
World Cleanup Day 2021 
Op zaterdag 18 september 2021 is het weer World Cleanup Day. Na het succes van de Landelijke 
Opschoondag in maart steken wij opnieuw de handen uit de mouwen, ditmaal met ruim 180 andere  
landen! Ons doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval!

Energieverbruiksmanager 
Hoeveel energie verbruikt een televisie die op stand-by staat eigen-
lijk? En verbruikt een koelkast of toch een wasmachine meer ener-
gie? Je komt erachter met een energieverbruiksmanager. Daarmee 
krijg je een duidelijk overzicht van het gas- en elektriciteitsverbruik 
in je huis en zie je meteen welke apparaten veel (sluip)verbruik ver-
oorzaken. 

Met zo’n energieverbruiksmanager kun je gerichter energie bespa-
ren. Dit zorgt voor een lagere energierekening én je bent ook nog 
eens duurzaam bezig. Je kunt alle gegevens eenvoudig bekijken via 
een kastje aan de muur en vaak ook via een app of website. Zo’n 
energieverbruiksmanager hoef je niet altijd zelf te kopen. Check op 
de website van jouw energieleverancier of je gratis een energiever-
bruiksmanager kunt gebruiken. Je kunt ook eens een kijkje nemen 
op www.energieverbruiksmanager.nl. Bekijk en vergelijk daar alle 
opties die er zijn. Heel.Heusden.Duurzaam. <

Kom erbij in Heusden
Klein gebaar, groot verschil

Eenzaamheid heeft tijdens de pandemie nog meer een gezicht 
gekregen. Iedereen moest meer thuis blijven en kon thuis  
minder mensen ontvangen. Een gevoel van gemis en je niet  
verbonden voelen met de samenleving kan dan al snel  
optreden, kortom een gevoel van eenzaamheid. 

In Heusden hebben we sinds 2019 de coalitie tegen eenzaam-
heid. De coalitie heeft als doel om eenzaamheid in Heusden te 
voorkomen, te signaleren en te bestrijden. Mensen die gelukkig 
in het leven staan kunnen door een ingrijpende verandering, 
zoals het overlijden van een partner, te maken krijgen met 
eenzaamheid. Iedereen kent wel iemand die zo’n nare situatie 
doorgaat en met een klein gebaar zoals samen een kop koffie 
drinken, kun je een groot verschil maken voor iemand die zich 
eenzaam voelt. 

Gelukkig kan er weer meer nu het Rijk bijna alle coronamaat-
regelen los heeft gelaten. Dat betekent dat er ook weer activi-
teiten georganiseerd kunnen worden om inwoners bij elkaar 
te brengen. Met deze activiteiten willen we inwoners de kans 
bieden om mee te doen. Van gezellig samen koffie drinken of 
creatief kaarten maken tot samen bewegen of een interessante 
workshop of bijeenkomst volgen. Voor ieder wat wils. 

Activiteitenzoeker
Op de website www.bijeenheusden.nl verzamelen we alle activi-
teiten in de activiteitenzoeker. In deze zoeker kun je makkelijk 
jouw voorkeuren aangeven, zo vind je snel een activiteit die bij 
jou past. 

Organiseer je een activiteit die openbaar toegankelijk is?  
Meld deze dan aan via de website van Bijeen! We nemen  
jouw activiteit dan mee in activiteitenzoeker. <

Organiseer jij ook een schoonmaakactie?
Het duurt natuurlijk nog wel even voordat het 
18 september is… Maar met de vakanties in het 
vooruitzicht is het misschien toch slim om alvast 
te kijken of je samen met jouw buurtbewoners, 
sportclub of vereniging een schoonmaakactie kunt 
organiseren. 

Ondersteuning
De gemeente Heusden ondersteunt iedereen die 
deze dag in actie komt, met opruimmaterialen. 
Willen jij en je buren, collega’s, vrienden of familie 
de buurt een stuk schoner maken? Fijn, want hoe 
meer mensen meedoen en de handen uit de mou-
wen steken, hoe groter het effect! 

Niet vies van een dubbele beloning?
Alle deelnemers ‘winnen’ sowieso een schone 
buurt, maar voor één supercleaner is er een spe-
ciale prijs weggelegd. Weet jij de leukste, meest 
originele foto te maken van hoe door jou/jullie de 
buurt een stukje mooier wordt gemaakt? Dan ga jij 
naar huis met een goed gevoel én een hele mooie 
prijs! 

 

Enthousiast geworden?
Kom in actie en meld je aan via info@heusden.nl. 
Je hebt nog voldoende tijd om buren, vrienden, 
collega’s, leerlingen of familie enthousiast te ma-
ken om mee te doen. Zet in je aanmelding in ieder 
geval het volgende: naam, adres, woonplaats, 
contactgegevens en met hoeveel mensen, ver-
deeld over volwassenen en kinderen, je mee doet. 
Graag ook aangeven in welk gebied je zwerfafval 
wilt gaan opruimen. Dit hebben wij nodig om de 
opruimmaterialen te verstrekken zodat iedereen 
gewapend met een grijper en zakken op pad kan 
gaan! Na afloop van de World Cleanup day haalt 
de gemeente het zwerfafval bij jou thuis of op een 
afgesproken plaats op. 

Heb je geen groep, maar wil je toch graag mee-
doen? Meld je aan als zelfstandige opruimer of 
sluit je bij een groep aan. Hopelijk tot ziens op de 
World Cleanup Day! <

Fietsaccu inleveren voor  
recycling
Wat doe je met de accu van je elektrische fiets als deze kapot of be-
schadigd is? Een afgedankte fietsaccu is geen restafval maar hoort bij 
de afvalstroom Klein Chemisch Afval (KCA). Omdat het een krachtige 
energiebron is waar veel schadelijke stoffen in zitten voor mens, dier 
en milieu is het heel belangrijk om veilig om te gaan met fietsaccu’s.  
Ze kunnen tussen ander afval gaan smeulen en brand veroorzaken.  

Waar lever je je accu in?
Lever je accu in bij een fietsenwinkel die is aangesloten bij Stibat of 
lever de accu in bij de Milieustraat. Je weet dan zeker dat ‘ie op een 
duurzame manier verwerkt wordt en niet op de verkeerde plek terecht-
komt. Fietsaccu’s zitten vol metalen die hergebruikt kunnen worden, 
zoals koper, aluminium en nikkel. Maar dat lukt natuurlijk alleen als 
je je oude of kapotte fietsaccu op de juiste manier inlevert. Niet als je 
de accu bij het restafval gooit. Scheiden dus. Naar de fietsenwinkel of 
milieustraat ermee!

Wat gebeurt er vervolgens?
Ingeleverde fietsaccu’s gaan naar verschillende recyclefabrieken in 
Europa. Daar worden ze eerst fijngemalen tot kleine korrels. De korrels 
gaan een superhete vacuümoven in van wel 850 graden. De hitte is  
nodig om de metalen uit de accu’s terug te winnen. Koper, mangaan, 
aluminium, kobalt, nikkel; noem maar op. Van die metalen worden 
nieuwe kranen gemaakt, of nieuwe trappen, of nieuwe brilmonturen. 
Zelfs het restafval kan worden hergebruikt. Dat is namelijk geschikt 
als asfalt op de weg. Zo duurzaam is recycling van fietsaccu’s dus! <

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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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 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. 
Op overuwbuurt.overheid.nl kun je  
je aanmelden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Wilhelminastraat 69, plaat-

sen erfafscheiding en verplaatsen 
poort (1130835, 04-07-2021)

•  Haarsteeg, De Hoeven 47, bouwen tij-
delijke mantelzorgwoning en berging 
(1130399, 02-07-2021)

•  Oudheusden, Van Deelenstraat  
kadastraal C2272, plaatsen hekwerk 
(1129701, 30-06-2021)

•  Oudheusden, Gerard van 
Oostromstraat 51, bouwen carport 
(1130457, 02-07-2021)

•  Vlijmen, Molenhoek 22, vergroten 
woning (1130404, 02-07-2021)

•  Vlijmen, Otter 2, bouwen woning 
(1130436, 02-07-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Stationsstraat 92, plaatsen 

bouwbord (1131394, 06-07-2021)
•  Haarsteeg, De Hoeven 47, bouwen tij-

delijke mantelzorgwoning en berging 
(1130399, 02-07-2021)

•  Vlijmen, Otter 2, bouwen woning 
en aanleggen in- en uitrit (1130436, 
02-07-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Oudheusden, Hazepad 15, aanleggen 

in- en uitrit (1129064, 28-06-2021)
•  Vlijmen, Otter 2, aanleggen in- en 

uitrit (1130436, 02-07-2021)

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, Willem Alexanderstraat 

29, bouwen overkapping/schuur 
(1053627, 08-07-2021)

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je con-tact opnemen met het  
cluster Omgevingsvergunningen van  
de gemeente Heusden, telefoon:  
(073) 513 1789.

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Bosscheweg kadastraal 

K1714, bouwen woning (1108568, 
01-07-2021)

•  Drunen, Von Suppéstraat/
Chopinstraat kadastraal L6956, 
bouwen 20 patiowoningen (1109480, 
01-07-2021)

•  Haarsteeg, Tuinbouwweg nabij huis-
nummer 29 kadastraal N6118, 

•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 
tegenover huisnummer 1 kadastraal 
H5028/5683,

•  Oudheusden, Laagstraat 1 kadastraal 
F648,

•  Elshout, Heusdenseweg 22 kada-
straal K2824, plaatsen tijdelijke 
bouwborden (1113615, 01-07-2021)

besluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belangheb-
bende kan bezwaar maken.

RECTIFICATIE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING
Op 30 juni 2021 heeft de gemeente 
Heusden in het gemeenteblad een 
aanvraag voor het plaatsen van dak-
kapel op de voorzijde van het pand, 
Kerk-straat 23, 5154 AN Elshout onjuist 
gepubliceerd:

dit moet zijn:
•  Elshout, Kerkstraat 73, het plaatsen 

van een dakkapel op de voorzijde van 
het pand. (1126097, 17-06-2021)

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je contact opnemen met het clus-
ter Omgevingsvergunningen van de 
ge-meente Heusden, via telefoonnum-
mer: (073) 513 1789.

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: Kopuz, K.
Geboortedatum: 22-02-1990
Adres: Trompstraat 34 Drunen
Datum besluit: 05-07-2021
Zaaknummer: 1118387

Geslachtsnaam: Merkx, L.M.F.
Geboortedatum: 20-12-1966
Adres: Thorbeckeplein 5 Vlijmen
Datum besluit: 05-07-2021
Zaaknummer: 1108530

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.

NIEUWE REGELING BRIEFADRES
Het college heeft de ‘Regeling brief-
adres gemeente Heusden 2021’ 
vastgesteld en als brief-adresgever 
Raadhuisplein 16 te Drunen aangewe-
zen als briefadres. 

Exploitatievergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 7 juli 2021 een exploitatievergun-
ning verleend aan Zwaardvis aan Plein 
4b in Vlijmen. De vergunning is verzon-
den op 7 juli 2021 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 1124710. <

Bekendmakingen >

•  Heusden, Burchtplein 2, verbouwen 
pastorie (1041893, 30-06-2021)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 
57, vergroten woning (1111012, 
02-07-2021)

•  Vlijmen, Jacob van Lennepstraat/
Vondelstraat kadastraal H6197, 
bouwen 15 patio-woningen (1109487, 
01-07-2021)

•  Vlijmen, Rembrandtstraat 21, vergro-
ten woning (1117019, 01-07-2021)

•  Vlijmen, Akelei 8, bouwen bijgebouw 
(1117316, 02-07-2021)

•  Vlijmen, Emmalaan 7, bouwen 
schuur met overkapping (1116325, 
02-07-2021)

•  Vlijmen, Bellefleur 7, bouwen woning 
(1103435, 06-07-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Von Suppéstraat/

Chopinstraat kadastraal L6956, 
bouwen 20 patiowoningen (1109480, 
01-07-2021)

•  Haarsteeg, Tuinbouwweg nabij huis-
nummer 29 kadastraal N6118, 

•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 
tegenover huisnummer 1 kadastraal 
H5028/H5683,

•  Oudheusden, Laagstraat 1 kadastraal 
F648,

•  Elshout, Heusdenseweg 22 kada-
straal K2824, plaatsen tijdelijke 
bouwborden (1113615, 01-07-2021)

•  Vlijmen, Jacob van Lennepstraat/
Vondelstraat kadastraal H6197, 
bouwen 15 patio-woningen (1109487, 
01-07-2021)

•  Vlijmen, Rembrandtstraat 21, vergro-
ten woning (1117019, 01-07-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Kantelen 26, verbreden 

bestaande in- en uitrit (1107089, 
02-07-2021)

•  Vlijmen, Bellefleur 7, aanleggen in-  
en uitrit (1103435, 06-07-2021)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes weken 
na de dag van verzending van het 

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op  
dinsdagmiddag 20 juli 2021 een digitale hoorzitting. Tijdens 
deze digitale hoorzitting worden twee bezwaarschrift behan-
deld, die zijn gericht tegen:

14:00 uur: Invorderen van de verbeurde dwangsom bouw-
activiteiten Herptsestraat Heusden.

14:30 uur: Het opleggen van een last onder dwangsom ten  
aanzien van een adres aan de Stationsstraat te Drunen.

Wil je de hoorzitting volgen? Vraag dan een vergaderlink en toe-
gangscode bij ons aan. Neem voor meer informatie contact op 
met het secretariaat van de Commissie bezwaarschriften  
via telefoonnummer (073) 51 31 789. 

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie  
van die aanpassing niet meer mogelijk is. <

Creativiteit in de ‘Toekomstkoffer’
Vooruitkijkend naar de komst van de omgevingswet werkt de gemeente Heusden aan de omgevingsvisie 
voor Heusden. In de omgevingsvisie schetsen we de belangrijke ontwikkelingen voor Heusden tot 2040. 
We doen dat graag samen met zoveel mogelijk organisaties, ondernemers en inwoners.

Om de behoeften van de jongste en oudste in-
woners van de gemeente te begrijpen, hebben 
enkele 'Toekomstkoffers' een reis gemaakt langs 
basisscholen en verpleeghuizen. In deze koffer 
konden kinderen en ouderen hun wens delen voor 
Heusden in 2040. In de koffers is een enorme rijk-
dom aan wensen, behoeften en ideeën gestopt. 
Zo werd vaak de wens genoemd om meer sport- en 
speelplekken in te richten voor jonge én oudere 
kinderen, zoals een pumptrack, klimbos of zwem-
plekken. Op sommige plekken mogen wel wat meer 
bankjes of prullenbakken staan. Daar kunnen jong 

en oud elkaar ontmoeten. Ouderen vinden het be-
langrijk dat de stoepen veilig en begaanbaar zijn, 
zodat voorzieningen bereikbaar zijn en ze een om-
metje kunnen maken. Kinderen kijken vooruit naar 
hun toekomst: ze hechten waarde aan een gezond 
milieu en een schone lucht en willen bijvoorbeeld 
meer bomen en bloemen in hun woonplaats en 
meer plek voor elektrische auto’s. En er zijn zelfs 
vliegende auto’s en robots getekend! Bekijk via 
de QR-code de terugkoppeling van de jeugdburge-
meesters over de toekomstkoffer. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

www.heusden.nl
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