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Nu & morgen
Jeugdburgemeesters bieden
Kinderklimaattop in Den Haag aan
Op woensdag 23 juni reisden onze jeugdburgemeesters Jikke en Koen, samen met een tiental kinderen
uit heel Nederland, naar Den Haag af. Daar overhandigden ze het eerste Kinderklimaatakkoord van
Nederland aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad.

Statiegeld op kleine
plastic fles
Vanaf 1 juli 2021 zit er € 0,15 statiegeld op kleine plastic flessen
frisdrank en water. Het statiegeld op deze flesjes wordt ingevoerd
om zwerfafval te verminderen en om er voor te zorgen dat plastic
flesjes hergebruikt kunnen worden.
Statiegeldlogo
Je herkent kleine plastic flessen met statiegeld aan het statiegeldlogo op het etiket. Bij het inleveren is het belangrijk dat de barcode
goed kan worden gescand. Ook moet het flesje onbeschadigd zijn
en de originele vorm hebben. Innamepunten vind je onder andere
bij de (grotere) supermarkten, bemande tankstations langs de snelweg, bemande treinstations en grote cateringlocaties.
Geen statiegeldlogo?
Ook kleine plastic flessen zonder statiegeldlogo kun je bij sommige
innamepunten inleveren. Niet alle locaties nemen deze flessen overigens in; elk innamepunt heeft zijn eigen beleid. Je hebt voor die
flesjes geen statiegeld betaald, dus krijg je het ook niet terug. Wil
je flesjes zonder statiegeldlogo niet inleveren, gooi ze dan niet op
straat maar bij het PMD-afval!
Kijk voor meer informatie op
www.statiegeldnederland.nl. <

Jeugdburgemeesters Jikke en Koen op het
Binnenhof in Den Haag

Ze deden dit met een missie: “de baas van het volwassenen klimaatakkoord” vragen om het kabinet
over het Kinderklimaatakkoord te informeren en
inspireren. Ook vroegen ze hem om de afspraken
uit het kinderakkoord serieus te nemen.
De jeugdburgemeesters gingen ook in gesprek met
Tweede Kamerlid Kauthar Bouchallikht (Groen
Links) en Eerste Kamerlid Christine Teunissen
(Partij voor de Dieren).

Het Kinderklimaatakkoord
Op 15 april deden onze jeugdburgemeesters en
jeugdambassadeurs mee aan de Kinderklimaattop
2021. In totaal deden meer dan 20 klassen verspreid over heel Nederland hieraan mee. De drie
belangrijkste afspraken in het akkoord zijn: duinen en dijken verhogen, duurzame energie zoals
lantaarnpalen op zonne-energie en ‘één boom
eruit, twee erin’. <

Doet jouw vereniging
mee in het Sjorsboekje
komend schooljaar?
Met Sjors Sportief en Sjors
Creatief maken basisschoolkinderen kennis met sport en cultuur in
onze gemeente. Het Sjorsboekje
wordt begin oktober uitgedeeld
op alle basisscholen. De kick-off
is op 13 oktober; dan kunnen de
kinderen zich voor alle activiteiten inschrijven!
Doe ook mee!
Heb je (als vereniging) een leuke
activiteit die je in het boekje en
op de website www.sjorssportief.nl wilt vermelden? Dat kan! En het
is gratis. Het enige dat je hoeft te doen is jouw activiteit vóór 17 september aanmelden via www.sjorssportief.nl. Hier maak je eenvoudig
een account aan. Daarna kun je activiteiten voor het hele schooljaar
invoeren. Houd bij de organisatie van activiteiten wel rekening met de
geldende coronamaatregelen. Meld je meteen aan, dan weet je zeker
dat jouw activiteit wordt opgenomen en dan mis je deze kans niet! <

Je kunt ook
Whatsappen
met de gemeente
Heusden via
telefoonnummer

(06) 532 357 05

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

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Openingstijden gemeentebalie
Let op! In de schoolvakantie werken
wij alleen op afspraak. Je kunt tele
fonisch of op www.heusden.nl een
afspraak maken.

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Telefoon: (073) 78 201 78
Website: www.bijeenheusden.nl
E-mail: info@bijeenheusden.nl

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag
van 13.00 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.

09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 20.00 uur
09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 17.00 uur

Reisdocumenten en rijbewijzen dienen
persoonlijk te worden opgehaald.
Dit kan zonder afspraak tijdens onze
openingstijden.

Volg ons op

www.heusden.nl

Informatie van de gemeente Heusden > 30 juni 2021

Aankondiging openbare
raadsvergadering

Doe de
Klimaatquiz

Op dinsdag 6 juli 2021 vergadert de raad van de gemeente Heusden.
De vergadering is te volgen via de livestream op www.heusden.nl
en start om 18:30 uur.

Benieuwd naar hoe klimaatbewust jij bent?
Doe dan de klimaatquiz!
Met 10 vragen kom je
erachter hoeveel je echt
weet over de invloed van
jouw dagelijkse keuzes
op het klimaat. Weet jij
bijvoorbeeld precies welk
vervoersmiddel het meest
milieuvriendelijk is? Of
wat denk je bijvoorbeeld
van de stelling “geen wasdroger gebruiken bespaart
meer CO2 dan wassen op
lage temperaturen”. Zou
dit waar zijn of niet? Kom
erachter en doe de quiz op
www.milieucentraal.nl >
zoek op ‘Klimaatquiz’.

Agenda
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
• Jaarstukken 2020, kaderbrief en ontwerpbegroting 2022
Regio Hart van Brabant en Midpoint
• Jaarplan en begroting 2022 Regio Noordoost Brabant
• Jaarstukken 2020 en begroting 2022 GGD Hart voor Brabant
• Jaarstukken 2020, begroting 2022 en GR RAV
• Jaarstukken 2020
• Eerste Bestuursrapportage 2021
• Voorjaarsnota 2021
Voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken verwijzen wij je
naar onze website www.heusden.nl onder ‘Organisatie & bestuur’ /
‘Vergaderingen’. <

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'.

Vacatures | Zijn wij op zoek
naar jou?
Word jij onze nieuwe collega MogelijkMaker? Wij hebben op dit
moment meerdere vacatures openstaan:
• Medewerker Wijkteam Buitendienst: werk jij graag buiten
en met je handen? Met deze baan zorg je ervoor dat het
groen in de wijken er netjes bij ligt. Reageren kan t/m 8 juli.
• Medewerker 1e Medewerker Wijkteam: in deze functie
ondersteun je de wijkbeheerder en zijn team. Reageren
kan t/m 8 juli.
• Projectleider openbare ruimte: wil jij duurzaamheid, leefbaarheid en kwaliteit samen met onze inwoners vormgeven in
onze openbare ruimte? Dan ben jij misschien onze nieuwe
collega! Reageren kan t/m 10 juli.
Ben je nieuwsgierig en wil je reageren? Kijk dan op
www.werkeninnoordoostbrabant.nl > en typ bij
trefwoord ‘Heusden’ in. <

De quiz
is een
initiatief
van Milieu
Centraal;
een landelijk platform met handig
advies over alle duurzame
stappen die ook jij kunt
zetten richting Heel.
Heusden.Duurzaam. <

Bekendmakingen >
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, Lipsstraat 66, plaatsen drie
vlaggenmasten (1126048, 17-06-2021)
• Drunen, Giersbergen achter huisnummer 11, plaatsen hekwerk (1126494,
18-06-2021)
• Drunen, Léharstraat, Massenetstraat,
Paganinistraat en Sibeliusstraat 1 tot
ne met 27, renoveren 56 woningen
(1126370, 18-06-2021)
• Drunen, Bruneilaan 13, bouwen fietsenhok (1126656, 19-06-2021)
• Elshout, Kerkstraat 23, plaatsen
dakkapel voorzijde pand (1126097,
17-06-2021)
• Heusden, Nieuwstraat 10A, renoveren
woning (1125832, 16-06-2021)
• Heusden, Bakkersdam 5, verbouwen/
vergroten kantoorpand (1127136,
21-06-2021)
• Nieuwkuijk, Klompenmaker 19, realiseren laadkuil/laadruimte (1126093,
17-06-2021)
• Nieuwkuijk, Berkenstraat 16, vergroten woning én de dakkapel (1126170,
17-06-2021)
• Vlijmen, Vlinderhof 15, vergroten
woning/garage (1127448, 22-06-2021)
Monumenten
• Heusden, Nieuwstraat 10A, renoveren
woning (1125832, 16-06-2021)
Procedure
De gemeente Heusden geeft een kennisgeving van de ontvangen aanvragen.
De stukken zijn voor iedereen in te zien
in het gemeentehuis in Vlijmen. Tegen
ingediende aanvragen is geen bezwaar
mogelijk.

www.heusden.nl

VERDAGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING
VERDAAGD
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend, dat de beslissing op de onderstaande aanvragen
voor een omgevingsvergunning met
6 weken is verdaagd.
Verdagen
• Drunen, Giersbergen 11, bouwen
schuur ten behoeve van hobbymatig
gebruik agrarische nevenactiviteiten
(1106749, 16-06-2021)
• Herpt, Hoefstraat 1, bouwen
bijgebouw (1107890, 18-06-2021)
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.
VERLEEND
De vermelde datum is de verzenddatum.
Bouwen
• Drunen, Zuid-Australië 12, plaatsen
veranda (1066496, 21-06-2021)
• Haarsteeg, Haarsteegsestraat 10,
wijzigen reeds eerder verleende vergunning (622039) het moderniseren
van een telecominstallatie (1114985,
22-06-2021)
• Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE227,
bouwen woning (1119472, 16-06-2021)
• Vlijmen, Burgemeester van Houtplein
41, wijzigen gebruik en verbouwen
pand (1111981, 17-06-2021)
• Vlijmen, Idsteinlaan 9, verbouwen/
vergroten woning en plaatsen dakkapel (1113058, 21-06-2021)
Afwijken van de bestemming
• Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE227,
bouwen woning en aanleggen in- en
uitrit (1119472, 16-06-2021)
• Vlijmen, Burgemeester van Houtplein
41, wijzigen gebruik en verbouwen
pand (1111981, 17-06-2021)
• Vlijmen, ter hoogte van
Moerputtenweg kadastraal P717,
maken van een afsluiterput (inclusief hekwerk) en het aanleggen van
een toegangsweg en terp (1094116,
18-06-2021)
• Vlijmen, Idsteinlaan 9, verbouwen/
vergroten woning en plaatsen dakkapel (1113058, 21-06-2021)
Monumenten
• Haarsteeg, Haarsteegsestraat 10,
wijzigen reeds eerder verleende

vergunning (622039) het moderniseren van een telecominstallatie
(1114985, 22-06-2021)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Drunen, Parallelweg 4A, aanleggen
in- en uitrit ten behoeve van de realisatie van het project GOL (verg-427)
(1111197, 17-06-2021)
• Vlijmen, Zilverkarper kavel GEE227,
aanleggen in- en uitrit (1119472,
16-06-2021)
• Vlijmen, Rozemarijn 2, aanleggen inen uitrit (1119545, 22-06-2021)
• Vlijmen, Moerputtenweg kadastraal
P717, aanleggen in- en uitrit (1113863,
22-06-2021)
Uitvoeren werk of werkzaamheden
• Vlijmen, ter hoogte van
Moerputtenweg kadastraal P717,
maken van een afsluiter-put (inclusief hekwerk) en het aanleggen van
een toegangsweg en terp (1094116,
18-06-2021)

mevrouw B.J. van Eijl van het cluster
Omgevingsvergunningen.
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘KOOIWEG 1A, DRUNEN’
Het college van Heusden maakt
bekend, dat het heeft ingestemd
met het ontwerpbestemmingsplan
‘Kooiweg 1a, Drunen’ (NL.IMRO.0797.
Kooiweg1a-ON01).
Het plangebied ligt in Drunen, achter
Bosscheweg 55-57 en aan de Kooiweg
in Drunen. De percelen hebben de
kadastrale aanduiding Drunen, sectie
L, nummer 7330, 7562, 7561 en 7255.
Het bestemmingsplan maakt een uitbreiding van het tuinplantencentrum
mogelijk.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING
HET RESTAUREREN EN WIJZIGEN
VAN HET GEBRUIK VAN HET PAND,
PUT-TERSTRAAT 2 IN HEUSDEN
Na restauratie zal het linkerdeel (pakhuis) functioneren als woning en het
rechterdeel (pand met trapgevel) als
logiesfunctie.
Deze ontwerp omgevingsvergunning
bevat de activiteiten ‘bouwen’, ’planologisch strijdig gebruik’ en ‘monument
onderhouden, restaureren, veranderen
of slopen’.
Procedure
De ontwerp omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken ligt met ingang
van 1 juli 2021 gedurende zes weken
ter inzage. Je kunt de stukken tijdens
openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie
van de ontwerp omgevingsvergunning
is opvraagbaar via info@heusden.nl.
Graag bij een schriftelijke reactie het
zaaknummer 1094314 vermelden. Voor
vragen kun je contact opnemen met

opzicht is er sprake van omschakelen
van een agrarisch bedrijf naar een
agrarisch technisch hulpbedrijf.
Het bestemmingsplan is gewijzigd
vastgesteld en bevat dus een aantal
wijzigingen ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan.
Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken
ligt met ingang van 1 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage. Een
digitale versie is raadpleegbaar via
www.heusden.nl. en via de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vergunningsvrij
• Haarsteeg, Hauwkes 23, plaatsen
overkapping (1108249, 18-06-2021)
Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je daartegen binnen zes weken na de dag van verzending van het
besluit aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Alleen een belang
hebbende kan bezwaar maken.

Ligging plangebied

Ligging plangebied
Het ontwerpbestemmingsplan
met bijbehorende stukken ligt
met ingang van 1 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage. Een
digitale versie is raadpleegbaar via
www.heusden.nl en via de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Je kunt een zienswijze indienen.
Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Monique van Geel, via telefoonnummer (073) 513 17 89. Vermeld
hierbij het zaaknummer 1012846.
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
‘HOEFSTRAAT 10, HERPT’
Het college van Heusden maakt
bekend, dat de gemeenteraad op
18 mei 2021 het bestemmingsplan
‘Hoefstraat 10, Herpt’ (NL.IMRO.0797.
BPHoefstraat10-VG01) heeft
vastgesteld.
De initiatiefnemers hebben de betreffende percelen en bebouwing aangekocht om hier hun bestaande loonbedrijf te vestigen. Dit houdt in dat de
nog aanwezige boomkwekerij beëindigd wordt. Daarmee wordt een nieuwe
bestemming gegeven aan vrijkomende
agrarische bebouwing. In planologisch

Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad 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 kunnen aantonen 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 ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht. Het
vastgestelde bestemmingsplan treedt
in werking na het verstrijken van de
beroepstermijn. <

