
Heel. Heusden. Duurzaam.
Heusden is een gemeente waar mensen graag wonen, werken en 
verblijven. Dat willen we ook in de toekomst graag zo houden. 
Ontwikkelingen zoals de klimaatverandering raken ook onze leef-om-
geving. Alleen als wij zuinig zijn op onze leefomgeving kan iedereen er, 
ook na ons, plezier van hebben. Heel. Heusden. Duurzaam. inspireert 
ook jou om bewuster te leven. Zo kunnen we sa-men onze ‘voetafdruk’ 
verkleinen. Hierdoor dragen we allemaal een steentje bij aan een mooie 
toekomst in Heusden voor onszelf en de volgende generaties.

Doe de energie bespaartest
Wil jij graag weten wat jij zelf kunt doen om een steentje bij te dragen? 
Doe de energie bespaar-test op www.iedereendoetwat.nl/wat-kan-jij-
doen. Meer informatie over duurzaamheid in onze ge-meente lees je op 
www.heelheusdenduurzaam.nl. <

Week van de jonge mantelzorger
Van alle jongeren in Nederland is maar liefst één op de vier mantelzorger. 1 t/m 7 juni staat  
in het teken van jonge mantelzorgers. Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger vragen  
we landelijk aandacht voor deze jongeren. 

Dag van de Techniek
Drive-thru op zaterdag 5 juni

Vorige week kondigden we het al aan: aanstaande zaterdag is de 
Dag van de Techniek. Dit jaar is er vanwege de coronamaatregelen 
een aangepast programma voor jongeren die nieuwsgierig zijn naar 
techniek of een studierichting moeten kiezen. Namelijk een drive-
thru! Met de auto kun je, samen met jouw ouder(s)/verzorger(s), 
langs bij verschillende technische bedrijven en onderwijsinstellin-
gen in De Langstraat. 

Tussen 11.00 uur en 14.00 uur ben je samen met je ouders/chauffeur  
van harte welkom bij de deelnemende bedrijven en onderwijsinstel-
lingen. Elk bedrijf en school heeft zijn eigen programma. Zo laat het 
ene bedrijf zijn werkprocessen zien en vertellen werknemers bij een 
ander bedrijf meer over hun leuke baan. En dat allemaal terwijl je 
zelf in de auto zit (met je raam open natuurlijk). 

Plattegrond
Er is een plattegrond beschikbaar waar alle deelnemende 
scholen en bedrijven op staan. Deze plattegrond ligt bij de 
deelnemende scholen en bedrijven of kun je downloaden via 
www.techniekvanjouwtoekomst.nl. Jij als bezoeker bepaalt  
zelf jouw route. <

Mantelzorger zijn is niet raar, maar soms wel 
zwaar, bijvoorbeeld omdat je je zorgen maakt over 
jouw familielid. Of omdat je meehelpt om de boel 
thuis draaiende te houden; je helpt met de was, 
boodschappen of koken. Als jonge mantelzorger 
groei je op met een ouder, broer of zus die extra 
hulp nodig heeft. Iemand bij jou thuis is bijvoor-
beeld lang ziek, gehandicapt, autistisch, verslaafd, 
in de war of depressief. Soms zorgt dit ervoor dat 
je je alleen voelt, bang bent, je schaamt, je schul-
dig voelt, niet kunt slapen of voelt dat anderen je 
niet begrijpen.

Wat helpt?
Het kan helpen om met iemand te praten. Met je 
leraar of mentor bijvoorbeeld. Probeer ook thuis 
of in de buurt iemand te vinden om mee te praten. 
Bijvoorbeeld met een familielid, een buurvrouw, 
een vriend/vriendin, je huisarts of een mantelzorg-
consulent. Probeer meer over de beperking, ziekte 
of verslaving te weten te komen, zodat je beter 
begrijpt wat er aan de hand is. Geef thuis aan 

wanneer de zorg je even te veel is. Dat is niet egoïs-
tisch, maar nodig om het vol te houden. Blijf leuke 
dingen doen (sporten, uitgaan, hobby’s) en houd 
contact met je vrienden. Ben jij een jonge man-
telzorger en heb je vragen? Stuur ze dan per mail 
op naar het Steunpunt Mantelzorg Heusden via 
info@mantelzorgheusden.nl.  

Spelletjesavond 
Ook in de gemeente Heusden wonen jonge man-
telzorgers. Wij hebben diep respect voor wat zij 
doen en zetten ze tijdens de Week van de Jonge 
Mantelzorger graag in de spotlight. Op 7 juni 
is er, met in achtneming van de dan geldende 
coronamaatregelen, een spelletjesavond in De 
Stulp in Drunen, van 18.00 tot 20.30 uur. Jonge 
mantelzorgers zijn welkom! Ken jij iemand? Wijs 
hem of haar op deze gezellig avond. Wil je je 
aanmelden of meer informatie? Mail dan naar 
katinkade-reu@contourdetwern.nl. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook 
Whats appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer

Ben jij onze nieuwe  
zweminstructeur? 
Wij zijn voor ons zwembad Die Heygrave op zoek naar een 
nieuwe zweminstructeur (24 - 28 uur per week). Ben jij de 
MogelijkMaker die zich als een vis in het water voelt als je 
kinderen leert zwemmen? Lijkt het je leuk zwemactivitei-
ten zoals aquarobics of aquavitaal te verzorgen? Ga naar 
www.werkeninnoordoostbrabant.nl, typ bij ‘Vacatures of 
opdrachten’ Heusden in en bekijk de vacature. Solliciteren? 
Reageer vóór 14 juni. <

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
•  Haarsteeg, Mari van Eschstraat 2, ver-

bouwen Lambertusschool (1120934, 
25-05-2021)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 102, 
bouwen vrijstaande dakconstructie 
ten behoeve van plaatsen zonnepane-
len (1120256, 23-05-2021)

•  Haarsteeg, Inlaagdijk kadastraal 
N142, bouwen woning (1119981, 
21-05-2021)

•  Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE227, 
bouwen woning (1119472, 20-05-2021)

Kappen
Drunen, Achterstraat 1, kappen walno-
tenboom (1120583, 24-05-2021)

Slopen in beschermd stads- of 
dorpsgezicht
•  Heusden, Nieuwe Maasdijk 1, renova-

tie/sloop gebouw (deel 3)  
(1119133, 19-05)

Afwijken van de bestemming
•  Haarsteeg, Inlaagdijk kadastraal 

N142, bouwen woning en aanleggen 
in- en uitrit (1119981, 21-05-2021)

•  Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE227, 
bouwen woning en aanleggen in- en 
uitrit (1119472, 20-05-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, Inlaagdijk kadastraal 

N142, aanleggen in- en uitrit (1119981, 
21-05-2021)

•  Oudheusden, Herptseweg 49, aanleg-
gen in- en uitrit (1120120, 22-05-2021)

•  Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE227, 
aanleggen in- en uitrit (1119472, 
20-05-2021)

•  Vlijmen, Rozemarijn 2, aanleggen in- 
en uitrit (1119545, 20-05-2021)

Reclame plaatsen
•  Drunen, Lipsstraat 66, plaatsen gevel-

reclame (1120922, 25-05-2021)

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. 

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, D’Oultremontweg 16A, 

bouwen machinekamer (1067287, 
20-05-2021)

•  Elshout, Kapelstraat 48A, bouwen 
bijgebouw/opslaghal (1044584, 
25-05-2021)

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
•  Drunen, De Amazone 22, constructie-

ve wanddoorbraak woning (1109098, 
21-05-2021)

•  Heusden, Stadshaven 8, verbouwen/
verduurzamen woning (1096031, 
19-05-2021)

•  Vlijmen, Rozemarijn 40, bouwen 
tuinkamer met schuur (1100419, 
21-05-2021)

•  Vlijmen, Wilhelminastraat 7, bouwen 
garage (1057357, 21-05-2021)

Monumenten
•  Herpt, Groenstraat 8, verbouwen 

woonboerderij (1106893, 21-05-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 24, aanleg-

gen twee in- en uitritten (1068102, 
25-05-2021)

•  Nieuwkuijk, Schoolstraat 19, aanleg-
gen in- en uitrit (1086262, 21-05-2021)

Ingetrokken
•  Haarsteeg, De Hoeven kadastraal 

G1696, plaatsen tijdelijke woonunit 
(1108847, 20-05-2021)

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, 
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. Het 
vastgestelde bestemmingsplan treedt 
in werking na het verstrijken van de 
beroepstermijn.

Verkeer

E-LAADPAAL
Besluit:
•  Twee parkeervakken in de 

Chopinstraat in Drunen aan te wij-
zen als parkeergelegenheid welke 
enkel gebruikt mag worden voor het 
opladen van elektrische voertuigen, 
door het plaatsen van het verkeers-
bord model E4 (Parkeergelegenheid) 
van bijlage 1 van het Regelement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990 en de onderborden: ‘’uitsluitend 
opladen elektrische voertuigen’’ en 
OB504 gericht op de parkeervakken 
waar deze regeling voor geldt;

•  het verkeersbesluit in eerste instantie 
geldt voor één van de twee aange-
wezen parkeerplaatsen op de betref-
fende laadlocatie en die parkeerplaats 
conform het besluit wordt ingericht;

•  bij voldoende gebruik van de laad-
voorziening, en op verzoek van de 
concessiehouder het besluit ook voor 
de tweede parkeerplaats gaat gelden 
nadat deze conform het besluit is 
ingericht;

•  een en ander uit te voeren conform 
bijlage met tekening nummer: 
VB-2021-2F;

•  het verkeersbesluit 2020-02P, 
Realiseren oplaadpunt voor elektri-
sche voertuigen E-Laad Lisztstraat 8 
te Drunen, gemeente Heusden in te 
trekken.

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

Bezwaar: 28 mei 2021 tot en met  
8 juli 2021

30 KM ZONE 
Besluit:
•  De Admiraalsweg op te nemen binnen 

een 30 km/u zone, door het plaatsen 

van de borden A0130zb en A0130ze 
(begin en einde zone waar een maxi-
mumsnelheid geldt van 30 km/u) van 
bijlage I van het RVV 1990. 

•  De voorrangsregeling op de 
Admiraalsweg op te heffen door 
middel van het verwijderen van de 
verkeerborden model B01, B02 en B06 
van bijlage 1 van het RVV1990; 

•  De Rubenslaan, Van Goghstraat, 
Frans Halslaan, Jan Steenstraat en de 
Rembrandtlaan op te nemen binnen 
een 30 km/u zone, door het plaatsen 
van de borden A0130zb en A0130ze 
(begin en einde zone waar een maxi-
mumsnelheid geldt van 30 km/u) van 
bijlage I van het RVV 1990;

•  De fietsstroken uit te voeren met 
een onderbroken markering en een 
afbeelding van de fiets;

•  Direct ten noorden van de rotonde 
Beethovenlaan op de Admiraalsweg 
een voetgangersoversteekplaats aan 
te brengen door middel van het aan-
brengen van een zebramarkering en 
het plaatsen van de borden L02 van 
bijlage I van het RVV 1990;

•  De voetgangersoversteekplaats di-
rect ten zuiden van de kruising met 
De Ruyterstraat en Frans Halslaan 
niet terug te plaatsen door het ver-
wijderen van de borden L02 van bij-
lage I van het RVV 1990;

•  Een en ander uit te voeren conform 
bijlage met tekeningnummer: 
VB2021-07.

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

Bezwaar: 28 mei 2021 tot en met  
8 juli 2021

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van Heusden heeft op 26 
mei 2021 besloten om een gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats 
aan te leggen aan de achterzijde van 
Duizendblad 18 in Vlijmen. De par-
keerplaats wordt met bebording aan-
gegeven. Het besluit is op 2 juni 2021 
bekendgemaakt in de Staatscourant. <

Bekendmakingen >

•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 7, plaat-
sen tuinhuis en zwembad (1103142, 
20-05-2021)

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.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
DPO LEIDING HEUSDEN
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat de gemeenteraad op 18 mei 
2021 het bestemmingsplan DPO leiding 
Heusden, inclusief milieueffectrap-
port, (NL.IMRO.0797.DPOleiding-VG01) 
gewijzigd heeft vastgesteld. 

Het doel van het bestemmingsplan 
is het vervangen van de bestaande 
brandstofleiding, gelegen tussen 
Ammerzoden en Vlijmen. Een deel van 
de leiding ligt in het grondgebied van de 
gemeente Heusden. Dit deel is gelegen 
in het buitengebied ten oosten van de 
kern Vlijmen (tussen De Bellaard en 
Moerputtenweg ten zuiden van de A59).

Het bestemmingsplan is gewijzigd 
vastgesteld en bevat dus een aantal 
wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. 

Het vastgestelde bestemmings-
plan met bijbehorende stukken 
ligt met ingang van 3 juni 2021 ge-
durende zes 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 

Ligging plangebied

Grofvuil
Grof huishoudelijk afval is afval dat te groot is om in de ondergrondse container weg te gooien. 
Bijvoorbeeld een bankstel of matras. Je kunt dit afval tegen betaling naar de milieustraat brengen.

Wil je grofvuil thuis laten ophalen?
De Afvalstoffendienst kan op afspraak grofvuil 
bij jou thuis ophalen. Hiervoor betaal je € 59,80 
per m3 of gedeelte daarvan. Om een afspraak te 
maken, kun je bellen naar De Afvalstoffendienst 

via (073) 615 65 75. Of… breng het naar de kring-
loopwinkel! Heb je bruikbaar meubilair of andere 
spullen voor in huis die een tweede leven verdie-
nen? Bel dan naar de kringloopwinkel. Zij komen 
bruikbare spullen gratis ophalen. <

Blog van de burgemeester
Elke twee weken schrijft burgemeester Willemijn van Hees een 
blog over onderwerpen die haar bezighouden en opvallen in de 
gemeente. Vind je het leuk om de blog te lezen? Houd dan onze 
Facebookpagina in de gaten. <

www.heusden.nl
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