
Aankondiging openbare 
raadsvergadering 
 
Op dinsdag 18 mei 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 onder andere over de volgende onderwerpen:
•  Definitief bod REKS
•  Evaluatie gemeenschappelijke regeling Baanbrekers
•  Jaarstukken 2020 en begroting 2022 Baanbrekers
•  Wijzigingen Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 2021
•   Ontwerpbegroting 2022 en voorlopige jaarrekening 2020 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
•  Gunning accountant
•   Begroting 2022, meerjarenraming 2023-2025 en wijziging gemeen-

schappelijke regeling Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch
•  Bestemmingsplan DPO leiding Heusden
•  Bestemmingsplan Kasteeldreef (ong.)
•  Bestemmingsplan Hoefstraat 10 Herpt

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

Houd onze wateren schoon
Op 6 mei onthulden wethouder Mart van der Poel, jeugdburgemeester Koen en Rubert van Till van Rotary 
Heusden de eerste tegel voor het project ‘Hier begint de zee’. Deze tegel is de eerste van de in totaal  
150 stuks met daarop de tekst ‘Hier begint de zee. Niets ingooien a.u.b. ‘. De tegels worden door de hele 
gemeente gelegd en dienen als bewustwording van de gevolgen van zwerfafval. Het project is een initia-
tief vanuit de Rotary Heusden, ondersteunt door het Waterschap en de gemeente. 

Aangepaste inzameldagen 
Hemelvaart en Pinksteren

Groen dak
Groene daken, oftewel begroeide daken, bieden mens, natuur en kli-
maat enorm veel voordelen: ze houden water vast, zuiveren de lucht, 
besparen energie, verkoelen in de zomer en verminderen geluids-
overlast. Ook zorgt het voor biodiversiteit en brengt het bloeiende 
kruiden, grassen, andere planten en dieren terug in onze omgeving. 

Groene daken helpen ook mee om een deel van het hemelwater op 
te vangen: de substraatlaag en de plantenwortels houden het wa-
ter vast en geven het langzaam weer af. Hoe meer neerslag tijdens 
hoosbuien opgevangen wordt door tuinen, parken én groene daken, 
hoe minder riolen overbelast raken. Wil je een groen dak of sedum-
dak aanleggen om regenwater op te vangen en gecontroleerd af te 
voeren? Kijk dan of je in aanmerking komt voor subsidie:  
www.heelheusdenduurzaam.nl / www.heusden.nl/watersubsidie <

Jeugdburgemeester Koen vertelde hierover: “Door 
de tegels door de hele gemeente Heusden te leggen 
hoop ik dat iedereen nadenkt wanneer ze hun afval 
in de natuur laten slingeren. Veel mensen denken 
dat alleen de natuur last heeft van het zwerfafval, 
maar dat is niet zo. De jongere generatie krijgt er ook 
last van als ze ouder zijn. Laten we er samen voor 
zorgen dat het zwerfafvalprobleem met behulp van 
deze tegel stopt. Zodat kinderen zoals ik in de toe-
komst kunnen leven in een gezond klimaat.” 

De jeugdambassadeurs van onze gemeente gaan 
deze week op zoek naar geschikte plekken voor de 
andere 149 tegels. <

Let op! In verband met de feestdagen kunnen 
de inzameldagen voor het PMD- of GFT-afval, 
medisch afval en oud papier en karton zijn 

aangepast. Zouden we die dag(en) eigenlijk je 
afval ophalen dan gebeurt dat nu volgens onder-
staand schema. <

Eigenlijke  
inzameldag

Inhaaldag 
PMD

InhaaldagGFT Inhaaldag 
PMD-afval 
hoogbouw

Medisch afval Papier

Hemelvaartsdag 
do 13 mei 2021

Zaterdag  
15 mei 2021

NVT NVT Zaterdag  
15 mei 2021

NVT

Pinksteren  
ma 24 mei 2021

Zaterdag  
22 mei 2021

NVT NVT NVT NVT

Naar de milieustraat? 
Neem je afvalpas mee!
Voor het inleveren van grofvuil kun je bij onze milieustraat aan 
de Duinweg 37 in Drunen terecht. Neem altijd je afvalpas mee! Op 
verzoek van onze medewerkers moet je de pas kunnen laten zien.

Een aantal afvalstromen is gratis en voor andere zoals grofvuil 
moet je betalen. Voor niet-gratis afvalstromen betaal je 16 cent 
per kilo met een minimaal tarief van € 2,55 per aanlevering. Je 
kunt op de milieustraat met je pinpas betalen.  

Let op! Vuilniszakken met huishoudelijk restafval en los huis-
houdelijk restafval mogen niet bij het grof huisvuil. Dit hoort in 
de ondergrondse restafvalcontainer, zo’n container staat ook op 
de milieustraat. <

Natuurlijk Zonnepark Hooibroeken
Op maandag 17 mei houdt Energiek Heusden samen met ontwik-
kelaar Sunvest een digitale informatiebijeenkomst over ‘Natuurlijk 
Zonnepark Hooibroeken’ in Heusden. 

De bijeenkomst begint om 19:30 uur. Je bent van harte welkom om aan 
te sluiten. Schrijf je van te voren wel even in. Dat kan tot en met 16 mei 
via www.energiekheusden.nl/agenda. <

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, Lipsstraat 66, plaatsen ma-

gazijnstellingen distributiecentrum 
(1115007, 03-05-2021)

•  Elshout, Haarsteeg, Nieuwkuijk en 
Oudheusden, diverse locaties, plaat-
sen bouwborden (1113615, 28-04-2021)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 10, wij-
zigen reeds eerder verleende vergun-
ning (622039) (1114985, 30-04-2021)

Monumenten
•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 10, wij-

zigen reeds eerder verleende vergun-
ning (622039) (1114985, 30-04-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Bruneilaan 11 en 13, verande-

ren in- en uitrit (1113484, 28-04-2021)
•  Vlijmen, Moerputtenweg kadastraal 

P717, aanleggen in- en uitrit (1113863, 
29-04-2021)

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
•  Vlijmen, Mozartlaan kadastraal 

N3380 en Schubertlaan kadastraal 
N1707, aanleggen nieuwe riolering 
(1080982, 30-04-2021)

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

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
Elshout, Kerkstraat 24, herbouwen 
garage/berging (1069036, 30-04-2021)
Haarsteeg, Tuinbouwweg 1, tijdelijk (10 
jaar) plaatsen woonunits in verband 
met huisvesten van arbeidsmigranten 
(1042238, 30-04-2021)
•  Haarsteeg, Plan Victoria fase 3, 

bouwen 58 woningen met bergingen  
(1043857, 30-04-2021)

•  Heusden, Demer 15 en 31 ter hoogte 
van Schramstraat kadastraal A1937 
en Lombardstraat kadastraal A2716, 
aanleggen twee duikers (1073169, 
29-04-2021)

•  Vlijmen, Achterstraat 5 tot en met 7, 
veranderen buitengevels (1080577, 
29-04-2021)

•  Vlijmen, Burgemeester van de 
Wielstraat 23, verplaatsen tuinhuis 
(1086163, 29-04-2021)

•  Vlijmen, Margrietlaan 24, plaat-
sen nok-verhogende dakopbouw 
(1106632, 30-04-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 1, tijdelijk 

(10 jaar) plaatsen woonunits in ver-
band met huisvesten van arbeidsmi-
granten (1042238, 30-04-2021)

•  Vlijmen, Burgemeester van de 
Wielstraat 23, verplaatsen tuinhuis 
(1086163, 29-04-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, Plan Victoria fase 3, aan-

leggen 46 in- en uitritten (1043857, 
30-04-2021)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat ter hoogte van huis-
nummers 13, 16 tot en met 22, kadas-
traal A2930, A2934, A2935 en A2936, 
kappen 10 lindebomen (1072969, 
29-04-2021)

Buiten behandeling stellen aanvraag
•  Elshout, Mariëndonkstraat 37A, 

uitbreiden bestaande werkplaats 
(1058179, 30-04-2021)

Vergunningsvrij
•  Vlijmen, Parallelweg-West 78, plaat-

sen dakkapel voorzijde woning, ver-
breden/vervangen kozijnen dakkapel 
achterzijde woning, en plaatsen zon-
nepanelen (1086266, 30-04-2021)

Ingetrokken
•  Haarsteeg, Mommersteeg 5, kappen 

spar (1087439, 30-04-2021)

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 
‘STATIONSSTRAAT 74A, DRUNEN’
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
en ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
geluid (gecoördineerde voorbereiding)

Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met:
•  het ontwerpbestemmingsplan 

‘Stationsstraat 74a, Drunen’ (NL.
IMRO.0797.Stationsstr74a-ON01)

•  het ontwerpbesluit van de omge-
vingsvergunning voor de activiteit 
‘bouwen’ voor het oprichten een 
woning

•  het ontwerpbesluit hogere grens-
waarde geluid.

Ontwerpbestemmingsplan
Het plangebied ligt in Drunen aan de 
Stationsstraat 74a en is kadastraal 
bekend als Drunen, sectie H, num-
mer 1774. Het perceel ligt tussen de 
panden Stationsstraat 74 en 76. Het 
bestemmingsplan maakt de bouw van 
een woning aan de Stationsstraat 74a 
mogelijk. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
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 grenswaarde vast te 
stellen. Het college wil van deze moge-
lijkheid gebruik maken.

Coördinatieregeling
Op verzoek van de initiatiefnemer is 
besloten de gemeentelijke coördina-
tieregeling toe te passen. De coördina-
tieregeling maakt het mogelijk om de 
samenhangende besluiten gezamenlijk 
voor te bereiden en te coördineren. Het 
gaat hierbij om het bestemmingsplan, 
de omgevingsvergunning en het besluit 
hogere grenswaarde geluid. 

Zienswijze
Het ontwerpbestemmingsplan, de 
ontwerpomgevingsvergunning en het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
geluid liggen met ingang van 13 mei 
2021 gedurende zes weken ter inzage. 
Een digitale versie is raadpleegbaar 
via onze website www.heusden.nl. 
Het ontwerpbestemmingsplan 
vind je ook op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt 
een zienswijze indienen.

Ontwerpbestemmingsplan
Het plangebied ligt in Vlijmen en be-
treft Pastoriestraat 5 en de daarachter 
liggende grond aan het Akkerpad, 
kadastraal bekend gemeente Vlijmen, 
sectie L, nummer 1969 en nummer 1968 
(ged.). Het doel van dit bestemmings-
plan is om vier woningen te realiseren 
aan het Akkerpad en de bedrijfswoning 
aan de Pastoriestraat 5 om te zetten 
naar een reguliere woning. 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
geluid
Uit akoestisch onderzoek blijkt 
dat de voorkeursgrenswaarde van 
wegverkeers lawaai, zoals bedoeld in 
art. 82 van de Wet geluidhinder, wordt 
overschreden op de te bouwen wo-
ningen. De Wet geluidhinder biedt de 
mogelijkheid om hogere grenswaarde 
vast te stellen. Het college wil van deze 
mogelijkheid gebruik maken.

Coördinatieregeling
Op verzoek van de initiatiefnemer is 
besloten de gemeentelijke coördina-
tieregeling toe te passen. De coördina-
tieregeling maakt het mogelijk om de 
samenhangende besluiten gezamenlijk 
voor te bereiden en te coördineren. Het 
gaat hierbij om het bestemmingsplan, 
de omgevingsvergunning en het besluit 
hogere grenswaarde geluid. 

Zienswijze
Het ontwerpbestemmingsplan, de 
ontwerpomgevingsvergunning en het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
geluid liggen met ingang van 13 mei 
2021 gedurende zes weken ter inzage. 
Een digitale versie is raadpleegbaar 
via onze website www.heusden.nl. 
Het ontwerpbestemmingsplan 
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 
(bestemmingsplan en besluit hogere 
grenswaarde geluid) of met Theo de 
Kleijn (omgevingsvergunning) via tele-
foonnummer (073) 513 17 89. 

Verkeer - Gehandicapten-
parkeerplaats 
Het college van burgemeester en wet-
houders van Heusden maakt bekend 
dat het college op 3 mei 2021 heeft 
besloten tot het aanleggen van de 
gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats ter hoogte van de Beneluxlaan 
7 in Vlijmen. Het bord E6 wordt hier 
geplaatst alsmede het onderbord met 
kenteken. Het besluit is 12 mei 2021 
bekendgemaakt in de Staatscourant.

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: 1083995
Datum ingekomen: 11 maart 2021
Adres: Chrysantenstraat 2 Drunen
Vermogen kW: 8 kW

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 >

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Monique van Geel 
(bestemmingsplan en besluit hogere 
grenswaarde geluid) of met Jantine van 
Eijl (omgevingsvergunning) via tele-
foonnummer (073) 513 17 89. 

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘OLV 
SCHUTSSTRAAT (ONG.), VLIJMEN’ EN 
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 
(GECOÖRDINEERDE VOORBEREIDING)
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat zij heeft ingestemd met:
•  het ontwerp van het bestem-

mingsplan ‘OLV Schutsstraat 
(ong.), Vlijmen’ (NL.IMRO.0797.
BPolvschuts-ON01) 

•  en het daarmee samenhangende 
ontwerpbesluit van de omgevingsver-
gunning voor de activiteiten ‘bouwen’ 
en ‘uitrit aanleggen of veranderen’.

Ontwerpbestemmingsplan
Het plangebied ligt in Vlijmen aan 
de OLV Schutsstraat en is kadastraal 
bekend als sectie L, nummer 1871. Het 
perceel ligt tussen de Heistraat 30 
en de OLV Schutsstraat 21. Het doel 
van dit bestemmingsplan is de bouw 
van twee seniorenwoningen mogelijk 
te maken. Er worden twee bouwvlak-
ken toegevoegd aan de al aanwezige 
woonbestemming.

Het bestemmingsplan wordt waar-
schijnlijk vastgesteld in het derde kwar-
taal met daaraan aansluitend de verle-
ning van de omgevingsvergunning.

Coördinatieregeling
Op verzoek van de initiatiefnemer is 
besloten de gemeentelijke coördinatie-
regeling toe te passen. De coördinatie-
regeling maakt het mogelijk om samen-
hangende besluiten gezamenlijk voor 
te bereiden en te coördineren. Het gaat 
hierbij om het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning voor het bouwen

Zienswijze
Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 13 mei gedurende zes weken ter 
inzage (tot en met 23 juni). Een digitale 
versie is raadpleegbaar via onze web-
site www.heusden.nl en de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Je 
kunt een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie? Neem dan con-
tact op met Simon Oostdam (ontwerp-
bestemmingsplan) of Jantine van Eijl 
(omgevingsvergunning) via telefoon-
nummer (073) 513 17 89. Vermeld voor 
het ontwerpbestemmingsplan zaak-
nummer 1013111, en voor de omgevings-
vergunning zaaknummer 1075670. 

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘AKKERPAD-PASTORIESTRAAT 5’
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
en ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
geluid (gecoördineerde voorbereiding)

Het college van Heusden maakt be-
kend, dat zij heeft ingestemd met:
•  het ontwerpbestemmings-

plan ‘Akkerpad-Pastoriestraat 
5’ (NL.IMRO.0797.
BPakkerpadvierwon-ON01)

•  het ontwerpbesluit van de omge-
vingsvergunning voor de activiteit 
‘bouwen’ 

•  het ontwerpbesluit hogere grens-
waarde geluid.

Ligging plangebied

Ligging plangebied

Ligging plangebied

Aangepaste openingstijden
• Donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei zijn wij gesloten vanwege 

Hemelvaart.
• Maandag 24 mei zijn wij gesloten vanwege Pinksteren.

Aangifte van geboorte en overlijden kun je deze dagen via onze 
website doorgeven: www.heusden.nl.<

Eikenprocessierupsen
Preventieve bestrijding gestart

We zijn gestart met het preventief benevelen van eikenbomen 
om overlast van de eikenprocessierups te beperken. We bespui-
ten de bladeren van eikenbomen met het biologische bestrij-
dingsmiddel Xentari. Van dit middel gaan de rupsen, als ze van 
de blaadjes eten, in een vroeg stadium dood. Dit middel is on-
schadelijk voor andere insecten, vogels, zoogdieren en mensen. 

Wanneer bestrijden we?
We verwachten dit jaar weer veel rupsen. Daarom bestrijden 
we met name op de locaties waar we veel nesten verwachten en 
waar het gebied toegankelijk is voor een tractor. De bestrijding 
gebeurt overdag, maar ook soms ‘s avonds en ‘s nachts, om alle 
bomen te kunnen raken. Tussen 22.00 uur ’s avonds en 7.00 uur 
’s morgens worden alleen bomen in 
het buitengebied behandeld. We 
spuiten in twee rondes die ongeveer 
7 tot 10 dagen na elkaar zijn. 

Let op dat je niet onder de bomen-
nevelspuit wandelt of fietst. Bij di-
rect contact met de spuitnevel kun-
nen huid of ogen geïrriteerd raken; 
dit geldt ook voor huisdieren. <
Foto: Nationale Bomenbank Zuidoost-Nederland BV

www.heusden.nl
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