
Ontwikkelingen Plan Steenenburg 
Bestemmingsplan onherroepelijk

Van 2007 tot 2021 is een lange tijd. Al die tijd is gewerkt aan een nieuwe bestemming voor het  
voormalige Land van Ooit. Plannen waren er genoeg. De laatste jaren hebben we met onze partner 
Kelders Beheer zeer ambitieuze plannen opgesteld en in procedure gebracht. 

Op 12 mei 2020 stelde de gemeenteraad het be-
stemmingsplan Steenenburg al vast. Daarna moch-
ten belanghebbenden nog beroep instellen tegen 
het bestemmingsplan. Dat moesten ze doen bij de 
Raad van State en dat is ook gebeurd. Vrijdag 26 
februari jl. behandelde de Raad van State het in-
gediende beroep en woensdag 24 maart jl. deed de 
Raad van State uitspraak. Het beroep is ongegrond 
verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan nu 
onherroepelijk. Dat voelt als de kroon op het harde 
werk van de afgelopen jaren. Wethouder Mart van 
der Poel noemt het een belangrijke mijlpaal voor 

de gemeente maar ook voor Kelders Beheer. Nu is 
de weg vrij om de ambitieuze plannen in ontwik-
keling te brengen. We gaan voortvarend verder 
met onze voorbereidingen voor aanleg van wegen, 
rioleringen en nutsvoorzieningen. Dat geldt ook 
voor de voorbereidingen voor de verkoop van de 
verschillende gebieden. 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelin-
gen in plan Steenenburg? Meld je dan aan voor 
de digitale nieuwsbrief of neem een kijkje op 
www.heusden.nl/steenenburg. <

Bekendmaken winnaar 
Heusdenaar van het jaar 2020
Kijk 5 april naar het Pieck Podium 

Tot halverwege maart kon je stemmen op wie volgens jou de 
Heusdenaar van het jaar 2020 is. Alle genomineerden leverden een 
bijzondere bijdrage voor de Heusdense samenleving. Iets om trots  
op te zijn! Er werd massaal gestemd. In totaal werden meer dan  
4000 stemmen uitgebracht. 

Door de huidige coronamaatregelen kunnen we de winnaar niet 
bekendmaken tijdens een evenement zoals we dat afgelopen jaren 
deden. We zochten dus naar een alternatief en dat is gelukt!  
We gieten het in een online jasje.

Pieck Podium
Tijdens het ‘Pieck Podium’ op maandag 5 april 2021 (Tweede Paasdag) 
maakt burgemeester Willemijn van Hees de winnaars in beide 
categorieën, volwassenen en kinderen, bekend. De uitzending start  
om 19.00 uur. Bekijk deze via www.heusden.nl/heusdenaarvanhetjaar <

(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer

Groep 6 De Wilgen wint 
groene prijs
Vorig jaar deed groep 6 van Openbare Basisschool de Wilgen 
mee aan het project ‘Natuur in Eigen Hand’ van het Groen 
Ontwikkelfonds Brabant. De opdracht was een plan te maken om in 
de wijk een stukje natuur te verbeteren. Dat hebben ze uitstekend 
gedaan! Ze wonnen hiermee namelijk een prijs van € 5.000,- om 
het door hen bedachte plan uit te voeren. Het plan zorgt voor meer 
bijen, vlinders en biodiversiteit in de wijk. 

Donderdagochtend 25 maart werd in de Vlaemsche Hoeve, ter hoog-
te van de Schout van Lieshoutstraat, door de drie initiatiefnemers 
en wethouder Mart van der Poel de laatste boom geplant. De ko-
mende maand wordt nog een stukje ingezaaid. De drie initiatiefne-
mers mochten ook een mooi bord onthullen met daarop een afbeel-
ding van Teuntje Toekomst. Teuntje Toekomst verbindt kinderen en 
volwassenen die samen werken aan een betere leefomgeving. <

Gewijzigde ophaaldag 
containers
In verband met Tweede Paasdag worden containers, die we  
normaal zouden legen op maandag 5 april 2021, nu op zaterdag  
3 april leeggemaakt. <

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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Heusdens nieuws in je mailbox?
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 'organisatie & bestuur' > 'Communicatiekanalen'.

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 11, bouwen  

woning (1092599, 19-03-2021)
•  Drunen, Cederstraat 20, plaatsen 

tuinhuis met overkapping (1093621, 
21-03-2021)

•  Drunen, Groenewoud 34, bouwen 
berging (1094256, 22-03-2021)

•  Heusden, Putterstraat 2, restaureren 
en wijzigen gebruik pand (1094314, 
22-03-2021)

•  Heusden, Stadshaven 8, verbouwen/
verduurzamen woning (1096031, 
23-03-2021)

•  Vlijmen, langs A59 ter hoogte van 
Moerputtenweg kadastraal P717, 
plaatsen afsluiter-put ten behoeve 
van nieuwe kerosine leiding inclusief 
hekwerk (1094116, 22-03-2021)

•  Vlijmen, Blauwbleuren kavel 
GEE417, bouwen woning (1094578, 
22-03-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Grotestraat 11, bouwen  

woning (1092599, 19-03-2021)
•  Heusden, Putterstraat 2, restaureren 

en wijzigen gebruik pand (1094314, 
22-03-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Blauwbleuren kavel GEE417, 

aanleggen in- en uitrit (1094578, 
22-03-2021)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Vlijmen, langs A59 ter hoogte van 

Moerputtenweg kadastraal P717, 
plaatsen afsluiter-put ten behoeve 
van nieuwe kerosine leiding inclusief 
hekwerk (1094116, 22-03-2021)

Monumenten
•  Heusden, Putterstraat 2, restaureren 

en wijzigen gebruik pand (1094314, 
22-03-2021)

Milieu
•  Haarsteeg, De Omloop 10. 

Ontwerpbeschikking gedeeltelijk 
intrekken van de vergunning voor een 
vleeskonijnenhouderij op verzoek 
van de inrichtinghouder. (1069366, 
19-03-2021)

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
•  Haarsteeg, Plan Victoria fase 3, 

bouwen 58 woningen met bergingen 
en aanleggen van in- en uitritten 
(1054116, 18-03-2021)

•  Heusden, Demer nabij Schramstraat 
kadastraal A2716 en nabij 
Lombardstraat kadastraal A1937, 
kappen vijf lindebomen in verband 
met aanleggen hemelwaterafvoer 
(1043857, 19-03-2021)

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, Brakenstraat 22, bouwen 

carport (1054136, 19-03-2021)
•  Drunen, Zuidland 10, bouwen berging 

(1045045, 18-03-2021)
•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 17, 

uitbreiden ligboxenstal en bouwen 
melkstal (1030124, 18-03-2021)

•  Herpt, Hoofdstraat 33, bouwen wo-
ning (1041342, 19-03-2021)

•  Herpt, Hoefstraat 4, restaureren/her-
inrichten boerderij “de Bernse Hoeve” 
fase 2 (Rijksmonument 517314) 

Parapluplan wonen (NL.IMRO.0797.
BPwonen-ON01).

Het plangebied omvat de hele gemeen-
te Heusden.

Het doel van het plan is om te kunnen 
sturen op de locaties van bepaalde 
huisvestingsvormen, met name kamer-
gewijze verhuur, om ongewenste effec-
ten op de omgeving te voorkomen. Het 
bestemmingsplan regelt hiertoe dat 
voor deze huisvestingsvormen voort-
aan een omgevingsvergunning nodig is.

Het bestemmingsplan wordt waar-
schijnlijk vastgesteld in het derde 
kwartaal van 2021.

Het ontwerpbestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 1 april 2021 gedurende zes 
weken ter inzage. Een digitale versie 
is raadpleegbaar via onze website 
www.heusden.nl en de landelijke  
website www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Je kunt een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Jolanda Baardwijk via 
telefoonnummer (073) 513 17 89. Wil 
je hierbij het zaaknummer 1093961 
vermelden? 

Evenementenvergunning 
Triathlon de Langstraat
De burgemeester van Heusden heeft 
op 19 maart 2021 vergunning verleend 
voor het organiseren van een triatlon 
(onderdeel fietsen) in het buitengebied 
tussen Waalwijk en Elshout op 6 juni 
2021. De vergunning is verzonden op 19 
maart 2021 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 1054186.

Vanwege dit evenement zijn de navol-
gende wegen op 6 juni 2021 van 10.00 
uur tot 14.30 uur afgesloten voor het 
doorgaande verkeer:
•  Polderweg
•  Hooibroeksesteeg
•  Fortweg

•  Gorseweide
•  Kampgraafweg

Exploitatievergunning
De burgemeester van Heusden heeft op 
24 maart 2021 vergunning verleend aan 
Cerevisia BV voor Proeverij 't Raadhuis 
aan Raadhuisplein 11 in Drunen. De 
vergunning is verzonden op 24 maart 
2021 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 1056834.

Drank- en horecavergunning
De burgemeester van Heusden heeft op 
24 maart 2021 vergunning verleend aan 
Cerevisia BV voor Proeverij 't Raadhuis 
aan Raadhuisplein 11 in Drunen. De 
vergunning is verzonden op 24 maart 
2021 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 1056836.

Melding Besluit lozen buiten 
inrichtingen
Het college van Heusden heeft on-
derstaande melding op grond van het 
Besluit lozingen buiten inrichtingen 
ontvangen en geaccepteerd voor 
een nieuw aan te leggen gesloten 
bodemenergiesysteem:

Zaaknummer: 1013316
Datum ingekomen: 13 augustus 2020
Adres: Vlinderhof 15 Vlijmen
Vermogen kW: 6

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

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je contact opnemen met de ge-
meente Heusden via telefoonnummer 
073-513 17 89 <

Bekendmakingen >

(1056232, 23-03-2021)
•  Herpt, Herptseweg 1B, bouwen car-

port (1061413, 23-03-2021)
•  Heusden, Wijksestraat 38, plaatsen 

dakkapel (1072968, 19-03-2021)
•  Vlijmen, Bartoklaan 5, realiseren 

uitbouw woning eerste verdieping 
(1068211, 19-03-2021)

•  Vlijmen, Brug/viaduct aansluiting 
Vlijmenseweg en A59 kadastraal 
O341, aanpassen van een brug/
viaduct KW O3.16, in verband met 
realisatie project GOL in deelgebied 4  
(VERG-165) (1030124, 18-03-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Zuidland 10, bouwen berging 

(1045045, 18-03-2021)
•  Nieuwkuijk, Middelweg 25, vestigen 

van een dierencrematorium (1067419, 
23-03-2021)

Kappen
•  Drunen, Bosscheweg 11, kappen berk 

(1071712, 19-03-2021)
•  Heusden, Burchtplein 7, kappen  

esdoorn (1074096, 19-03-2021)

Monumenten
•  Herpt, Hoefstraat 4, restaureren/her-

inrichten boerderij “de Bernse Hoeve” 
fase 2 (Rijksmonument 517314) 
(1056232, 23-03-2021)

•  Heusden, Wijksestraat 38, plaatsen 
dakkapel (1072968, 19-03-2021)

Buiten behandeling stellen 
•  Heusden, Burchtstraat 14, gevels 

repareren/voegen van woning en 
tuinmuur (1040427, 18-03-2021)

Ingetrokken
•  Drunen, Van Ostadeplein 22, plaatsen 

dakkapel (1026036, 19-03-2021)
•  Vlijmen, Engelenseweg kadastraal 

N3906, verleggen bestaand tracé  
(1041427, 18-03-2021)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 114. 
Omgevingsvergunning beperkte mili-
eutoets, omdat langer dan 3 jaar geen 
gebruik is gemaakt van de verleende 
rechten omtrent het houden van 
dieren (1032950, 31-03-2021).

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.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
PARAPLUPLAN WONEN
Het college van Heusden maakt 
bekend dat het heeft ingestemd 
met het ontwerpbestemmingsplan 

Ligging plangebied

Campagne Blijf Alert
‘Ondernemers, blijf alert op criminelen. Zeker 
ook tijdens de coronacrisis’. Dat is de boodschap 
van de campagne van het ministerie van Justitie 
en Veiligheid, diverse brancheorganisaties en 
het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (het CCV).  

De campagne waarschuwt ondernemers voor 
criminelen die misbruik van hen willen maken. 

Bijvoorbeeld bij financiële problemen door de 
coronacrisis. Ben je benaderd door investeerders 
die je niet vertrouwt? Iemand die jou snel een ‘red-
dingsplan’ aanbiedt met contant geld? Of waar je 
twijfels bij hebt? Neem dan contact op met jouw 
financieel adviseur. Foute investeerders kun je 
melden bij de politie (0900 - 8844). 

Meer informatie vind je op  
www.hetccv.nl/blijfalert <

Laat je niet redden door criminelen

Pubkwis van NIX
Door Corona ziet het uitgaansleven er voor jongeren anders 
uit. Maar na Corona zal dit weer op gaan leven. Is jouw zoon of 
dochter tussen de 15 en 18 jaar? Doe dan op donderdag 1 april 
van 19:30 – 20:45 uur mee aan de online 'Pubkwis van NIX! van 
het GGD. Aan de hand van herkenbare sketches door Helder 
Theater gaat de GGD in gesprek over middelengebruik en hoe 
je hierover met je kind kan praten. Novadic-Kentron geeft je 
praktische handvatten. Ook kun je vragen stellen via de chat. 
Je kunt deze Pubkwis van NIX volgen vanaf je computer, tablet 
of telefoon. Deelname is gratis. Aanmelden kan via deze link: 
www.ggdhvb.nl/webinar/pubquiz-van-nix <

www.heusden.nl
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