Informatie van de gemeente Heusden > 21 april 2021

Nu & morgen
Heel. Heusden. Duurzaam.

Verbouwen?
Huur een container!
Voorafgaand aan een verbouwing moet er meestal ook nog gesloopt
worden. Hierdoor zit je vaak met bergen puin en sloopafval. Puin
en sloopafval mogen vanzelfsprekend niet in de ondergrondse
restafvalcontainers.

Hedikhuizen Duurzaam
Hecht en sterk dorp dat alles in zich heeft om
zelfvoorzienend te worden.
Bij de selectie voor Proeftuin Aardgasvrije wijken
(PAW) koos het Rijk helaas niet voor Hedikhuizen
Duurzaam. Dit weerhoudt deze Coöperatieve vereniging er niet van om enthousiast verder te gaan
met het waarmaken van hun ambitie: een zelfvoorzienend Hedikhuizen op het terrein van energie
en warmte. Een stoer plan dat omarmd wordt
door de gemeente Heusden. De slogan “weerbaar
en weerbarstig” symboliseert het DNA van elke
Hedikhuizenaar en is ook nu treffend: “deze teleurstelling maakt ons juist nog meer vastberaden
om door te pakken!”
Lees meer op www.hedikhuizen.nl

Heb jij al een regenton
in je tuin?

Trots op onze jeugd
Onze jeugdburgemeesters Jikke en Koen en de
jeugdambassadeurs namen donderdag 15 april
deel aan de eerste landelijke Kinderklimaattop.
Live vanuit de raadszaal van het gemeentehuis
in Vlijmen brachten zij, samen met Teuntje
Toekomst, hun ideeën in voor een klimaatbestendige toekomst.
In totaal deden meer dan 20 klassen verspreid
over heel Nederland aan de Kinderklimaattop
mee. De drie belangrijkste afspraken in het
akkoord zijn: duinen en dijken verhogen,
duurzame energie zoals lantaarnpalen op
zonne-energie en ‘één boom eruit, twee erin’.
Meer hierover lees je op
www.heelheusdenduurzaam.nl

Meer informatie lees je op www.heelheusdenduurzaam.nl onder
het kopje ‘Zon- en windenergie’. Voor vragen kun je contact met de
gemeente Heusden opnemen via (073) 513 1789 of via info@heusden.nl
onder vermelding van 'zonnevelden'.

Aangepaste openingstijden
Op maandag 26 april en dinsdag 27 april (Koningsdag) zijn de
gemeentebalies en de milieustraat gesloten. Maandag 26 april
kun je op het gemeentehuis wel aangifte doen van geboorte of
overlijden. Dit kan van 09:30 tot 10:30 uur.

Je kunt ook Whatsappen met
de gemeente Heusden via
telefoonnummer

(06) 532 357 05

Eén kansrijke projectlocatie aan
Polderweg 1 in Oudheusden

Deze projectlocatie sluit aan bij het uitgangspunt van 'elke kern een
zonneveld' en het ligt in de 'randzones langs de kernen' wat de voorkeur heeft ten opzichte van 'overige locaties in het buitengebied'.

Daarnaast werkt het sneller en effectiever én het scheelt je ritjes
naar de Milieustraat. Bovendien hoef je het afval bij het huren van
een container niet zelf af te voeren en hoef je het vaak ook niet te
sorteren! <

Vanwege de sluiting op dinsdag 27 april is er op donderdagavond
29 april eenmalig een avondopenstelling (tot 20.00 uur) voor
inloop en afspraken.<

Met een regenton vang je regenwater op zodat
je dit op een later moment kunt gebruiken om
bijvoorbeeld je tuin, het gras of de bloemen
water te geven. Hartstikke duurzaam en je bespaart kostbaar drinkwater! Daarom is er een
regentonactie! Koop jij een regenton, dan kun je
hiervoor 25 euro subsidie ontvangen. Er is een
subsidie beschikbaar gesteld om 320 regentonnen te vergoeden. Meer informatie en subsidie
aanvragen: www.heelheusdenduurzaam.nl en
www.heusden.nl/watersubsidie

Ook in Heusden zoeken we naar mogelijkheden voor duurzame energiebronnen om Heel. Heusden. Duurzaam. waar te maken. Zonneenergie is (naast windenergie) op dit moment een goede oplossing om
de ongewenste uitstoot van CO2 tegen te gaan waardoor ons klimaat
verandert. Naast zonnepanelen op daken, zijn ook zonnevelden nodig.
Het college van Heusden heeft op 6 april 2021 besloten om één projectlocatie aan te wijzen voor een mogelijk zonneveld: aan de Polderweg 1
in Oudheusden.

Natuurlijk kun en mag je puin en grof afval naar de Milieustraat
brengen. Maar, als je een container huurt bij een particulier
bedrijf ben je veelal goedkoper uit en het afval wordt ook netjes
gerecycled.

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.

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Telefoon: (073) 78 201 78
Website: www.bijeenheusden.nl
E-mail: info@bijeenheusden.nl

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag
van 13.00 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.

09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 20.00 uur
09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 17.00 uur

Reisdocumenten en rijbewijzen dienen
persoonlijk te worden opgehaald.
Dit kan zonder afspraak tijdens onze
openingstijden.

Volg ons op

www.heusden.nl
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Maak het ze niet te makkelijk!
Hulpvraagfraude

Aankondiging openbare
informatievergaderingen

Deze week geven we in het kader van de ‘Senioren en Veiligheidsmaand’ weer een tip om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van criminele activiteiten en wat je moet doen als het wel gebeurt.
Hulpvraagfraude is het onderwerp van deze week.

Op maandag 26 en woensdag 28 april 2021 vergaderen de
raadsleden van Heusden. De vergaderingen zijn te volgen via de
livestream op www.heusden.nl en starten om 19.30 uur.
Vergadering 26 april: Bestuur-Samenleving
Op de agenda staan onder andere:
• Voortgang regionale opgaven
• Evaluatie gemeenschappelijke regeling Baanbrekers
• Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Baanbrekers
• Wijzigingen Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening 2021

Hoe gaat een oplichter te werk?
Bij hulpvraagfraude via WhatsApp of sms ontvang
je een bericht van een oplichter die zich voordoet
als een bekende. Bijvoorbeeld als je (klein)zoon of
een vriendin. Vaak begint het met een berichtje
dat de bekende een nieuw telefoonnummer heeft.
Daarna volgt al snel het bericht dat diegene in de
problemen zit met de vraag aan jou om te helpen
door middel van een betaalverzoek.
Wat kun je zelf doen?
• W
 ees altijd alert als iemand je om geld vraagt.
Ook als je een bericht krijgt van een telefoonnummer dat bij jou bekend is.
• B
 el altijd eerst de persoon zelf op het voor jou
bekende nummer. Zorg dat je een normaal gesprek met hem of haar kan voeren. Neem er geen
genoegen mee als de persoon zegt je niet te kunnen horen of dat hij/zij niet op kan nemen. Niet
gebeld = geen geld.

Vergadering 28 april: Ruimte & Duurzaamheid
Op de agenda staan onder andere:
• Eerste consultatie nota grondbeleid 2021-2025
• Bespreking ingekomen stuk: Raadsinformatiebrief
Verkeerssituatie Prins Bernhardstraat, Wilhelminastraat
Willem Alexanderstraat en Oranjeveld Drunen
• Definitief bod REKS
• Ontwerpbestemmingsplan Prins Hendrikstraat 4-6 Drunen
• Ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 22a Elshout
• Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan Wonen
• Voorontwerpbestemmingsplan Fietspad Tuinbouwweg
• Bestemmingsplan Kasteeldreef (ong.)
• Bestemmingsplan Hoefstraat 10 Herpt

• C
 ontroleer het rekeningnummer dat de oplichter
opgeeft. Komt het overeen met het rekeningnummer van de bekende?
• Scherm je social media af. Het gaat niet alleen
om je telefoonnummer, maar ook om foto’s die
je openbaar hebt staan en de relaties die je hebt
(bijvoorbeeld ‘vader van’).
Meer informatie vind je op
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.
Ben je toch slachtoffer geworden?
Krijg je toch een vreemd betaalverzoek en denk
je dat dit van een oplichter komt? Meld dit bij de
politie. <

De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar via www.heusden.nl onder ‘Organisatie en bestuur’ >
‘Vergaderingen’. Voor het spreekrecht verwijzen wij je naar de
agenda’s op de website. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

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
• Drunen, Eendekooi 6, plaatsen
antenne (1108286, 07-04-2021)
• Drunen, Bosscheweg kadastraal
K1714, bouwen woning (1108568,
08-04-2021)
• Drunen, Prins Hendrikstraat 39, wijzigen/vervangen kozijnen voorgevel
woning (1108681, 08-04-2021)
• Drunen, Amazone 22, verbouwen
woning (1109098, 11-04-2021)
• Drunen, Von Suppéstraat hoek
Chopinstraat, kadastraal L6956,
bouwen 20 patiowoningen (1109480,
12-04-2021)
• Haarsteeg, Hauwkes 23, plaatsen
overkapping (1108249, 07-04-2021)
• Haarsteeg, De Hoeven, kadastraal
G1696, plaatsen tijdelijke woonunit
(1108847, 09-04-2021)
• Vlijmen, Priemsteeg 9, verbouwen
woning (1107681, 05-04-2021)
• Vlijmen, Jacob van Lennepstraat,
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kadastraal H6197, bouwen 15 patiowoningen en plaatsen erfafscheidingen (1109487, 12-04-2021)
• Vlijmen, Blauwbleuren nabij waterslinger, kadastraal N6967, plaatsen bouwbord (1109820, 13-04-2021)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Priemsteeg 9, aanleggen inen uitrit (1107681, 05-04-2021)
Procedure
De gemeente Heusden geeft een kennisgeving 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 AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
VERDAAGD
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de beslissing op de onderstaande aanvragen
voor een omgevingsvergunning met
6 weken is verdaagd.
Verdagen
• Haarsteeg, Tuinbouwweg 94A, wijzigen locatie in- en uitritten (1066132,
09-04-2021)
• Haarsteeg, Tuinbouwweg 1, tijdelijk plaatsen woonunits (1042238,
13-04-2021)
• Nieuwkuijk, Kerkstraat 48, verbouwen pand (1039966, 12-04-2021)
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, Burgemeester van de
Heijdenstraat 10, bouwen berging
(1069143, 12-04-2021)
• Drunen, Grotestraat 220, verwijderen
draagmuur (1071086, 12-04-2021)
• Heesbeen, Maasdijk 12, aanbrengen
overheaddeur en vergroten entresolvloer bedrijfspand (1070593,
09-04-2021)
• Vlijmen, Sint Catharinastraat 30,
realiseren kinderopvang (1058912,
09-04-2021)
• Vlijmen, De Gemeint 3, legaliseren
van de uitbreiding van het op 21
december 2018 vergunde bijgebouw
(1061248, 12-04-2021)
• Vlijmen, Julianastraat 3, bouwen bijgebouw ten behoeve van mantelzorg
(1034675, 13-04-2021)
• Vlijmen, Burgemeester Zwaansweg
4, renoveren zwembadcomplex
(1068411, 13-04-2021)
• Vlijmen, Kriek 5, wijzigen reeds eerder verleende vergunning (1100735,
13-05-2021)
Afwijken van de bestemming
• Drunen, Stationsstraat 2 en Tinie de
Munnikstraat 1, verlengen termijn
plaatsen tijdelijke (Covid) noodunits
huisartsen (1106807, 08-04-2021)
• Elshout, Scheidingstraat 22, wijzigen
van het gebruik van een bedrijfswoning naar een burgerwoning
(1066825, 13-04-2021)
• Vlijmen, De Gemeint 3, legaliseren
van de uitbreiding van het op 21
december 2018 vergunde bijgebouw
(1061248, 12-04-2021)
• Vlijmen, Julianastraat 3, bouwen bijgebouw ten behoeve van mantelzorg
(1034675, 13-04-2021)
• Vlijmen, Burgemeester Zwaansweg 4,
renoveren zwembadcomplex
(1068411, 13-04-2021)
• Vlijmen, Kriek 5, wijzigen reeds eerder verleende vergunning (1100735,
13-05-2021)

Reclame plaatsen
• Drunen, Lipsstraat 52, plaatsen handelsreclame op voorgevel (1074948,
09-04-2021)
Buiten behandeling stellen aanvraag
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase
2B2, kavel GEE415, bouwen woning
(1043859, 13-04-2021)
Vergunningsvrij
• Elshout, Graaf Albrechtstraat 1,
plaatsen overkapping (1071874,
08-04-2021)
Ingetrokken
• Vlijmen, De Akker 27-29, verbouwen
magazijn/apotheek tot woning en
aanleggen in- en uitrit (1061678,
07-04-2021)
• Vlijmen, Adenauerlaan 60, plaatsen
dakkapel voorzijde woning (1081808,
09-04-2021)
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.

Verkeer
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wethouders van Heusden maakt bekend
dat het college op 14 april 2021 heeft
besloten tot het aanleggen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats
ter hoogte van de Kavreinsestraat
22 in Vlijmen. Het bord E6 wordt hier
geplaatst alsmede het onderbord met
kenteken. Het besluit is 21 april 2021
bekendgemaakt in de Staatscourant.

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: Derȩgowski, M.
Geboortedatum: 26-03-1981
Adres: Tuinbouwweg 1 Haarsteeg
Datum besluit: 13-04-2021
Zaaknummer: 1068101
Geslachtsnaam: Balan, I.
Geboortedatum: 25-12-1981
Adres: Naulandseweg 25 D Elshout
Datum besluit: 13-04-2021
Zaaknummer: 1067433
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. <

