
De toekomstkoffer 
Een reis langs Heusdense basisscholen

Vooruitkijkend naar de komst van de omgevingswet werkt de gemeen-
te Heusden aan de omgevingsvisie voor Heusden. In de omgevingsvisie 
schetsen we de belangrijke ontwikkelingen voor Heusden tot 2040. We 
doen dat graag samen met zoveel mogelijk organisaties, ondernemers 
en inwoners. 

De jeugdburgemeesters van Heusden roepen basisschoolkinderen op 
om hun dromen te delen! Vanaf afgelopen maandag gaat de toekomst-
koffer langs de Heusdense basisscholen. In de koffer kunnen de kinde-
ren hun dromen voor Heusden over 20 jaar delen. De kinderen mogen 
hun dromen inleveren door te tekenen, op te schrijven of te knutselen. 

Meer informatie over de omgevingswet en omgevingsvisie lees je op 
www.heelheusdenbouwtmee.nl. Hier lees je ook wanneer we binnen-
kort bij jou in de buurt zijn om jouw dromen te horen. <

Biodiversiteit
In onze dorpen willen we meer oases maken voor vlinders, bijen, vogels en andere dieren. Dit gaan  
we doen door verschillende bermen minder vaak te maaien waardoor kruidenrijke bermen ontstaan. 

Wie verdient een lintje?
Iemand voordragen kan tot 1 juli 

Heb jij een familielid, vriend(in) of kennis die zich enorm inzet voor 
anderen? Bijvoorbeeld iemand die altijd klaarstaat voor iedereen 
in de buurt? Iemand die al jarenlang vrijwilligerswerk doet bij een 
sportclub, muziekvereniging of een andere vereniging? En vind je 
dat hij of zij daar een lintje voor verdient? Draag hem of haar dan 
voor, voor de Lintjesregen van 2022!  Dat kun je doen door ons te 
mailen naar info@heusden.nl of te bellen naar (073) 513 17 89. 
 
Samen met jou bekijken we dan of die persoon aan de eisen  
voldoet voor een Koninklijke Onderscheiding. <

Door minder te maaien, komen er meer bloemen 
en planten in het gras waarin insecten zoals vlin-
ders leven. De insecten trekken weer vogels aan. 
We zagen dit al eerder in de bermen buiten de be-
bouwde kom en in Geerpark Vlijmen. 

Minder maaien betekent dus meer biodiversiteit 
en dat helpt om overlast van verschillende plagen 
te beperken. Bijvoorbeeld de plaag van de eiken-
processierups. De natuurlijke vijanden van deze 

rupsen zoals koolmeesjes en sluipwespen leven in 
de natuurlijke grasvelden. 

We maaien in het najaar wanneer de wilde bloe-
men uitgebloeid zijn en hun zaden afgeven. Het 
zaad ontkiemt en zorgt het volgende jaar voor 
nog meer begroeiing. De rand langs de weg of het 
trottoir maaien we vaker. We maaien soms ook 
een pad door het gras. Meer informatie lees je op 
www.heelheusdenduurzaam.nl <

Aangepaste 
inzameldagen 
Pinksteren
Let op! Vanwege Pinksteren 
kan de inzameldag voor het 
ophalen van jouw PMD-afval 
zijn aangepast. Wordt jouw 
PMD normaal op maandag op-
gehaald? Dan is dat nu eerder, 
namelijk op zaterdag 22 mei. <

Vergeet nooit meer een  
inzameldag!
Door feestdagen kan het zijn dat je afval op een andere dag dan 
gebruikelijk wordt opgehaald. Je kunt natuurlijk kijken wanneer 
jouw buren de container of het papier aan de straat zetten. Veel 
handiger is het om de Afvalstoffendienstapp te downloaden. 
Via deze app krijg je namelijk een berichtje van de Afvalstoffen-
dienst wanneer je welk afval aan de straat moet zetten. Zo ver-
geet je nooit meer een inzameldag! 

Ook vind je in de app nieuwtjes, tips, informatie over afval-
soorten en kun je een melding doen als er een ondergronds  
restafvalcontainer vol is of een storing heeft.

Wil je gebruik maken van de app, download dan de Afval-
stoffendienst app via de Apple store, Google playstore of 
Windows.

Vul je postcode en huisnummer in en je krijgt een berichtje als 
de vuilniswagen bij je langs komt. Zet hiervoor wel 'Notificaties' 
aan. Komen er geen meldingen binnen? Dan kan het zijn dat de 
energiebespaarstand van je telefoon aanstaat. Zet deze uit. <

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, de Ruyterstraat 41, wij-

zigen voorgevel woning (1115270, 
04-05-2021)

•  Elshout, Kapelstraat 57A, wijzi-
gen bestaande glasgevel (1115536, 
05-05-2021)

•  Heusden, Vismarkt 1, vervangen doek 
in luifel (1115951, 15-04-2021)

•  Heusden, Vismarkt 1, plaatsen 
windschermen op terras (1115957, 
15-04-2021)

•  Drunen, Raadhuisplein Kadastraal 
A3962, plaatsen kiosk (1115897, 
06-05-2021)

•  Oudheusden, Polderweg nabij 1A Kad 
F 125, 126, 127, 128, 129, 131, 188, 1315, 
1313, 122, 123 en 1314, bouw zonne-
park (1116723, 10-05-2021)

•  Heusden, Herptsestraat 2A, verbouw 
schuur (1116069, 07-05-2021)

•  Vlijmen, Emmalaan 7, bouw 
schuur met overkapping (1116325, 
08-05-2021)

•  Vlijmen, Rembrandtstraat 21, vergro-
ten woning (1117019, 10-05-2021)

•  Drunen , Christiaan Huygensweg 
hoek de Bosschen Kavel 7A en 
7B, bouwen dubbel bedrijfspand 
(1116958, 10-05-2021)

Kappen
•  Herpt, Burgemeester Buijsstraat 14, 

kap esdoorn (1116458, 09-05-2021)
•  Drunen, Spoordijk kadastraal  H941, 

K909, N4082, H5814, H5288, L1413 
en L3237, wijzigen reeds eerder 
verleende vergunning - project GOL 
(Verg-034) (1006870, 11-05-2021)

•  Drunen, A59 en omgeving, kadas-
traal H5288, H5420, P664 en P920, 
wijzigen reeds eerder verleende 
vergunning - project GOL (Verg-390) 
(1007034, 11-05-2021)

Monumenten
•  Heusden, Vismarkt 1, vervangen doek 

in luifel (1115951, 15-04-2021)
•  Heusden, Vismarkt 1, plaatsen 

windschermen op terras (1115957, 
15-04-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Nassaulaan 107, realiseren 

verblijfsruimten tbv arbeidsmigran-
ten (1115328,  04-05-2021)

•  Oudheusden, Polderweg nabij 1A Kad 
F 125, 126, 127, 128, 129, 131, 188, 1315, 
1313, 122, 123 en 1314, bouw zonne-
park (1116723, 10-05-2021)

•  Haarsteeg, de Hoeven 60B, verzoek 
wijzigen gebruik bedrijfswoning 
als plattelandswoning (1116067, 
07-05-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Hollandlaan Kadastraal 

L6475, aanleggen in- en uitrit 
(1115325, 04-05-2021)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Drunen, Raadhuisplein Kadastraal 

A3962, plaatsen kiosk (1115897, 
06-05-2021)

•  Oudheusden, Polderweg nabij 1A Kad 
F 125, 126, 127, 128, 129, 131, 188, 1315, 
1313, 122, 123 en 1314, bouw zonne-
park (1116723, 10-05-2021)

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. 

Reclame
•  Nieuwkuijk, Venbroekstraat 22, 

plaatsen lichtreclame op dak pand 
(1074134, 04-05-2021)

Ingetrokken
•  Herpt, Hoefstraat naast 4 Kadastraal 

G1677, bouw bijgebouw (1111280, 
04-05-2021)

•  Herpt, Hoefstraat naast 4 Kadastraal 
G1677, plaatsen tijdelijke woonunit 
(1111284, 04-05-2021)

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 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.

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: Paçal, N.
Geboortedatum: 25-08-1974
Adres: Van Houtenstraat 43 Drunen
Datum besluit: 10-05-2021
Zaaknummer: 1043088

Tanin, A.
Geboortedatum: 20-06-2013
Adres: Van Houtenstraat 43 Drunen
Datum besluit: 10-05-2021
Zaaknummer: 1043088

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 cluster 
Burgerzaken van de gemeente 
Heusden.

ONDERGRONDSE CONTAINER
Het college heeft het voornemen tot 
de plaatsing van een ondergrondse 
container voor restafval in woonwijk 
De Gorsen in Elshout, op de hoek van 
de Monseigneur Muskensstraat en 
Antoon Lommersstraat. 

Het ontwerpbesluit met bijbehorende 
stukken ligt met ingang van donder-
dag 20 mei gedurende zes weken ter 
inzage. Gedurende deze periode kun-
nen belanghebbenden een zienswijze 
indienen. De eventueel ingediende 
zienswijzen worden betrokken bij de 
definitieve besluitvorming. Tegen het 
definitieve besluit staat rechtstreeks 
beroep open bij de rechtbank.

STANDPLAATSVERGUNNING
Het college van Heusden heeft op 7 
mei 2021 een standplaatsvergunning 
verleend aan Happy Grieks voor het 
innemen van een standplaats op de 
parkeerplaats bij de Aalbersestraat in 
Drunen. De vergunning geldt in de peri-
ode van 15 juni 2021 tot en met 14 juni 
2023. De vergunning is verzonden op 
7 mei 2021 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 1086890. <

Bekendmakingen >

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
•  Oudheusden, Steenweg Kadastraal 

F1417, aanleggen in- en uitrit 
(1086926, 06-05-2021)

•  Nieuwkuijk, Schoolstraat 19, aanleg-
gen in- en uitrit (1086262, 07-05-2021)

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Vlijmen, Emmalaan 3, plaatsen  

tuinschuur en erfafscheiding 
(1065604, 06-05-2021)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 48,  
verbouw/uitbreiding pand  
(1039966, 10-05-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Emmalaan 3, plaatsen  

tuinschuur en erfafscheiding 
(1065604, 06-05-2021)

Monumenten
•  Heusden, Herptsestraat 2,  

restaureren/renoveren woning 
(1081875, 07-05-2021)

•  Vlijmen, Julianastraat 34, renovatie 
oudbouw gemeentehuis vervangen 
hemelwaterafvoeren (1106982, 
10-05-2021)

Kappen
•  Drunen, Spoordijk kadastraal 

H941, K909, N4082, H5814, H5288, 
L1413 en L3237, wijzigen reeds 
eerder verleende vergunning -  
project GOL (Verg-034) (1006870, 
18-05-2021)

•  Drunen, A59 en omgeving, kadas-
traal H5288, H5420, P664 en P920, 
wijzigen reeds eerder verleende 
vergunning - project GOL (Verg-390) 
(1007034, 18-05-2021)

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

 Afval in gemeentelijke plantsoenen Aangepaste openingstijden
Maandag 24 mei zijn wij gesloten vanwege Pinksteren.

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

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen met 
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

In onze gemeentelijke plantsoenen vinden we 
regelmatig afval. Het gaat hierbij niet alleen om 
zwerfafval, zoals papiertjes, bekertjes en plastic 
flesjes. Ook worden er hele partijen groenafval en 
verbouwingsafval aangetroffen. 

Zwerfafval gooi je in de afvalbakken op straat of 
neem je mee naar huis om het daar weg te gooien. 
Voor groen afval en grof vuil kun je terecht bij de 

milieustraat. Groenafval kun je hier gratis inleve-
ren. Voor een aantal afvalstromen betaal je 16 cent 
per kilo (met een minimaal tarief van 2,55 per aan-
levering). Samen houden we Heusden schoon! 

Kijk voor meer info over afval en de milieustraat 
op www.heusden.nl.  <

www.heusden.nl
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