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Nu & morgen
Dumping drugsafval

Geef je kleren een nieuw leven…

Buitengebied van Haarsteeg

Er komt een dag dat je bepaalde kleren niet meer draagt. Je vindt ze
gewoon niet meer mooi of je past je kleren niet meer. Of misschien
zijn ze kapot, versleten of zitten er vlekken in die er niet meer uitgaan. Maar dat wil niet zeggen dat je ze meteen weg moet gooien,
je kunt je kleren ook repareren, pimpen, hergebruiken of verkopen.
Als je dan toch besluit om je kleren weg te doen, gooi je ze natuurlijk niet bij het restafval maar breng je ze naar een textielcontainer.
Je mag daar vrijwel alle kleren in stoppen, ook als ze gescheurd of
versleten zijn. Er zijn maar enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld als
ze grote onuitwasbare vet- en olievlekken hebben.
Zijn je kleren niet kapot of versleten, dan is een kringloopwinkel
er vast blij mee! En bij een tweedehandswinkel of door je kleding
aan te bieden op bijvoorbeeld Marktplaats of Vinted kun je voor je
kleding, schoenen en accessoires die nog goed zijn nog geld vragen.
Ook kun je hier zelf kleding kopen, zij hebben vaak hele mooie kleding voor een zacht prijsje. Niet alleen goed voor je portemonnee
maar ook goed voor het milieu! <

In het buitengebied van Haarsteeg zijn zondag
4 juli restanten van een hennepkwekerij aangetroffen. Heb jij zaterdag of zondag verdachte handelingen gezien en wellicht een kenteken kunnen
noteren? Dan horen we dit graag! Deze dumping
van drugsafval is door de buitendienst opgeruimd.
Dumping herkennen
Een dumping van drugsafval is goed te herkennen.
Vaak ligt het afval in kunststof of metalen vaten,
jerrycans en soms ook gasflessen langs de weg, in
het bos of in het open veld. Soms ligt het afval in
een uitgebrande auto en is het nog gevaarlijker.
Wat te doen als je drugsafval vindt?
• Raak niets aan!
• Schop of duw niet tegen de verpakkingen.
• N
 eem minimaal 25 meter afstand (bij brand
minimaal 100 meter) met de wind in de rug.
• Niet roken in de buurt van de dumping.
• A
 larmeer direct de politie via 112 op enige
afstand van de dumping i.v.m. mogelijk
brandgevaar.

Niet wegkijken maar aanpakken
We hebben het veel liever over alle mooie dingen
in onze gemeente, maar kunnen niet wegkijken
voor criminele activiteiten. In Heusden werken we
met verschillende partners hard aan het bestrijden van criminaliteit. Hierbij gaat het niet alléén
om de misdrijven zelf, maar ook om de gevaarlijke
situaties die ontstaan voor onze inwoners. Denk
bijvoorbeeld aan het grote risico dat een hennepkwekerij of drugslab betekent voor omwonenden.
Het aanpakken van ondermijning kunnen wij niet
alleen. Jouw hulp is onmisbaar! Heb je vermoedens van een hennepkwekerij bij jou in de straat?
Meld dit anoniem bij Meld Misdaad Anoniem op
www.meldmisdaadanoniem.nl of via 0800-7000.
Kijk voor informatie over hoe je een hennepkwekerij herkent op www.nietwegkijken.nl. Zie je een
verdachte situatie op heterdaad (in het buitengebied)? Bel dan de politie op het alarmnummer 112. <

Je kunt ook
Whatsappen
met de gemeente
Heusden via
telefoonnummer

(06) 532 357 05

Vernieuwde identiteitskaart
Vanaf maandag 2 augustus wordt de Nederlandse identiteitskaart vernieuwd. De ID-kaart ziet er wat anders uit, heeft vingerafdrukken van
de kaarthouder op de chip en het BSN-nummer staat in een QR-code op
de achterkant van de kaart.
Huidige identiteitskaart
Je huidige identiteitskaart kun je nog gewoon gebruiken; natuurlijk
wel uitsluitend tot de uiterste geldigheidsdatum van de kaart. Vanaf
2 augustus kun je geen identiteitskaart zonder vingerafdruk meer
aanvragen.
Geen (spoed)aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten in het
laatste weekend van juli
Vanwege de introductie van het nieuwe model van de identiteitskaart
kun je donderdag 29 juli tot en met zondag 1 augustus geen aanvraag
of spoedaanvraag voor een paspoort of identiteitskaart aan de balie
doen. Houd hier rekening mee en plan op tijd een afspraak in voor een
andere datum. <

Aangepaste openingstijden
tijdens de zomervakantie
(24 juli t/m 5 september)
Aan de balie van het gemeentehuis in Vlijmen werken wij tijdens
deze periode de hele dag alléén op afspraak. Maak een afspraak
via www.heusden.nl of via (073) 513 17 89. Er is dan ook geen
donderdagavondopenstelling. Je kunt wel op dinsdagavond
terecht, tot 20.00 uur.
Op vrijdagmiddagen tijdens de zomervakantie is de balie vanaf
12.00 uur gesloten en zijn wij ook telefonisch niet bereikbaar. <

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.

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
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Subsidie verduurzaming
maatschappelijke accommodaties

Aankondiging raadsvergadering

Maatschappelijke organisaties opgelet! Wanneer je jouw maatschappelijke accommodatie in onze gemeente wilt verduurzamen, dan kun je nog steeds een subsidie aanvragen om jouw plannen uit te voeren.

Op dinsdag 13 juli vergadert de raad van de gemeente Heusden.
De raadsvergaderingen zijn te volgen via de livestream op
www.heusden.nl
Agenda dinsdag 13 juli
Aanvang: 19:30 uur

Militaire oefening
Vanaf vrijdag 18 juni tot en met 2 juli houdt de Koninklijke
Landmacht een oefening in onze gemeente in het kader van opleiding 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. <

Je kunt subsidie aanvragen voor bijvoorbeeld het
aanbrengen van LED-verlichting en isolatie, het
installeren van een warmtepomp, het plaatsen van
HR-glas of het plaatsen van zonnepanelen.
Voorwaarden
De subsidie bedraagt 50% van de investeringskosten met een maximum van € 2.500 per aanvraag
per kalenderjaar. Aanvragen worden behandeld op
volgorde van binnenkomst. Om in aanmerking te
komen voor subsidie mag de verduurzamings-

maatregel nog niet zijn uitgevoerd. De maatregel
moet binnen 6 maanden na subsidieverlening worden uitgevoerd. De subsidieregeling loopt tot en
met 31 december 2021.
Let op: de subsidieregeling geldt niet voor scholen
en commerciële partijen! Kijk voor meer informatie op www.heelheusdenduurzaam.nl > subsidie
aanvragen. <

De raad besluit over de volgende onderwerpen:
• Aanvullend krediet uitvoeringsfase GOL
• Bestemmingsplan Parapluplan Wonen
• Bestemmingsplan Prins Hendrikstraat 6 Drunen
• Bestemmingsplan Kerkstraat 22a Elshout
• Verordening Maatschappelijke ondersteuning en
jeugdhulp 2021
• Uitvoeringskrediet voor nieuwbouw basisscholen
Oudheusden
Het spreekrecht, de agenda en de raadstukken vind je op
www.heusden.nl onder ‘organisatie en bestuur’ /
‘vergaderingen’. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

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, Magnoliastraat 13, vergroten
woning (1127953, 29-06-2021)
• Drunen, Klinkert 15, verbouwen
en vergroten woning (1128076,
24-06-2021)
• Drunen, Kanaalweg 8, bouwen
schermhal, aanleggen bestrating en
verbreden in- en uitritten (1129046,
28-06-2021)
• Vlijmen, Julianastraat 27 en 27A,
bouwen woning en bedrijfsruimte
(1128295, 25-06-2021)
• Vlijmen, Spaaklaan 30, vergroten
woning voorzijde (1128671,
17-06-2021)
Afwijken van de bestemming
• Vlijmen, Akkerstraat 17A, wijzigen
bestemming in verband met huisvesten arbeidsmigranten (1128949,
28-06-2021)
Uitvoeren werk of werkzaamheden
• Drunen, Kanaalweg 8, bouwen
schermhal, aanleggen bestrating en
verbreden in- en uitritten (1129046,
28-06-2021)
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.

• Vlijmen, Blauwbleuren 30, aanleggen
in- en uitrit (1094578, 28-06-2021)

Verdagen
• Elshout, Kapelstraat 57A, wijzigen
bestaande glasgevel (1115536,
24-06-2021)
• Vlijmen, Industriestraat 1, verbouwen
pand in verband met het huisvesten
van 21 arbeidsmigranten (1110490,
24-06-2021)

Ingetrokken
• Vlijmen, Jacob van Lennepstraat
31, plaatsen dakkapel (1117645,
23-06-2021)

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, Grotestraat 282 tot en met
300, verbouwen bedrijfspand tot één
woning en negen (zorg)studio’s met
bergingen (1076826, 25-06-2021)
• Drunen, Wilhelminastraat 14, verbouwen en vergroten woning (1118509,
23-06-2021)
• Elshout, D’Oultremontweg 16A,
bouwen machinekamer (1067287,
24-06-2021)
• Vlijmen, Blauwbleuren 30, bouwen
woning (1094578, 28-06-2021)
Afwijken van de bestemming
• Drunen, Grotestraat 282 tot en met
300, verbouwen bedrijfspand tot één
woning en negen (zorg)studio’s met
bergingen (1076826, 25-06-2021)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Drunen, Sweelinckstraat 91, aanleggen in- en uitrit (1113290, 23-06-2021)
• Drunen, Hollandlaan kadastraal
L6475, aanleggen in- en uitrit
(1115325, 29-06-2021)
• Oudheusden, Steenweg kadastraal
F1417, naast huisnummer 7, ambtshalve wijziging eerder verleende
vergunning d.d. 17 mei 2021 (1086926,
23-06-2021)

Vergunningsvrij
• Drunen, Achterstraat 1, kappen walnotenboom (1120583, 23-06-2021)
• Vlijmen, Den Uylplein 30, plaatsen
overkapping (1110987, 25-06-2021)

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 belanghebbende kan bezwaar maken.
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING
‘ZONNEPARK HOOIBROEKEN’,
POLDERWEG 1 OUDHEUSDEN
Het college van Heusden maakt bekend dat het heeft ingestemd met
het ontwerp van de omgevingsvergunning ‘Zonnepark Hooibroeken’ (NL.
IMRO.0797.zonparkhooibroeken-OV01).

Wil je meer informatie? Neem dan
contact op met John Burgs, via telefoonnummer (073) 513 17 89. Vermeld
hierbij het zaaknummer 1116723.

Verkeer
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van Heusden heeft op
29 en 30 juni 2021 besloten om een
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen ter hoogte van de
Molenstraat 11 in Heusden en ter hoogte van de Putterstraat 15 in Heusden.
De parkeerplaatsen worden met bebording aangegeven. De besluiten worden
op 8 juli 2021 bekendgemaakt in de
Staatscourant.

Evenementenvergunning

De burgemeester van Heusden heeft
op 25 juni 2021 vergunning verleend
aan Stichting Kunst Vesting Heusden
voor het Art Festival op 10, 11 en 12
september 2021 in Heusden vesting.
De vergunning is verzonden op 25 juni
2021 en bij de gemeente bekend onder
nummer 1092338.

Milieu

Ligging plangebied
Het plangebied met een oppervlakte
van ca. 25,5 ha ligt aan de Polderweg 1
te Oudheusden en wordt globaal
begrensd door de Polderweg, de provinciale weg N267 en natuurgebied
Hooibroeken.
De ontwerp omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken ligt met ingang
van 8 juli 2021 gedurende zes weken
ter inzage. Een digitale versie vind je
op www.heusden.nl en via de landelijke
website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Je kunt een zienswijze indienen.

INTREKKEN GEDEELTE OMGEVINGSVERGUNNING, DE OMLOOP 10
HAARSTEEG
Het college van Heusden heeft op
23 juni 2021 de omgevingsvergunning
voor een vleeskonijnenhouderij aan
De Omloop 10 in Haarsteeg, op verzoek van de inrichtinghouder, deels
ingetrokken.
Beroep
De omgevingsvergunning (intrekken)
ligt met bijbehorende stukken met
ingang van 8 juli 2021 tot en met
18 augustus 2021 ter inzage. Je kunt de
stukken tijdens openingstijden inzien
in het gemeentehuis in Vlijmen. Tot het
einde van de inzagetermijn kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de
Rechtbank Oost-Brabant in Den Bosch.
INTREKKEN OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE MILIEUTOETS, DE
OMLOOP 13 HAARSTEEG
Het college van Heusden heeft op
14 juni 2021 de omgevingsvergunning

beperkte milieutoets (OBM) voor
het houden van vleesvarkens aan De
Omloop 13 in Haarsteeg, op verzoek
van de inrichtinghouder, ingetrokken.
Het resterende rundvee valt onder de
werking van het Activiteitenbesluit.
Bezwaar
De beschikking ligt met bijbehorende
stukken met ingang van 8 juli 2021 tot
en met 18 augustus 2021 ter inzage. Je
kunt de stukken tijdens openingstijden
inzien in het gemeentehuis in Vlijmen.
Tot het einde van de inzagetermijn
kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

Besluiten
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 besloten de persoonslijsten van deze persoon niet meer bij te houden. Daardoor
staat hij/zij officieel niet meer op dat
adres ingeschreven.
Geslachtsnaam: Wanio, D.J.
Geboortedatum: 07-01-1981
Adres: Konijnenbergstraat 2 A Vlijmen
Datum besluit: 28-06-2021
Zaaknummer: 1116910
Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je binnen zes weken, na de
dag van deze publicatie, een bezwaarschrift indienen. Vermeld hierbij
het zaaknummer. Voor vragen kun
je contact opnemen met het cluster Burgerzaken van de gemeente
Heusden. <

