
Lintjesregen 2022
Iemand voordragen kan tot 1 juli 

Ken jij iemand in onze gemeente die een lintje verdient? Bijvoorbeeld 
de buurvrouw die altijd klaarstaat voor iedereen in de buurt? Je vader 
die al jarenlang vrijwilligerswerk doet bij een sportclub, muziekvereni-
ging of een andere vereniging? 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. <

Soldaten Napoleon 
De soldaten van Napoleon in en bij de vijver in Steenenburg zijn al jarenlang een begrip in zowel onze  
gemeente als in de bredere omgeving. Ze herinneren ons aan het voormalige Land van Ooit. Helaas  
merken we dat de beelden slijten. De beelden brokkelen steeds meer af, de verf wordt dof en bladdert af. 

Afvalscheidingswijzer: welk 
afval moet in welke bak?
Het huishoudelijk afval wordt in Heusden al heel goed gescheiden. 
In 2020 hadden we een scheidingspercentage van circa 87%.  
Dit betekent dat 87% van de totale hoeveelheid huishoudelijk  
afval wordt gescheiden in onder andere de afvalstromen PMD,  
GFT, papier, glas en textiel. 

De resterende 13% is restafval (ondergrondse containers), grof 
restafval (via de milieustraat) en dumpingen en zwerfafval (in de 
openbare ruimte). Ter vergelijking: landelijk ligt dit percentage op 
ca. 60%. Een groot compliment dus voor onze inwoners!

Wij begrijpen dat de scheidingsregels niet voor iedereen altijd even 
duidelijk zijn. Omdat afvalverwerkers steeds strengere eisen stellen 
aan het gescheiden afval veranderen de landelijke richtlijnen regel-
matig. 

Om je te helpen het afval 
nog beter te scheiden, 
maakten wij een nieuwe 
Afvalscheidingswijzer. Hierop 
staan de meest voorkomende 
afvalsoorten en in welke 
bak deze moeten. Je kunt de  
Afvalscheidingswijzer down-
loaden via www.heusden.
nl en printen. Heb je geen 
internet of printer, dan kun je 
de Afvalscheidingswijzer te-
lefonisch bij ons opvragen via 
(073) 513 17 89.
 
Het aantal verschillende afval-
soorten is bijna oneindig, lang 
niet alles past dan ook op de 
Afvalscheidingswijzer. Op de 
website www.afvalscheidingswijzer.nl (via Milieu Centraal)  
vind je wel bijna alle afvalsoorten terug. 

Ook in de Afvalstoffendienst app vind je veel informatie. Behalve 
de ophaaldagen van het afval kun je daar ook zien welk afval in 
welke bak hoort. Download de Afvalstoffendienst app via Google 
Play Store of de App Store. <

Onkruidbeheer 
In dit seizoen groeit onkruid hard. De onkruidbestrij-
ding op verhardingen sturen we aan door middel van 
een beeldbestek. Dat betekent dat er wel onkruid 
mag staan, maar wél binnen de door ons gestelde nor-
men. De komende tijd gaat een aannemer (v.d. Bijl & 
Heierman b.v.) aan de slag om onkruid aan te pakken, 
misschien zie je ze daarom wel bij jou in de buurt aan 
het werk. 

Wil je weten hoe zij te werk gaan? Dat lees je op 
www.vdbh.nl/heusden <

We willen weten wat de precieze status van de 
betonnen soldaten is en wat de opties zijn als 
het gaat om onderhoud en eventuele restauratie. 
Restauratiespecialist Meesters In gaat dit voor 
ons onderzoeken. Afgelopen maandag is de aanne-
mer met dit onderzoek gestart. De beelden staan 
minimaal zes weken niet op hun plek. 

Flora en fauna
In de vijver waar het leger staat, leven onder an-
dere kikkers. Wij hebben bij een ecoloog navraag 

gedaan of deze werkzaamheden schadelijk zijn 
voor de aanwezige flora en fauna. Dat is niet zo. 
De kikkers kunnen met een gerust hart blijven 
zitten.

Zodra de resultaten van dit onderzoek bekend zijn, 
lees je dit op www.heusden.nl/Steenenburg. <

www.heusden.nl

PMD-afval GFT-afval

Oud papier

Afvalscheidingswijzer Heusden

 

PMD staat voor  
Plastic verpakkingen, 
Metaal (blik) en 
Drankkartons.

Plastic verpakkingen
• (knijp)flessen voor wasmiddel, 

shampoo, sauzen
• tubes zoals van tandpasta
• plastic verpakkingen van brood, 

groenten, kaas, vlees, vis, margarine 
en boter

• plastic bekers zoals voor yoghurt, 
vla, ijs

• plastic bakjes zoals voor salade, 
groente, fruit

• zakken zoals voor pasta, rijst, brood, 
snoepgoed

• plastic huishoudfolie
• blisterverpakkingen zoals voor 

tandenborstels

Metalen verpakkingen / blik
• chipszakken *
• blikjes voor drank, soep, groenten
• metalen siroopflessen
• metalen deksels (bv groentepot), 

tubes en doppen
• aluminium schaaltjes en 

aluminiumfolie
• waxinelichtcups

Drankenkartons
• drankpakken zoals voor 

vruchtensappen, water, zuivel
• kartonnen pakken zoals voor soep, 

pastasaus
• drinkpakjes voor kinderen
• papieren wegwerpbekertjes (to go!)

Het is belangrijk dat de verpakkingen 
leeg worden ingeleverd, zodat ze 
kunnen worden gerecycled.

Papier en karton
• kranten en tijdschriften
• boeken en brochures
• dozen
• papieren zakken en papieren tassen
• inpakpapier, cadeaupapier en 

kassabonnetjes
• hoesjes van theezakjes
• lege eierdozen

Glas

Glazen verpakkingen
• glazen potten  

van groenten,  
appelmoes

• kleine glazen potjes  
van sambal, kruiden 

• drankverpakkingen zoals 
wijnflessen, sapflessen, bierflessen, 
likeurflessen

• cosmeticaverpakkingen zoals 
parfumflesjes, deodorantrollers 
(glazen), lege medicijnflesjes, 
crèmepotjes

Lege flessen en potjes mogen worden 
ingeleverd met deksel.

Textiel

Textiel
• kleding
• gordijnen en ander  

huishoudelijk textiel  
zoals handdoeken,  
lakens, bedtextiel (geen dekbedden!)

• schoenen, per paar aan  
elkaar vastgebonden

• tassen en rugzakken
• riemen
• knuffels

GFT staat voor Groente-,  
Fruit- en Tuinafval en  
etensresten.

GFT
• groente- en fruitresten en schillen
• etensresten (gekookt of ongekookt), 

botjes, visgraten, schelpen en 
eierschalen

• losse thee en filterzakjes met 
koffiedik

• bloemen en planten
• fijn tuinafval
•  strooisel (hooi, stro, zaagsel) van 

kleine knaagdieren, met hun poep
• composteerbare gft-inzamelzakken 

met Kiemplantlogo of OK-Compost-
logo

•  koekjes, snoep, chocolade, noten, 
pitten en snacks
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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
•  Haarsteeg, De Hoeven, kadastraal 

G1696, bouwen woning (1122196, 
31-05-2021)

•  Herpt, Heusdenseweg achter huis-
nummer 1, kadastraal F1410, aanleg-
gen zwemvijver en uitbreiden sloot 
(1122339, 01-06-2021)

•  Vlijmen, Meliestraat 39A, wijzigen 
reeds eerder verleende vergunning 
619342, uitbreiden/verbouwen atelier 
tot woning (1121987, 30-05-2021)

•  Vlijmen, Zuiderpark 24, plaatsen 
speelhuisje (1122008, 30-05-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Haarsteeg, De Hoeven, kadastraal 

G1696, bouwen woning en aanleggen 
in- en uitrit (1122196, 31-05-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, De Hoeven, kadastraal 

G1696, aanleggen in- en uitrit 
(1122196, 31-05-2021)

Weg aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Biessertweg nabij De 

Gemeint kadastraal P936, aanleg-
gen tijdelijke bouwweg (1122265, 
31-05-2021)

Werk of werkzaamheden uitvoeren
•  Herpt, Heusdenseweg achter huis-

nummer 1, kadastraal F1410, aanleg-
gen zwemvijver en uitbreiden sloot 
(1122339, 01-06-2021)

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
•  Drunen, Kantelen 26, verbreden 

bestaande in- en uitrit (1107089, 
28-05-2021)

•  Vlijmen, Achterstraat 12, vergroten 
woning (1107592, 01-06-2021)

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.

Zaaknummer: 1119234
Datum publicatie: woensdag 9 juni 
2021
Adres: Spoorlaan 11 Drunen
Omschrijving: Intrekken vergunning 
met betrekking tot activiteiten met 
betrekking tot opslaan en afleveren 
van LPG (omwb zaaknr. 2021-020330)

De aanvraag, de ontwerpbeschikking 
en de bijbehorende stukken zijn met 
ingang van 9 juni 2021 tot 21 juli 2021 
in te zien bij de gemeente Heusden.

Zienswijzen
Binnen de inzage termijn kan een ieder 
een zienswijze over het ontwerp naar 
voren brengen. Een schriftelijke ziens-
wijze richt je aan de Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant (OMWB), 
Postbus 75, 5000 AB, Tilburg (onder 
vermelding van omwb zaaknr 2021-
003249). Zienswijzen digitaal indienen 
kan ook via: info@omwb.nl.

Wij maken je erop attent dat slechts 
beroep tegen de uiteindelijke beschik-
king kan worden ingediend als ook 
een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking en men belang-
hebbende is.

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: Atasiei, V.D.
Geboortedatum: 14-01-1993
Adres: Naulandseweg 25 F Elshout
Datum besluit: 31-05-2021
Zaaknummer: 1084219

Geslachtsnaam: Paziewski, S.P.
Geboortedatum: 16-05-1992
Adres: Plataanplein 12 A Drunen
Datum besluit: 01-06-2021
Zaaknummer: 1109736

Geslachtsnaam: Kowalski, P.J.
Geboortedatum: 26-04-1960
Adres: Haarsteegsestraat 37 Haarsteeg
Datum besluit: 01-06-2021
Zaaknummer: 1111436

Geslachtsnaam: Fiedeń, K.M.
Geboortedatum: 28-02-1996
Adres: Van Deelenstraat 95 
Oudheusden
Datum besluit: 01-06-2021
Zaaknummer: 1111658

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 clus-
ter Burgerzaken van de gemeente 
Heusden. <

Bekendmakingen >

Bouwen
•  Drunen, Prins Hendrikstraat 39, 

plaatsen nieuw kozijn in voorgevel 
woning (1108681, 26-05-2021)

•  Drunen, De Ruyterstraat 41, wij-
zigen voorgevel woning (1115270, 
27-05-2021)

•  Drunen, Hortensiastraat 17, plaatsen 
erker met luifel (1087400, 01-06-2021)

•  Vlijmen, Idsteinlaan 8, vergroten 
woning (1104841, 31-05-2021)

•  Vlijmen, Sint Catharinastraat 30, 
brandveilig gebruik pand kinderop-
vang  (1041441, 01-06-2021)

Kappen
•  Drunen, Bellinipark 12, kappen zwarte 

berk (1117509, 28-05-2021)
•  Herpt, Burgemeester Buijsstraat 14, 

kappen esdoorn (1116458, 28-05-2021)

Brandveilig gebruik
•  Vlijmen, Catharinastraat 30 (1041441, 

31-05-2021)

Ingetrokken
•  Drunen, Eendekooi 6, plaatsen an-

tenne ((1108286, 01-06-2021)
•  Vlijmen, Wolput 4, verbreden in- en 

uitrit (1082764, 01-06-2021)

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.

Mileu

INGETROKKEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING MILIEU
Onderstaande aanvragen Omgevings-
vergunning zijn door de aanvrager 
ingetrokken

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Zonnepanelen
Zonnepanelen op je dak zijn niet alleen goed voor het milieu, maar uiteindelijk ook voor je portemonnee! 
Met zonnepanelen bespaar je namelijk meteen op je energiekosten. Én je draagt bij aan een duurzamere 
wereld. Een slimme keuze dus. 

Hoe werken zonnepanelen? 
De zon straalt licht en warmte uit. Zonnepanelen 
zetten dit licht om naar elektriciteit.  Wanneer de 
zon schijnt, doen de zonnepanelen hun werk. Ook 
als de zon even niet schijnt, wekken de panelen 
door indirect licht energie op.

100% groen
Zonne-energie is een 100% groene energiebron en 
daardoor de meeste schone en duurzame vorm  
van energie die we kennen. Veel onderhoud aan 

de zonnepanelen is ook niet nodig, wat weer  
bijdraagt aan meer duurzaamheid.

Wil jij ook zonnepanelen op je dak?  
Kijk voor meer informatie op onze website 
www.heusden.nl > zon- en windenergie of  
op www.iedereendoetwat.nl. <

Een dag vol
techniek

Afgelopen zaterdag was de Dag van de Techniek. Platform 
Techniek de Langstraat organiseerde een drive-thru voor 
jongeren die nieuwsgierig zijn naar techniek, of op het punt 
staan om een studierichting te kiezen. Met de auto konden 
zij  - geheel coronaproof - samen met hun ouder(s)/verzorger(s) 
langs bij verschillende technische bedrijven en onderwijsin-
stellingen. In de Langstraat is grote behoefte aan technische 
talenten en liggen er volop kansen. Kijk voor meer informatie op 
www.techniekvanjouwtoekomst.nl <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen met 
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

www.heusden.nl
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