
Water verwarmen  
met de zon
De zon laat zich gelukkig weer wat vaker laat zien de laatste tijd.  
Wist je dat je met de warmte van de zon je water kunt verwarmen? 
Namelijk met een zonneboiler. 

Een zonneboiler gebruikt zonnestralen om het water te verwarmen. 
Daardoor komt er geen CO2 vrij als je warm water in je keuken of bad
kamer gebruikt. Goed voor het klimaat! 

En, een zonneboiler bespaart geld! In de zomer levert de zonneboiler 
bijna al je warme water. In de winter helpt je cvketel of warmtepomp 
een handje. Zo sta je altijd onder een warme douche, maar bespaar je 
toch energie. Over een heel jaar gezien ongeveer 50 procent. Dus: je 
houdt geld over in je portemonnee én draagt zo bij aan een duurzamer 
Heusden. Kijk voor meer informatie op www.heelheusdenduurzaam.nl 
en www.iedereendoetwat.nl 

Fietslinie 1629
Een fietsroute door vier gemeenten

Wat vind jij? 
Vul de inwonersenquête in

In Heusden vinden we het belangrijk dat onze dienstverlening 
aansluit bij jouw behoeften. Daarbij zien we dienstverlening als 
een breed begrip. Het gaat niet alleen over hoe je te woord gestaan 
wordt, maar bijvoorbeeld ook over tijden waarop je de gemeente 
kunt bereiken en via welke kanalen dit kan. Digitalisering maakt 
het ook mogelijk dat er via andere dan wellicht gebruikelijke kana
len gecommuniceerd kan worden.

Wij horen graag van jou hoe je de dienstverlening op dit mo
ment ervaart en wat mogelijke suggesties zijn ter verbetering. 
Hierover gaan de vragen in deze inwonersenquête. Vul ‘m in via 
www.heusden.nl/inwonersenquete. Meedoen kan tot en met  
20 juni. <

Tips tegen stank en  
vervuiling GFT-container 
Bij warm weer kan het zijn dat de ‘groene’ container voor  
groente, fruit en tuinafval (GFT) gaat stinken of dat er maden 
en vliegen op afkomen. 

Onderstaand een aantal tips om dit te voorkomen:
• zet je (gft)container in de schaduw;
• leg onder in je (gft)container een pagina van een oude krant 

of een laagje stro, dit zorgt ervoor dat na lediging er geen 
restje meer onderin de container achterblijft;

• gooi af en toe een handjevol zaagsel in de gft bak, dit kan 
geurtjes en vocht absorberen;

• laat vochtig gftafval eerst uitlekken voor het in de bak gaat 
en gooi geen vloeibare etensresten in de container;

• wissel keukenafval regelmatig in laagjes af met het drogere 
tuinafval, dit maakt het gft een stuk droger;

• laat de containerdeksel met een houtje op een kiertje staan 
als je container stinkt. Wil je maden en vliegen in je container 
voorkomen? Doe de container dan juist dicht.

Heb je toch maden in de container? Leg een tak hedera of  
klimop in de container, dit is giftig voor maden. Gebruik geen 
zout, dit vervuilt het compost. <

Houd jij van fietsen? Misschien is fietsroute 
Linie 1629 iets voor jou! Een mooie route van 49 
kilometer door de gemeenten ’sHertogenbosch, 
Heusden, SintMichielsgestel en Vught. Download 
de app voor de route en tips over leuke terrasjes 
met gerechten in stijl van de fietsroute, zoals een 
Zuiderwaterlinie Pannenkoek of een Sandwich 
1629 met ‘Spaans beleg’. 

Linie 1629 volgt namelijk de restanten van de 
belegeringswerken uit de Tachtigjarige Oorlog. 
Wethouder Thom Blankers fietste al een stukje 
van de route. De horecagelegenheden zijn een 

positieve toevoeging aan de route. Wethouder 
Blankers vertelt hierover: “De horecagelegenheden 
hebben de deuren voor lange tijd moeten sluiten. 
De toevoeging in de route app is een steuntje in  
de rug”.

In onze gemeente liggen Den Braai, De 
Pimpernel, IJs & Taart Moment en De Kluis 
langs de route. Meer informatie lees je op 
www.erfgoedshertogenbosch.nl. <

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
Email: 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
Email: 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 bekendma
kingen 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 emailservice.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Burgemeester van de 

Heijdenstraat 35, verbouwen en ver
groten woning (1123334, 05062021)

•  Drunen, Sportlaan 10, plaatsen uit
stroombak talud bij sportpark RKDVC 
(1123962, 08062021)

•  Drunen, Torenstraat 130, vergro
ten woning en plaatsen bijgebouw 
(1123975, 08062021)

•  Herpt, Hoefstraat 4, herbouwen 
Vlaamse schuur met bijgebouw 
(1123233, 04062021)

•  Heusden, Burchtstraat 3, verbouwen 
pand (1123960, 08062021)

•  Vlijmen, Borredreef 52, vergroten 
woning (1123127, 04062021)

Monumenten
•  Heusden, Burchtstraat 3, verbouwen 

pand (1123960, 08062021)

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
•  Heusden, Botermarkt 10, splitsen en 

verbouwen woning en aanleggen in  
en uitrit (1070324, 03062021)

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, Egyptering 21, bouwen 

dakopbouw op berging (1106933, 
04062021)

•  Vlijmen, Priemsteeg 9, verbouwen 
woning (1107681, 02062021)

•  Vlijmen, Kees Klerxstraat 2, vergroten 
en verplaatsen bestaande dakkapel 
(1102500, 04062021)

•  Vlijmen, Kees Klerxstraat 4, vergroten 
en verplaatsen bestaande dakkapel 
(1102532, 04062021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Priemsteeg 9, aanleggen in 

en uitrit (1107681, 02062021)

Ingetrokken
•  Heusden, Waterpoort 1214, plaatsen 

van nieuwe kozijnen en een lichtkoe
pel (1118440, 03062021)

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 
'KASTEELDREEF (ONG.), DRUNEN’
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op 
18 mei 2021 het bestemmingsplan 
'Kasteeldreef (ong.), Drunen’ (NL.
IMRO.0797.BPKasteeldreefVG01) 
heeft vastgesteld. Voor dit plangebied 
stelde het college op 6 april 2021 ho
gere grenswaarden voor de geluidsbe
lasting door wegverkeer vast.

Het plangebied ligt aan de 
Kasteeldreef te Drunen (ten zuiden 
van Kasteeldreef 47) en is kadastraal 
bekend als sectie K, nummer 1344. Het 
bestemmingsplan maakt de bouw van 
een vrijstaande woning mogelijk.
 

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

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken en het 
besluit hogere grenswaarden lig
gen met ingang van 17 juni 2021 
gedurende zes weken ter inzage. 
Een digitale versie van het bestem
mingsplan is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl. en via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze bij de gemeenteraad 
(bestemmingsplan), dan wel het col
lege (besluit hogere grenswaarden), 
kenbaar hebben gemaakt kunnen 
binnen zes weken na de dag waarop 
dit bestemmingsplan ter inzage is 
gelegd beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Ook belanghebbenden die kun
nen aantonen dat zij redelijkerwijs niet 
in staat zijn geweest tijdig een ziens
wijze bij de gemeenteraad kenbaar 
te maken, kunnen beroep indienen. 
Daarnaast kan elke belanghebbende 
gedurende deze termijn beroep instel
len tegen de wijzigingen die bij de 
vaststelling door de gemeenteraad 

verzonden op 8 juni 2021 en bij de ge
meente bekend onder nummer 1110015.

Milieu

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT  
MILIEUBEHEER
Het college van Heusden heeft de on
derstaande meldingen op grond van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:

Zaaknummer: 1109956
Datum ingekomen: 14042021
Adres: Kapelstraat 58 Elshout
Activiteit Verandering dierbezetting 
veehouderij

Zaaknummer: 1104753
Datum ingekomen: 29032021
Adres: Kerkstraat 48 Nieuwkuijk
Activiteit Interne verbouwing t.b.v. 
kantoorfaciliteiten

Zaaknummer: 1032083
Datum ingekomen: 13112020
Adres: Elshoutseweg 3 Elshout
Activiteit Oprichten grond, sloop en 
verhuurbedrijf

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: 1111944
Datum ingekomen: 22042021
Adres: Groenstraat 6A Herpt
Vermogen kW 6 kW

Zaaknummer: 1083325
Datum ingekomen: 31052021
Adres: Kriek 1 Vlijmen
Vermogen kW 5 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 met ons opnemen.

Controle inschrijvingen 
Basisregistratie Personen
De komende maanden zal in onze ge
meente een controle plaatsvinden op 
de inschrijvingen in de Basisregistratie 
Personen. Deze controle zal worden 
uitgevoerd door Legitiem. 

Verkeer

E-LAADPALEN 
Het college heeft besloten om in de 
vier onderstaande straten twee par
keervakken aan te wijzen die enkel 
gebruikt mag worden voor het opladen 
van elektrische voertuigen. Het ver
keersbesluit geldt in eerste instantie 
voor één van de twee aangewezen 
parkeerplaatsen. Bij voldoende gebruik 
van de laadvoorziening en op verzoek 
van de concessiehouder gaat het be
sluit ook voor de tweede parkeerplaats 
gelden. De parkeerplaatsen worden 
met bebording aangeduid. Het gaat om 
de volgende straten;

•  Kastanjelaan in Drunen (VB20212G);
•  De Theems in Drunen (VB20212H);
•  Burchtplein in Heusden (VB20212J);
•  Haagwinde in Vlijmen (VB20212I).

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van Heusden heeft op 15 
juni 2021 besloten om een algemene 
gehandicaptenparkeerplaats aan te 
leggen op het Burchtplein in Heusden. 
De parkeerplaats wordt met bebording 
aangegeven. 

Deze verkeerspublicaties worden gepu
bliceerd in de digitale Staatscourant op 
www.officielebekendmakingen.nl 

Je kunt bezwaar maken van 15 juni 2021 
t/m 26 juli 2021. <

Bekendmakingen >

in het ontwerpbestemmingsplan zijn 
aangebracht. Het vastgestelde bestem
mingsplan treedt in werking na het 
verstrijken van de beroepstermijn.

HONDENUITRENVELD
Het college heeft besloten om een 
hondenuitrenveld aan te wijzen en 
aan te leggen aan de Oranjelaan / 
Margrietstraat in Oudheusden, op 
een deel van het grasveld dat nu een 
trapveldje is. Op dit hondenuitrenveld 
mogen honden los lopen. De honden
poep op het veld moet wel worden 
opgeruimd. 

Het besluit met bijbehorende stukken 
ligt met ingang van donderdag 17 juni 
gedurende zes weken ter inzage. Tegen 
de aanwijzing staat voor belangheb
benden die zienswijzen hebben inge
diend de mogelijkheid van beroep open 
bij de Rechtbank OostBrabant (sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 
MA ’sHertogenbosch). Geen beroep bij 
de bestuursrechter kan worden inge
steld door een belanghebbende aan 
wie redelijkerwijs kan worden verwe
ten dat hij geen zienswijzen naar voren 
heeft gebracht.

FIETSBRUG
Ontwerp omgevingsvergunning 
bouwen kunstwerk (fietsbrug) O3.7, 
kadastraal L3, L38 en L39 en een kunst
werk (fietsbrug) O3.8, kadastraal L7 en 
L3367, Drunen, in verband met realisa
tie GOL (VERG419).

Deze vergunning maakt het realiseren 
van twee fietsbruggen ter hoogte van 
de Spoorlaan, kadastraal bekend ge
meente Drunen, sectie L, nummers 3, 
38, 39, 7 en 3367 mogelijk. 

Deze ontwerp omgevingsvergunning 
bevat de activiteiten ‘bouwen’, ’plano
logisch strijdig gebruik en ‘monument 
slopen, verstoren verplaatsen of in 
enig opzicht wijzigen’.

Procedure
De ontwerp omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 17 juni 2021 gedurende zes weken 
ter inzage. U kunt de stukken tijdens 
openingstijden inzien in het gemeen
tehuis in Vlijmen. Een digitale versie 
van de ontwerp omgevingsvergunning 
is opvraagbaar via info@heusden.nl. 
Graag bij uw schriftelijke reactie het 
zaaknummer 1030662 vermelden. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met 
de heer J. Verharen van het cluster 
Omgevingsvergunningen.

Evenementenvergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 8 juni 2021 vergunning verleend 
voor Jeugd Vakantie Werk Vliedberg 
Nieuwkuijk Week van 27 augustus t/m 
3 september 2021 bij wielerbaan De 
Heuvelen aan de Nieuwkuijkseweg 
in Nieuwkuijk. De vergunning is 

Ligging plangebied

Ligging plangebied

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Aankondiging openbare informatievergaderingen
Op dinsdag 22, woensdag 23 en donderdag 24 juni 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 22 juni: Bestuur
Op de agenda staan onder meer: 
•  Eerste bestuursrapportage 2021
•   Jaarstukken 2020, kaderbrief en ontwerpbegroting 

2022 Regio Hart van Brabant / Midpoint
•   Jaarplan en begroting 2022 Regio Noordoost Brabant
•   Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD Hart voor 

Brabant
•   Jaarstukken 2020, begroting 2022 en GR RAV

Vergadering 23 juni: Ruimte & Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: 
•   Ontwerpbestemmingsplan OLV Schutsstraat (ong.) 

Vlijmen
•   Ontwerpbestemmingsplan Stationsstraat 74a Drunen
•   Ontwerpbestemmingsplan AkkerpadPastoriestraat 5 

Vlijmen
•  Bestemmingsplan Parapluplan Wonen
•  Bestemmingsplan Kerkstraat 22a Elshout
•  Bestemmingsplan Prins Hendrikstraat 4 en 6 Drunen
•  Aanvullend Krediet GOL

Vergadering 24 juni: Samenleving
Op de agenda staan onder meer: 
•   Uitvoeringskrediet nieuwbouw basisscholen 

Oudheusden
•   Verordening Maatschappelijke ondersteuning en jeugd

hulp 2021

De agenda’s en de bijbehorende stukken vind je via 
www.heusden.nl onder ‘organisatie en bestuur’ / ‘verga
deringen’. Voor het spreekrecht verwijzen wij je naar de 
agenda’s op de website. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen met 
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

www.heusden.nl
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