speciale sticker 
op de voorkant. Zijn er op jouw uitlaatroute te weinig hondenpoep-
containers neem dan contact op met de gemeente. Wij kijken graag 
samen naar de mogelijkheden.

Boete
Als je in overtreding bent, kan dat een boete opleveren van € 109.
Toch zeker de moeite waard om je dan toch maar aan de regels te 
houden. Los van het feit dat je jezelf een behoorlijke boete kunt 
besparen werk je ook mee aan het voorkomen van veel ergernissen 
bij medebewoners en werk je mee aan een schone en veilige woon-
omgeving. <

Je kunt ook  
Whats Appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer

(06) 532 357 05

Help de horeca
Eten bestellen bij je favoriete restaurant

De coronacrisis en de bijkomende maatregelen zijn voor de horeca een 
rotsituatie en dat is een understatement. Je kunt je favoriete restau-
rant wél blijven steunen. Misschien heb je de afgelopen maanden al 
eens iets afgehaald of laten bezorgen bij jou thuis. Blijf dat ook doen! 
Bestel eens een lekkere lunch voor in het weekend of een uitgebreid  
diner om een feestelijke dag bij jou thuis te vieren. Thuis ‘uit eten’ 
blijft natuurlijk anders dan echt uit eten gaan, maar de horeca kan  
de steun goed gebruiken. 

Op onze website www.heusden.nl/steundehoreca vind je een lijst  
met horecazaken in de gemeente die eten bezorgen of waar je kunt 
afhalen. <

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 schoolvakantie werken 
wij alleen op afspraak. Je kunt tele-
fonisch 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
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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 e-mail-service.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Grotestraat 282, verbouwen 

bedrijfspand tot één woning en ne-
gen studio’s (1076826, 03-03-2021)

•  Heusden, Herptsestraat 2, restau-
reren/renoveren pand (1081875, 
08-03-2021)

•  Nieuwkuijk, Het Hof 14, bouwen 
garage tegen woning (1081256, 
08-03-2021)

•  Vlijmen, Achterstraat 5 t/m 7, 
wijzigen gevels pand (1080577, 
08-03-2021)

•  Vlijmen, Adenauerlaan 60, plaatsen 
dakkapel aan voorzijde woning 
(1081808, 09-03-2021)

Monumenten
•  Heusden, Herptsestraat 2, restau-

reren/renoveren pand (1081875, 
08-03-2021)

Slopen
•  Heusden, Herptsestraat 2, restau-

reren/renoveren pand (1081875, 
08-03-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Wolput 4, verbreden in- en 

uitrit (1082764, 09-03-2021)

Werk of werkzaamheden uitvoeren
•  Haarsteeg, Oude Haven (kadastraal 

N6810), uitvoeren bodemonderzoek 
voor verwijderen asbest (1081807, 
09-03-2021)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
(kadastraal N6080) en omgeving, 
aanleggen nieuwe afvalwatertrans-
portleiding (1082453, 09-03-2021)

•  Vlijmen, Mozartlaan (kadastraal 
N3380) en Schubertlaan (kadastraal 
N1707), aanleggen nieuwe riolering 
(1080982, 08-03-2021)

VERDAGING BESLISTERMIJN AAN-
VRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
VERDAAGD
Het college van burgemeester en wet-
houders maakt bekend, dat de beslis-
sing op de onderstaande aanvraag voor 
een omgevingsvergunning met  
6 weken is verdaagd.

Verdagen
•  Drunen, Elshout, Haarsteeg, 

Nieuwkuijk en Vlijmen, diverse 
locaties, plaatsen vijf bouwborden 
(1037386, 05-03-2021)

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving van de ontvangen aanvragen.
De stukken zijn voor iedereen in te zien 
in het gemeentehuis in Vlijmen. Tegen 
ingediende aanvragen is geen bezwaar 
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 basis-
registratie personen (BRP) staan inge-
schreven. 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: Ungureanu, A
Geboortedatum: 17-04-1992
Adres: Naulandseweg 25 F, Elshout
Datum besluit: 08-03-2021
Zaaknummer: 1049145

Geslachtsnaam: Uijl, F.H. den
Geboortedatum: 27-11-1962
Adres: Gounodlaan 64, Vlijmen
Datum besluit: 10-03-2021
Zaaknummer: 1042953

Geslachtsnaam: Vissers, T.H.J.
Geboortedatum: 29-06-1993
Adres: Paulus Potterstraat 26, Vlijmen
Datum besluit: 10-03-2021
Zaaknummer: 1041098

Verkeer
Het college van burgemeester en wet-
houders van Heusden heeft op 11 maart 
2021 besloten om een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ter hoog-
te van de Stationsstraat 15d in Drunen 
aan te leggen. De parkeerplaats wordt 
met bebording aangegeven. Het besluit 
is 17 maart 2021 bekendgemaakt in de 
Staatscourant.

Evenementenvergunning
De burgemeester van Heusden heeft op 
11 maart 2021 vergunning verleend voor 
evenement Classic Racing Het Hoog op 
26 september 2021 bij Industrieterrein 
Het Hoog in Nieuwkuijk. De vergunning 
is verzonden op 11 maart 2021 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
1049369.

Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer
Het college van Heusden heeft de on-
derstaande melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ont-
vangen en geaccepteerd:

Zaaknummer: 1049048
Datum ingekomen: 8 januari 2021
Adres: Klompenmaker 17 Nieuwkuijk
Activiteit: Oprichting bedrijf de af-
bouw, brandwerendheid en houtbouw

De acceptatie van de melding betreft 
geen besluit in de zin van de Algemene 
wet bestuursrecht. Het indienen van 
een bezwaar of beroep is dan ook niet 
mogelijk. Graag bij een schriftelijke 
reactie het zaaknummer vermelden. <

Bekendmakingen >

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, onderdoorgang A59 ter hoog-

te van Eindstraat (kadastraal L28 en 
L30), uitbreiden onderdoorgang in 
verband met realisatie project GOL 
(VERG-354) (1024709, 04-03-2021)

•  Drunen, ter hoogte van Eindstraat/
Zeedijk (kadastraal L31, L32 en 
L3367), realiseren fietsbrug in ver-
band met realisatie project GOL 
(VERG-354) (1024712, 04-03-2021)

•  Vlijmen, Geerpark tussen Lisdodde en 
Loopkever (kadastraal N6667), plaat-
sen kunstbrug voor voetgangers en 
fietsers (1053956, 08-03-2021)

Kappen
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 

(kadastraal K3060), kappen vier po-
pulieren (1063358, 08-03-2021)

Slopen in beschermd stads- of dorps-
gezicht (vergunning)
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat 13, verwijderen as-
best en overige bouwmaterialen ten 
behoeve van herontwikkeling St. 
Catharinakerk (1060930, 04-03-2021)

Ingetrokken
•  Elshout, Naulandseweg 25B, uit-

breiden caravanstalling (1057897, 
09-03-2021)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het 
besluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belangheb-
bende kan bezwaar maken.

Meer plezier en minder 
stress
Webinar op 25 maart 2021

Door de coronacrisis hebben steeds meer mensen 
het gevoel dat zij in een sociaal isolement zijn be-
land. Een groeiend aantal mensen ervaart gevoelens 
van eenzaamheid. Naast gezonde voeding en bewe-
ging zijn sociale verbinding en zingeving minstens 
zo belangrijk voor je.

Zingeving gaat erover dat je erachter komt wat voor 
jou écht belangrijk is. Wat heeft de afgelopen tijd 
je gebracht? Hoe zorg je ervoor dat je meer rust en 
dankbaarheid in je dag krijgt? Tijdens het webinar 
‘Sociale verbinding en zingeving’ vertellen we hoe 
je meer plezier en minder stress in je dag brengt 
tijdens de coronatijd.

Je kunt op donderdag 25 maart om 08.30 uur  
het webinar volgen vanaf je computer, tablet  
of telefoon. Meld je aan via: 
ggdhvb.webinargeek.com/corona-en-welbevinden <

Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Een duurzaam en comfortabel huis begint met goede 
isolatie. Daarnaast bespaar je met isoleren op je ener-
giekosten en help je het klimaat. Ontbreekt er bij jouw 
woning ergens isolatie? Ontdek de isolatiemogelijkhe-
den die passen bij jouw huis op verbeterjehuis.nl.

Subsidie
Woningeigenaren kunnen bij de gemeente Heusden 
subsidie aanvragen voor het aanbrengen van gevel-, 
dak- of vloerisolatie of het aanbrengen van isolerend 
glas. Je komt in aanmerking voor deze subsidie als jij de 
woningeigenaar bent én je op het adres woont of na de 
renovatie gaat wonen. De subsidie bedraagt 15% van 
de investeringskosten met een maximum van € 500,- 
per adres. Om in aanmerking te komen voor subsidie 
moeten de maatregelen al zijn uitgevoerd en betaald. 
De subsidie geldt alleen voor maatregelen die na  
1 oktober 2020 zijn uitgevoerd. 

Meer informatie: www.heelheusdenduurzaam.nl <

Bespaar geld met 
isolatie

Wat hoort bij het 
PMD-afval?
Al het PMD-afval kan hergebruikt worden. Dit kan 
alleen als de vrachten niet of nauwelijks vervuild 
zijn door ander afval. Helaas komt het regelmatig 
voor dat de afvalverwerker een vracht uit de ge-
meente Heusden heeft afgekeurd, omdat er teveel 
vervuiling in zit  Zonde, want dit kost onnodig veel 
geld maar ook het goede PMD-afval is hiermee ver-
brand! We begrijpen dat het soms lastig is om te 
weten bij welk afval iets hoort. Als je twijfelt, bekijk 
onderstaand lijst of kijk op www.afvalwijzer.nl. <

PMD-afval

PMD staat voor Plastic verpakkingen, 
Metaal (blik) en Drankkartons.

Plastic verpakkingen
• (knijp)flessen voor wasmiddel, shampoo, sauzen
• tubes zoals van tandpasta
• plastic verpakkingen van brood, groenten, kaas, 

vlees, vis, margarine en boter
• plastic bekers zoals voor yoghurt, vla, ijs
• plastic bakjes zoals voor salade, groente, fruit
• zakken zoals voor pasta, rijst, brood, snoepgoed
• plastic huishoudfolie
• blisterverpakkingen zoals voor tandenborstels

Metalen verpakkingen / blik
• blikjes voor drank, soep, groenten
• metalen siroopflessen
• metalen deksels (bv groentepot), tubes en 

doppen
• aluminium schaaltjes en aluminiumfolie
• waxinelichtcups

Drankenkartons
• drankpakken zoals voor vruchtensappen, water, 

zuivel
• kartonnen pakken zoals voor soep, pastasaus
• drinkpakjes voor kinderen
• papieren wegwerpbekertjes (to go!)

Het is belangrijk dat de verpakkingen leeg worden 
ingeleverd, zodat ze kunnen worden gerecycled.

www.heusden.nl
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