
Samen houden we Heusden schoon!
Afgelopen zaterdag heeft de Landelijke opschoon-
dag weer plaatsgevonden. In Heusden hebben 
ongeveer 100 personen in tweetallen of met hun 
gezin meegedaan! 

Samen vulden zij veel zakken met zwerfafval dat 
rondslingerde in de straten, bermen en parken in 
onze gemeente. Het is op veel plekken weer netjes 
en schoon dankzij de inzet van al deze vrijwilligers, 
graag houden wij dat zo! Want met hetzelfde ge-
mak, gooi je het in de afvalbak! Alleen samen hou-
den we Heusden schoon!

Wordt ZAP’er!
Heb jij de smaak te pakken gekregen en bevalt 
een opschoon ommetje je wel? Wil jij altijd wel 
wonen in een schone buurt? Wordt dan Zwerf-
Afval-Pakker (ZAP) en ruim vrijwillig zwerfafval op 
tijdens een rondje lopen of als de hond uitlaat. Als 
ZAP’er krijg je van de gemeente een aantal materi-
alen in bruikleen zoals een afvalgrijper, afvalzak-
kenhouder, paar handschoenen, fluorescerend 
hesje en speciale afvalzakken. Meer informatie 
hierover vind je op www.heusden.nl/inwoners/
afval/zap-er. <

Aankondiging openbare 
raadsvergadering 
 
Op dinsdag 30 maart 2021 vergadert de raad van de gemeente 
Heusden. De vergadering is te volgen via de livestream op  
www.heusden.nl en start om 19.30 uur.

Agenda
De raad besluit o.a. over de volgende onderwerpen:
•   Tweede wijziging APV Gemeente Heusden 2022 (voorschriften car-

bidschieten)
•   Toewijzing projectlocaties zonnevelden
•   Herinrichting toegang tot jeugdhulp
•   Kadernota 2022 Veiligheidsregio Brabant-Noord
•   Kadernota 2022 GGD
•   Kaderbrief 2022 Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2022

Voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken verwijzen wij je 
naar de website www.heusden.nl onder ‘organisatie &  
bestuur’ / ‘vergaderingen’. <

Subsidieregeling verduur
zamen maatschappelijke  
accommodaties 
Goed nieuws voor maatschappelijke organisaties met een maat
schappelijke accommodatie in eigendom in onze gemeente. Zij 
kunnen subsidies aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen!

Je kunt subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld het aanbrengen 
van LED-verlichting, toepassing van een warmtepomp, het plaat-
sen van HR-glas, het aanbrengen van isolatie of het plaatsen van 
zonnepanelen of zonnecollectoren. 

De subsidie bedraagt 50% van de investeringskosten met een 
maximum van € 2.500 per aanvraag per jaar. Aanvragen worden 
behandeld op volgorde van binnenkomst. Om in aanmerking te 
komen voor subsidie mag de verduurzamingsmaatregel nog niet 
zijn uitgevoerd. De maatregel moet binnen 6 maanden na subsi-
dieverlening worden uitgevoerd. De subsidieregeling loopt nog 
tot en met 31 december 2021, maar op is op!  

Kijk voor de voorwaarden en een volledig overzicht van subsidi-
abele maatregelen op www.heusden.nl. Let op: de subsidierege-
ling geldt niet voor scholen en commerciële partijen! <

www.bijeenheusden.nl

De straat op in Elshout 
Dinsdag 16 maart ging een groep Bijeenmedewerkers de straten 
van Elshout op om te peilen hoe het met de bewoners gaat. Houdt 
iedereen het nog vol? Lopen mensen ergens tegenaan en is er be
hoefte aan ondersteuning? Ook werd er gevraagd of er mensen zijn 
die juist een helpende hand willen bíeden. De actie van Bijeen werd 
gewaardeerd. Duidelijk was dat veel mensen behoefte hadden aan 
een luisterend oor. Dat boden de Bijeenmedewerkers natuurlijk! 

Bij het bezoeken van de bewoners in Elshout viel al snel op dat 
veel mensen in Elshout vrijwilligerswerk doen in hun persoonlijke 
netwerk. Zo spraken we een mevrouw die altijd coupeuse was 
geweest en nu mensen helpt met het breien van dassen. Ze heeft 
er tijdens corona wel 60 gemaakt! Hartverwarmend. Maar we 
hebben ook inwoners ontmoet die klaar staan voor een ander als 
mantelzorger of vrijwilliger bij een lokale stichting of vereniging.  

Bijeentasjes
Tijdens de rondgang door Elshout deelden we zo'n 40 Bijeen-
tasjes uit. In deze tasjes zat onder meer informatie over Bijeen en 
waarvoor mensen bij ons terecht kunnen. Iedereen nam het tasje 
gewild aan. We hebben nog niet bij alle huizen kunnen aanbellen 
dus we willen binnenkort graag onze bezoekjes hervatten! Het was 
in ieder geval een geslaagde actie.

Waarvoor kun je bij Bijeen terecht?
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 wordt Bijeen ingeschakeld en zoeken 
we samen naar de beste oplossing. We kijken dan eerst naar wat je 
eventueel zelf kunt en wie uit jouw directe omgeving kan helpen. 
Als het nodig is, regelt Bijeen professionele ondersteuning. Op 
die manier zorgen we ervoor dat je zelf de regie over jouw leven 
behoudt.

Bijeen is iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur  
telefonisch bereikbaar op (073) 78 201 78.  
E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl. <

De Luisterlijn: 
een luisterend oor
Er zijn veel mensen die behoefte 
hebben aan een luisterend oor of 
een vertrouwelijk gesprek. 

Voor iedereen, altijd
De Luisterlijn is 24 uur per dag,  
7 dagen per week per telefoon, 
mail en chat bereikbaar. Je belt 
anoniem en vrijwilligers luiste-
ren zonder oordeel en geven een 
steuntje in de rug.

De Luisterlijn heeft een nieuw 
telefoonnummer. Je kunt ze  
bereiken via 088 0767 000.<

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, Julianastraat 35, vergroten/

verbouwen woning en bouwen ber-
ging (1083820, 10-03-2021)

•  Drunen, Molensteeg 2B, plaatsen 
dakkapel en bouwen berging/garage 
(1085951, 12-03-2021)

•  Drunen, Boliviaring 32, plaatsen 
dakkapel voorzijde woning (1086955, 
14-03-2021)

•  Drunen, Hortensiastraat 17, veran-
deren voorgevel en bouwen erker 
(1087400, 12-03-2021)

•  Elshout, Dekkerseweg 17 en 17A, 
bouwen accommodatie SC Elshout 
(1088605, 16-03-2021)

•  Haarsteeg, Ipperhoeve 16, vernieu-
wen/vervangen dak en plaatsen dak-
kapellen (1084680, 11-03-2021)

•  Vlijmen, Parallelweg-West 78, plaat-
sen dakkapellen voor- en achterzijde 
woning (1086266, 13-03-2021)

•  Vlijmen, Burgemeester van de 
Wielstraat 23, verplaatsen tuinhuis 
(1086163, 13-03-2021)

•  Vlijmen, Adenauerlaan 82, bouwen 
berging met overkapping (1085944, 
12-03-2021)

Kappen
•  Drunen, Admiraalsweg kadastraal 

L7510, L6015 en L6156, kappen/
herplanten 18 bomen (1085604, 
12-03-2021)

•  Drunen, Admiraalsweg kadastraal 
L7510, L6015 en L6156, kappen/
herplanten 33 platanen (1085605, 
12-03-2021)

•  Haarsteeg, Mommersteeg 5, kappen 
spar (1087439, 15-03-2021)

•  Vlijmen, Sint Catharinastraat 30, 
kappen drie esdoorns (1083996, 
11-03-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Boliviaring 32, plaatsen 

dakkapel voorzijde woning (1086955, 
14-03-2021)

In of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Schoolstraat 19, aanleg-

gen in- en uitrit (1086262, 13-03-2021)
•  Oudheusden, Steenweg kadas-

traal F1417, aanleggen in- en uitrit 
(1086926, 14-03-2021)

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. 

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

Verdagen
•  Elshout, Mariëndonkstraat 4, bou-

wen bedrijfshal (1039044, 12-03-2021)
•  Vlijmen, Voordijk kadastraal N6610 

en N6624, Engelenseweg kadastraal 
N3906 en N6615, plaatsen twee eco-
duikers (1053834, 12-03-2021)

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie 
het zaaknummer vermelden. Voor 
vragen kun je contact opnemen met 
het cluster Omgevingsvergunningen 
van de gemeente Heusden, telefoon: 
(073) 513 1789.

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Grotestraat 181A, verhogen 

balk/spant (1050916, 11-03-2021)
•  Elshout, Kapelstraat 45A, vergroten 

Maria kapel (1053629, 12-03-2021, 
12-03-2021)

•  Hedikhuizen, Groenstraat 13, plaat-
sen tijdelijke woonunit (1039616, 
15-03-2021)

•  Vlijmen, Pastoriestraat 16, bouwen 
bijgebouw (1043210, 11-03-2021)

•  Vlijmen, Emmalaan 1 tot en met de 
Tunnelweg kadastraal H6216, G6217, 
H6219, L3327 en L3282, realiseren 
geluidsschermen KW O4.2.1.2 en 
O4.2.2.3 in verband met realisatie 
project GOL (VERG-167) (1037195, 
12-03-2021)

•  Vlijmen, langs A59 ter hoogte van 
Industriestraat 2 tot Nassaulaan 170, 
kadastraal L3327 en L3237, realise-
ren geluidsscherm KW O4.2.2.5 in 
verband met realisatie project GOL 
(VERG-175) (1034860, 12-03-2021)

•  Vlijmen, langs A59 ter hoogte van 
Schildersstraat en Parallelweg-Oost 
kadastraal L3327, realiseren geluids-
scherm KW O4.2.2.4 in verband met 
realisatie project GOL (VERG-174) 
(1034855, 12-03-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Elshout, Kapelstraat 45A, vergroten 

Maria kapel (1053629, 12-03-2021, 
12-03-2021)

•  Hedikhuizen, Groenstraat 13, plaat-
sen tijdelijke woonunit (1039616, 
15-03-2021)

•  Vlijmen, Pastoriestraat 16, bouwen 
bijgebouw (1043210, 11-03-2021)

Monumenten
•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 

84, plaatsen dakramen (1051093, 
12-03-2021)

Vergunningsvrij
•  Vlijmen, Zuiderpark 17, plaatsen 

tuinhuis (1060442, 15-03-2021)
•  Vlijmen, Oliemaat 10, plaatsen han-

delsreclame (1063661, 12-03-2021)

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.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
BOSSCHEWEG 70C, DRUNEN EN HO-
GERE GRENSWAARDEN GELUID
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op 
9 februari 2021 het bestemmings-
plan Bosscheweg 70c, Drunen (NL.
IMRO.0797.Bpbosschweg70c-VG01) 
gewijzigd heeft vastgesteld. Voor dit 
plangebied stelde het college op 22 
december 2020 hogere grenswaarden 
voor de geluidsbelasting door wegver-
keer vast.

Het plangebied ligt in Drunen aan de 
Bosscheweg, tussen de huisnummers 
70 en 70a, kadastraal bekend als sectie 
K, nummer 1714 en 1715. Het bestem-
mingsplan maakt de bouw van een 
vrijstaande woning mogelijk.
 

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken en het 
besluit hogere grenswaarden lig-
gen met ingang van 25 maart 2021 
gedurende 6 weken ter inzage. Een 
digitale versie is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl. Het bestemmings-
plan vindt u ook op de landelijke web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad, dan wel 
het college kenbaar hebben gemaakt, 
kunnen binnen zes weken na de dag 

is de bouw van een vrijstaande woning 
mogelijk te maken. 
 
Ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
geluid
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat 
de voorkeursgrenswaarde van weg-
verkeerslawaai, zoals bedoeld in art. 
82 van de Wet geluidhinder, wordt 
overschreden op de te bouwen woning. 
De Wet geluidhinder biedt de mogelijk-
heid om hogere grenswaarden vast te 
stellen. Het college wil van deze moge-
lijkheid gebruik maken.

Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken en het ontwerp-
besluit hogere grenswaarden liggen 
met ingang van 25 maart 2021 gedu-
rende zes weken ter inzage. Een digi-
tale versie is raadpleegbaar via onze 
website www.heusden.nl. Het bestem-
mingsplan vind je ook op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Je 
kunt een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Monique van Geel via 
telefoonnummer (073) 513 17 89. Wil 
je hierbij het zaaknummer 1022282 
vermelden?

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
'BEDRIJVENTERREIN STEENFABRIEK, 
HERZIENING 2020'
Het college van Heusden maakt 
bekend dat de gemeenteraad op 9 
februari 2021 het bestemmingsplan 
'Bedrijventerrein Steenfabriek, 
herziening 2020' (NL.IMRO.0797.
PHBPbedrijven5-VG01) gewijzigd heeft 
vastgesteld.

Het bedrijf ligt aan de Bokhovenseweg 
8 in Hedikhuizen en ligt deels 
op Heusdens grondgebied en 
deels binnen de gemeentegrens 
van ’s-Hertogenbosch. De verandering 
van de bebouwing vindt geheel op 
Heusdens grondgebied plaats.

Het vastgestelde bestemmings-
plan met bijbehorende stukken 
ligt met ingang van 25 maart 2021 
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 ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar 
hebben gemaakt kunnen binnen zes 
weken na de dag waarop dit bestem-
mingsplan ter inzage is gelegd beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Ook 
belanghebbenden die kunnen aanto-
nen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken, kun-
nen beroep indienen. Daarnaast kan 
elke belanghebbende gedurende deze 
termijn beroep instellen tegen de wij-
zigingen die bij de vaststelling door de 
gemeenteraad in het ontwerpbestem-
mingsplan zijn aangebracht.

Verkeer

LAADPALEN
Het college heeft besloten om in en-
kele straten twee parkeervakken aan te 
wijzen die enkel gebruikt mag worden 
voor het opladen van elektrische voer-
tuigen. Het verkeersbesluit geldt in 
eerste instantie voor één van de twee 
aangewezen parkeerplaatsen. Bij vol-
doende gebruik van de laadvoorziening 
gaat het besluit ook voor de tweede 
parkeerplaats gelden. De parkeerplaat-
sen worden met bebording aangeduid. 
Het gaat om de volgende straten;
• Willem van Oranjestraat in Drunen;
• Oude Herptsche Poort in Heusden;
• Wilgenstraat in Drunen;
• Anton Pieckplein in Drunen;
• Frans Halslaan in Drunen.

PARKEERVERBOD
Het college heeft besloten om een 
parkeerverbod in te stellen langs beide 
zijden van de Laagstraat, tussen de 
Vestingweg en de inrit nabij Laagstraat 
4A. De verkeerssituatie wordt met 
bebording aangegeven.

VERPLICHT FIETSPAD
Het college heeft besloten om een ver-
plicht fietspad in te stellen tussen de 
Burgemeester van der Venstraat en de 
Vlaemsche Hoeve. De verkeerssituatie 
wordt met bebording aangegeven. 

Deze regels worden gepubliceerd in  
de digitale Staatscourant op  
www.officielebekendmakingen.nl

Bezwaar: 18 maart 2021 tot en met  
28 april 2021

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van Heusden heeft op  
17 maart 2021 besloten om een ge-
reserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen ter hoogte van 
de Leliestraat 1 in Drunen. De parkeer-
plaats wordt met bebording aangege-
ven. Het besluit is op 24 maart 2021 
bekendgemaakt in de Staatscourant.

Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer
Het college van Heusden heeft de on-
derstaande melding(en) op grond van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:

Zaaknummer: 1015502
Datum ingekomen: 27 augustus 2020
Adres: Thomas Edisonweg 28 Drunen
Activiteit: Uitbreiding machinefabriek

Zaaknummer: 1070494
Datum ingekomen: 23 februari 2021
Adres: Middelweg 25 Nieuwkuijk
Activiteit: Oprichten 
dierencrematoruim

Zaaknummer: 1070506
Datum ingekomen: 5 februari 2021
Adres: Zeggelaarseweg 2 Herpt
Activiteit: Bouw van een loods met een 
ondergrondse mestopslag

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.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de persoon 
hieronder genoemd niet meer woont 
op het adres waar zij volgens de basis-
registratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Het college heeft besloten 
de persoonslijst van deze persoon niet 
meer bij te houden. Daardoor staat hij 
of zij officieel niet meer op dat adres 
ingeschreven.

Geslachtsnaam: Mohammad Shabir
Geboortedatum: 12-10-1995
Adres: Thorbeckeplein 5 Vlijmen
Datum besluit: 17-03-2021
Zaaknummer: 1053693

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je binnen zes weken, na de 
dag van deze publicatie, een bezwaar-
schrift indienen. Vermeld hierbij 
het zaaknummer. Voor vragen kun 
je contact opnemen met het clus-
ter Burgerzaken van de gemeente 
Heusden. <
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waarop dit bestemmingsplan en het 
besluit hogere grenswaarden ter in-
zage zijn gelegd, beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Ook belanghebbenden 
die kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest tijdig 
een zienswijze bij de gemeenteraad 
dan wel het college kenbaar te maken, 
kunnen beroep indienen. Daarnaast 
kan elke belanghebbende gedurende 
deze termijn beroep instellen tegen de 
wijzigingen die bij de vaststelling door 
de gemeenteraad in het ontwerpbe-
stemmingsplan zijn aangebracht.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
'NASSAU DWARSSTRAAT, VLIJMEN' EN 
BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN 
GELUID
Het college van Heusden maakt bekend 
dat de gemeenteraad op 9 februari 
2021 het bestemmingsplan 'Nassau 
Dwarsstraat, Vlijmen' (NL.IMRO.0797.
NassauDwa-VG01) gewijzigd heeft vast-
gesteld. Voor dit plangebied stelde het 
college op 15 december 2020 hogere 
grenswaarden voor de geluidsbelasting 
door wegverkeer vast. 

Het plan maakt de bouw van maximaal 
twee woningen mogelijk. Deze wonin-
gen sluiten aan op de bestaande wo-
ningen aan de Nassau Dwarsstraat (ten 
zuiden van de Nassaulaan). 

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken en het 
besluit hogere grenswaarden lig-
gen met ingang van 25 maart 2021 
gedurende 6 weken ter inzage. Een 
digitale versie is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl. Het bestemmings-
plan vindt u ook op de landelijke web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad, dan wel 
het college kenbaar hebben gemaakt, 
kunnen binnen zes weken na de dag 
waarop dit bestemmingsplan en het 
besluit hogere grenswaarden ter in-
zage zijn gelegd, beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Ook belanghebbenden 
die kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest tijdig 
een zienswijze bij de gemeenteraad 
dan wel het college kenbaar te maken, 
kunnen beroep indienen. Daarnaast 
kan elke belanghebbende gedurende 
deze termijn beroep instellen tegen de 
wijzigingen die bij de vaststelling door 
de gemeenteraad in het bestemmings-
plan zijn aangebracht. 

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘KERKSTRAAT 22A, ELSHOUT’ EN ONT-
WERPBESLUIT HOGERE GRENSWAAR-
DEN GELUID
Het college van Heusden maakt  
bekend, dat het heeft ingestemd  
met:- het ontwerpbestemmings -
plan ‘Kerkstraat 22a, Elshout’  
(NL.IMRO.0797.Kerkstraat22a-OW01) 
- het ontwerpbesluit hogere grenswaar-
den geluid.

Ontwerpbestemmingsplan
Het plangebied ligt in Elshout aan de 
Kerkstraat, tussen de huisnummers 20 
en 22. Het perceel heeft de kadastrale 
aanduiding Elshout, sectie K, nummer 
531. Het doel van dit bestemmingsplan 
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