
Houd  
rekening  
met elkaar
Om geluidsoverlast 
voor omwonenden te 
voorkomen, vragen wij 
je om je glas-, textiel- en 
restafval niet vóór 8.00 
uur ’s ochtends en niet 
na 20.00 uur ’s avonds in 
de daarvoor bestemde 
containers aan te bieden. 
Alvast bedankt namens 
de omwonenden! <

Eikenprocessierupsen melden met viewer
Vanaf nu kun je nesten met eikenprocessierupsen in onze gemeente melden via een speciale viewer op 
onze website: www.heusden.nl/eikenprocessierups. Onder de knop ‘Nest gezien? Meld het hier’ vind je 
een viewer met een plattegrond met daarin alle eikenbomen in onze gemeente. Deze nieuwe tool geeft  
je de mogelijkheid om 24 uur per dag een nest te melden. 

Campertour Heusden succesvol! 
Bijna 500 bezoekers denken mee over de toekomst

Voorbereidend op de komst van de omgevingswet, die nu gepland 
staat voor 1 juli 2022, werken wij aan de Omgevingsvisie voor 
Heusden. Hierin worden de belangrijkste ontwikkelingen voor 
Heusden tot 2040 geschetst. Samen met inwoners, ondernemers 
en organisaties maken we keuzes en geven we richting aan het ini-
tiatief uit de samenleving en het beleid van de gemeente. De eerste 
twee weken van juni reisde de toekomstcamper door de gemeente 
Heusden om met inwoners in gesprek te gaan.

Zes dagen reisde de toekomstcamper door de gemeente om alle elf 
kernen langs te gaan. Daar gingen ze met mensen in gesprek in het 
kader van de omgevingsvisie. Je kon op een zogenaamde ‘ansicht-
kaart uit de toekomst’ je visie en behoeften voor de toekomst van 
jouw woonplaats opschrijven. Ongeveer 500 bezoekers kwamen bij 
de toekomstcamper langs.

Woningen voor starters en senioren, mobiliteitsuitdagingen en de 
toekomst van het buitengebied zijn een aantal onderwerpen die 
veel aan bod kwamen in de gesprekken bij de camper. Alle opge-
haalde input wordt nu samengevoegd en geanalyseerd, daarmee 
brengen we de belangrijkste keuzes en dilemma’s boven tafel voor 
de toekomst van Heusden. 

Wethouder Mart van der Poel is blij met de goede aanloop naar de 
toekomstcamper. 

‘’Het is ontzettend belangrijk dat we samen met inwoners, on-
dernemers en instellingen in beeld brengen waar we met onze 
gemeente naar toe willen. Belangrijk in de nieuwe Omgevingswet 
is dat we veel meer integraal kijken naar ontwikkelingen in onze 
leefomgeving. Naast bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening 
en natuur, spelen ook gezondheid en sociale elementen een rol. 
Ontwikkelingen in de leefomgeving komen straks nog meer in sa-
menwerking met inwoners en belanghebbenden tot stand. Wat 
dat betreft past de Omgevingswet prima in de filosofie van onze 
gemeente: Dromen. Doen. Heusden.’’

Je kunt nog steeds meedenken. In de bezoekersruimte in het ge-
meentehuis in Vlijmen staat de toekomstzuil. Hier kun je de an-
sichtkaart met jouw visie op de toekomst ingooien. De ansichtkaart 
kun je downloaden via de website www.heelheusdenbouwtmee.nl. 
Hier kun je ook een online formulier invullen om mee te denken.  
Via de website blijf je bovendien op de hoogte van de volgende 
stappen. <

Hoe werkt de viewer?
Zie je een eikenprocessierupsnest binnen de 
gemeentegrenzen, in de openbare ruimte? Dan 
kun je dat dus makkelijk in de viewer melden. 
Bovenaan in het scherm typ je de straatnaam in 
waar de eikenboom met het nest staat. Je ziet dan 
een overzicht met alle eikenbomen in die straat, 
aangegeven met een zwart bolletje. Klik op het 
zwarte bolletje om een melding te doen. Is er al 
een melding gedaan? Dan kleurt het bolletje geel. 
Per melding bekijken wij welke prioriteit deze 
heeft en welke nesten we wegzuigen. Een melding 
bij een school heeft bijvoorbeeld een hogere priori-
teit dan een melding op het industrieterrein waar 
minder mensen komen.

Bestrijding 
De afgelopen maand bestreden we de eikenproces-
sierups op een preventieve manier. Nu zitten de 

rupsen in het derde vervellingsstadium en krijgen 
de rupsen langzaamaan, naast normale witte li-
chaamsharen, ook de karakteristieke brandharen. 
Deze brandharen kunnen gezondheidsklachten zo-
als jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of lucht-
wegen veroorzaken. Als de eerste nesten er zijn, 
kunnen we starten met de curatieve bestrijding 
wat betekent dat we nesten van de eikenproces-
sierups wegzuigen. We verwijderen alleen nesten 
van eikenprocessierupsen in de openbare ruimte, 
niet bij particulieren.

De aannemer Nationale Bomenbank Zuidoost-
Nederland verzorgt in onze gemeente de bestrij-
ding van de eikenprocessierups. <

Wat hoort in de ‘groene’  
container? 
Wij begrijpen dat de regels voor het scheiden van afval niet voor ie-
dereen altijd even duidelijk zijn. Daarom laten we je graag in een kort 
overzicht zien wat er in de GFT-container, ook wel de groene container, 
thuishoort:
 
Wel Niet
Groente- en fruitresten en  
schillen

Verpakkingen van wat voor  
materiaal dan ook

Etensresten (ook botjes en  
graten)

Kauwgom

Brood, deeg, rijst, pasta Luiers, incontinentiemateriaal
Losse thee, koffiedik Theezakjes, koffiepads en -cups
Strooisel (hooi, stro, zaagsel) van 
kleine knaagdieren met hun poep

Kattenvulling, vogelkooizand, 
dode dieren

Bloemen en planten Tabak, peuken, as
Fijn tuinafval Potten, stenen. balken,  

timmerhout, metaal

Afvalscheidingswijzer
Wil je graag een totaaloverzicht van alle soorten afval zodat 
je weet wat in welke bak mag? Download dan onze nieuwe 
Afvalscheidingswijzer via www.heusden.nl. Je kunt deze ook  
telefonisch bij ons opvragen via (073) 513 17 89. <

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 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 gra-
tis 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, Raadhuisplein 13, verbouwen 

hotel tot brasserie en realiseren 5 
studio’s met buitenberging ((1124244, 
09-06-2021)

•  Drunen, Von Suppéstraat 27, plaat-
sen deurdoorgang in draagmuur 
(1124271, 09-06-2021)

•  Drunen, Groenewoud III, kadastraal 
K2685 en K2728, bouwen bedrijfs-
hal met kantoorruimte (1125070, 
13-06-2021)

•  Drunen, Dillenburgstraat 37, bouwen 
berging (1125080, 13-06-2021)

•  Heesbeen, Nieuwe Maasdijk 8-14, 
plaatsen transformator (nutsvoorzie-
ning) ten behoeve van zonne-energie 
(1124758, 11-06-2021)

•  Heusden, Gasthuisstraat 3, ver-
bouwen kerk tot woning (1124939, 
12-06-2021)

•  Nieuwkuijk, De Kooikampen 4, ver-
vangen houten kozijnen (1124556, 
09-06-2021)

•  Vlijmen, De Hooge Bank 1, plaatsen 
zonnepanelen (1124640, 10-06-2021)

Monumenten sloop
•  Heusden, Gasthuisstraat 3, ver-

bouwen kerk tot woning (1124939, 
12-06-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Heusden, Gasthuisstraat 3, ver-

bouwen kerk tot woning (1124939, 
12-06-2021)

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, Honderdbunderweg 13, 

wijzigen reeds eerder verleende 
vergunnen (504820) (het gewijzigd 
uitvoeren van een agrarische loods) 
(1072139, 10-06-2021)

•  Drunen, Parallelweg 4A, aanleggen in- 
en uitrit (1111197, 14-06-2021)

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.

Bouwen
•  Drunen, Lipsstraat 66, plaatsen ma-

gazijnstellingen (1115007, 14-06-2021)
•  Drunen, Bosscheweg kadastraal 

K1714, bouwen garage (1110018, 
15-06-2021)

•  Elshout, Kerkstraat 58A, bouwen 
woning (1110716, 14-06-2021)

•  Haarsteeg, Ambrosiushof kadastraal 
N6938, bouwen woning (1111282, 
14-06-2021)

•  Vlijmen, Blauwbleuren nabij wa-
terslinger Geerpark, kadastraal 
N6967, tijdelijk plaatsen bouwbord 
(1109820, 10-06-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Bosscheweg kadastraal 

K1714, bouwen garage (1110018, 
15-06-2021)

•  Vlijmen, Blauwbleuren nabij wa-
terslinger Geerpark, kadastraal 
N6967, tijdelijk plaatsen bouwbord 
(1109820, 10-06-2021)

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kun je schriftelijk (wat de voorkeur 
heeft) of mondeling een zienswijze 
omtrent de ontwerpomgevingsvergun-
ning indienen. Een schriftelijke ziens-
wijze kun je sturen naar het college van 
Heusden, postbus 41, 5250 AA Vlijmen. 
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer 1123336  vermelden. Wil 
je mondeling reageren, of wil je meer 
informatie, dan kun je contact opne-
men met Marino Kuper via het tele-
foonnummer 073 - 513 17 89.

ONTWERPBESLUIT WIJZIGING 
GRENZEN BEBOUWDE KOM DRUNEN 
EN NIEUKUIJK
Het college van Heusden maakt be-
kend dat het van plan is de grenzen 
van de bebouwde kom van Drunen 
en Nieuwkuijk  op grond van de 
Wegenverkeerswet zowel als de ste-
denbouwkundige grens opnieuw vast 
te stellen. De aanpassing is het gevolg 
van de ontwikkeling van het gebied 
Steenenburg. De komgrenzen op grond 
van de Natuurbeschermingswet blijven 
ongewijzigd. De komgrenzen worden 
waarschijnlijk vastgesteld in het derde 
kwartaal van 2021. 

Inzage
Het ontwerpbesluit met bijbeho-
rende stukken ligt met ingang van 24 
juni 2021 gedurende zes weken ter 
inzage. Je kunt de stukken tijdens 
openingstijden inzien in het gemeen-
tehuis in Vlijmen. Een digitale versie 
van het ontwerpbesluit vind je op 
www.heusden.nl.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kun je schriftelijk (wat de voorkeur 
heeft) of mondeling een zienswijze op 
het ontwerpbesluit indienen bij het 
college van Heusden. Een schriftelijke 
zienswijze stuur je per post naar het 
college van Heusden, postbus 41, 5250 
AA Vlijmen, of online via de website 
www.heusden.nl (inloggen met uw 
DigiD). Wil je mondeling reageren, of 
wil je meer informatie, dan kun je con-
tact opnemen met Marino Kuper via 
telefoonnummer (073) 513 17 89

Verkeer

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van Heusden heeft op 
14 & 15 juni 2021 besloten om een 
gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats aan te leggen ter hoogte 
van Keyserpark 11 in Drunen en in de 
nabijheid van Léharstraat 15 in Drunen. 
De parkeerplaatsen worden met be-
bording aangegeven. De besluiten zijn 
op 23 juni 2021 bekendgemaakt in de 
Staatscourant.

Besluit

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de persoon 
hieronder genoemd niet meer woont 
op het adres waar hij/zij volgens de 
basisregistratie personen (BRP) staat 
ingeschreven. Het college heeft beslo-
ten de persoonslijsten van deze per-
soon niet meer bij te houden. Daardoor 
staat deze persoon niet meer op dat 
adres ingeschreven.

Geslachtsnaam: Groenenboom, N.S.
Geboortedatum: 10-03-1998
Adres: Costerlaan 41 Vlijmen
Datum besluit: 15-06-2021
Zaaknummer: 1109711

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 >

Kappen
•  Drunen, Meerdijkpark 12, kappen den 

(1118772, 14-06-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, Bredenkampweg 1, realise-

ren één uitweg (1111966, 15-06-2021)

Ingetrokken
•  Heusden, Vismarkt 1, vervangen doek 

in luifel (1115951, 10-06-2021)
•  Heusden, Vismarkt 1, plaatsen 

windschermen op terras (1115957, 
10-06-2021)

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.

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING 
UITBREIDING CLUBGEBOUW  
SC ELSHOUT
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat zij heeft ingestemd met de 
ontwerpomgevingsvergunning voor de 
uitbreiding van het clubgebouw van 
SC Elshout aan de Dekkerseweg 17 in 
Elshout (NL.IMRO.0797.CGElshout-
OV01). Het projectgebied is gelegen 
in het buitengebied van de gemeente 
Heusden ten oosten van Elshout 
en ligt tegenover bedrijventerrein 
Meeuwaert.

De geldende bestemming staat de uit-
breidingen niet toe. Het bouwplan past 
niet in het bouwvlak en er is sprake 
van een zeer geringe overschrijding van 
het toegelaten bebouwingsoppervlak 
(ongeveer 3%). Door middel van een 
omgevingsvergunning met uitgebreide 
procedure conform de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
kan aan dit bouwplan medewerking 
worden verleend.

Inzage
De ontwerpomgevingsvergunning 
ligt met de bijbehorende stukken met 
ingang van 24 juni 2021 gedurende zes 
weken ter inzage. Je kunt de stukken 
tijdens openingstijden inzien in het 
gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale 
versie van de ontwerpomgevingsver-
gunning vind je op www.heusden.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zonnescan OMWB doet onderzoek naar 
bodemenergie
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) doet on-
derzoek naar gesloten bodemenergie (bodemwarmte) bij wonin-
gen. In de komende weken worden brieven gestuurd naar eigena-
ren van nieuwbouwwoningen, die al zonder aardgas verwarmen. 
In de brief wordt gevraagd om online een formulier met vragen 
in te vullen. De omgevingsdienst wil met dit onderzoek de inzet 
van bodemenergie en de correcte registratie ervan vergroten. 

De OMWB zet zich, namens de gemeente, in voor een gezonde, 
veilige en duurzame leefomgeving. De dienst controleert bij de 
aanleg van de systemen en zorgt daarmee voor de bescherming 
van de bodem en het grondwater.

Heb jij een gesloten bodemenergie-systeem en wil je het formu-
lier nu al invullen? Kijk dan op  www.omwb.nl/inventarisatie- 
bodemenergie. Wil je meer informatie over bodemenergie- 
systemen? Kijk dan eens op www.omwb.nl/themas/ 
bodemenergie. <

Militaire oefening
Vanaf vrijdag 18 juni tot en met 2 juli houdt de Koninklijke 
Landmacht een oefening in onze gemeente in het kader van op-
leiding en training voor militairen. Dit houdt in dat de militairen 
verschillende verkenningen te voet uit gaan voeren en daarbij 
een aantal bruggen ‘onder lading brengen’. Hierbij hinderen ze 
het doorgaand verkeer niet. <

Benieuwd of jouw dak geschikt is voor zonne-
panelen? Doe dan de zonnescan en vul op 
www.zonnescanbrabant.nl je postcode en huis-
nummer in en voer je postcode en huisnummer in. 
Op een digitale kaart zie je precies op welke plek-
ken het zonlicht jouw dak het meeste raakt. 

Op basis daarvan zie je of jouw dak geschikt is of 
niet. Je krijgt een schatting van de hoeveelheid 

energie die de zonnepanelen op jouw dak kunnen 
opwekken. Ook zie je geschatte investeringskos-
ten en hoeveel geld je jaarlijks kunt besparen. 

De Zonnescan Brabant is een initiatief van de 
provincie Noord-Brabant. Voor meer informa-
tie over Heel.Heusden.Duurzaam. kijk je op 
www.heelheusdenduurzaam.nl. <

www.heusden.nl
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