Informatie van de gemeente Heusden > 21 juli 2021

Nu & morgen
Zonne-energie
Steeds meer mensen investeren in zonne-energie, vaak met zonnepanelen op daken. We omarmen dat.
Zonne-energie is op dit moment namelijk een van de oplossingen om de ongewenste uitstoot van CO2
tegen te gaan waardoor ons klimaat verandert. Bovendien vinden we dat het opwekken van duurzame
zonne-energie vooral daar moet gebeuren waar het nodig is. Dus eerder op daken en in of direct bij de
dorpen en kernen, dan in het buitengebied. Maar er is meer nodig om bij te dragen aan een duurzame
leefomgeving ‘Heel. Heusden. Duurzaam.’ en onze ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Ook een
mogelijkheid is energie opwekken met zonnepanelen op een veld: een zonneveld/zonnepark.

Doener in Heusden:

Veilig Verkeer Nederland
afdeling Heusden
Vorige week woensdag, 14 juli, bracht wethouder Kees van
Bokhoven een verrassingsbezoek aan het vergaderende bestuur van
Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Heusden. Dit jaar bestaan
ze 30 jaar en met veel vrijwilligers streeft de organisatie ernaar om
onze gemeente verkeersveilig te maken en te houden.

Zonnepark in Oudheusden
Nadat in 2019 de visie zonne-energie is vastgesteld en in 2020 door 11 initiatiefnemers plannen
zijn ingediend voor een zonneveld, is er in onze
gemeente momenteel één projectlocatie in beeld
voor de aanleg van een mogelijk zonnepark: aan
de Polderweg 1 in Oudheusden. Initiatiefnemer
Energiek Heusden en ontwikkelaar Sunvest
zijn met dit traject aan de slag en noemen
dit ‘Zonnepark Hooibroeken’. Het college van
Heusden is van plan om hiervoor een omgevingsvergunning te verlenen die het mogelijk maakt om
dit zonnepark te realiseren voor een periode van
maximaal 25 jaar. Deze locatie voldoet aan de uitgangspunten in de visie zonne-energie. Belangrijke
voorwaarde hierbij is dat voor minimaal 50% van
het zonnepark sprake moet zijn van een vorm van

meeprofiteren door de lokale samenleving van
Heusden.
Het ontwerp van de omgevingsvergunning en
bijbehorende stukken ligt nog ter inzage tot en
met 19 augustus 2021. Voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, vraagt het college
nog aan de gemeenteraad of ze nog bedenkingen
heeft. De verwachting is dat de raad op 28 september 2021 hierover een besluit neemt.
Meer informatie
Lees meer hierover op www.heelheusdenduurzaam.nl.
De bekendmaking van het ontwerp van deze
omgevingsvergunning en hoe je kunt reageren
vind je op www.heusden.nl. <

Taart
Tijd voor een felicitatie met het jubileum, maar hen vooral ook te
bedanken voor hun goede werk en nuttige samenwerking met veel
andere organisaties en de gemeente. Het bestuur werd getrakteerd
op de traditionele Doeners-taart en een speldje met daarop de tekst
‘Doener van de Maand’.
Iets voor jou?
Dit najaar komt de VVN afdeling Heusden met een fotoquiz over
verkeer en geven ze een opfriscursus. Lijkt dit je wat? Houd dan de
Facebookpagina (@vvnheusden) in de gaten. Het bestuur heeft dus
genoeg plannen om aan hun doelen te werken, maar komt wel vrijwillige handen te kort. Interesse? Kijk op www.vvn.nl/doe-mee. <

Aangepaste openingstijden
tijdens de zomervakantie
(24 juli t/m 5 september)
Je kunt ook
Whatsappen
met de gemeente
Heusden via
telefoonnummer
(06) 532 357 05

Schrijf jouw vereniging
in voor het Sjorsboekje
Inschrijven vóór 17 september
Heeft jouw vereniging zich al ingeschreven voor het Sjorsboekje? 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.
Schrijf jouw activiteit vóór 17 september in via www.sjorssportief.nl.
Houd bij de organisatie van activiteiten wel rekening met de geldende
coronamaatregelen. <

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

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.<

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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Doe de bespaartest

Blokje om?
Ook dan de
deur op slot.
Sluit je deuren en ramen.
Zorg voor goed hang- en sluitwerk.

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Benieuwd of jij je energierekening flink kunt verlagen? Doe dan de bespaartest van Milieu Centraal
en kom erachter welke eenvoudige bespaartips jij
kunt uitvoeren in je huis. Met 12 stellingen die je
invult, krijg je een advies. Ook geeft de test je een
indicatie van het bedrag dat je overhoudt per energiebesparende maatregel.
Wist je bijvoorbeeld dat het vervangen van gloeilampen en halogeenlampen door ledlampen je op

Subsidie voor isoleren woning
jaarbasis ongeveer 50 euro kan schelen? Hetzelfde
geldt voor het wegdoen van een tweede koelkast.
Of de thermostaat op 19 of 20 graden zetten. Alles
bij elkaar geteld, kun je al gauw tientallen euro’s
besparen met kleine aanpassingen. Doe de test op
www.milieucentraal.nl en zoek op ‘bespaartest’.
Samen gaan we voor Heel.Heusden.Duurzaam. <

Woningeigenaren kunnen subsidie aanvragen voor het aanbrengen van gevel-, dak- of vloerisolatie of het aanbrengen van
isolerend glas. Je komt in aanmerking voor deze subsidie als jij
de woningeigenaar bent én je op het adres woont of na de renoMaak het inbrekers niet te makkelijk.
vatie gaat wonen.
Kijk voor meer tips op maakhetzeniettemakkelijk.nl

De subsidie bedraagt 15% van de investeringskosten met een
maximum van € 500 per adres. Aanvragen worden behandeld
op volgorde van binnenkomst. De subsidieregeling loopt tot en
met 31 december 2021 en op is op. Een aanvraag kun je indienen
via www.heelheusdenduurzaam.nl.<
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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.
Op overuwbuurt.overheid.nl kun je
je aanmelden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Drunen, Europalaan 124 en 126, plaatsen gekoppelde dakkapel (1133086,
12-07-2021)
• Elshout, Zeedijk 2, uitbreiden en
renoveren bestaande melkveestal
(1132036, 08-07-2021)
• Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8,
plaatsen overkapping (1132086,
08-07-2021)
• Herpt, Hoefstraat 10, bouwen loods
(1132397, 09-07-2021)
• Vlijmen, Ruisvoorn kavel GEE228,
bouwen woning (1131622, 07-07-2021)
• Vlijmen, Wolput 75, vernieuwen kap
woning (1133332, 13-07-2021)
Kappen
• Drunen, Finlandplantsoen achter
huisnummer 67, kappen suikeresdoorn (1133365, 13-07-2021)
• Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg
kadastraal N2701, N1239 en N1240,
kappen bomen en houtopstanden
in verband met bouwrijp maken
Landgoed Steenenburg (1131940,
08-07-2021)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Ruisvoorn kavel GEE228,
aanleggen in- en uitrit (1131622,
07-07-2021)
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

www.heusden.nl

ingediende aanvragen is geen bezwaar
mogelijk.
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
• Elshout, Kapelstraat 48A, bouwen
bijgebouw/opslaghal (1044584,
08-07-2021)
• Haarsteeg, De Hoeven 60B, wijzigen
gebruik van bedrijfswoning voor
bewoning door derden (1116067,
08-07-2021)
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, Honderdbunderweg 13, gewijzigd uitvoeren eerder verleende
vergunning (504820) (1072139,
08-07-2021)
• Drunen, Giersbergen 11, bouwen
schuur voor hobbymatige agrarische nevenactiviteiten (1106749,
08-07-2021)
• Vlijmen, Jeroen Boschstraat 30,
plaatsen dakkapel voorzijde woning
(1118712, 12-07-2021)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Mendelssohnlaan 1, aanleggen in- en uitrit (1117745, 09-07-2021)
Buiten behandeling stellen aanvraag
• Heusden, Bakkersdam 9, plaatsen/legaliseren bestaande steiger (1058610,
09-07-2021)
Vergunningsvrij
• Drunen, Magnoliastraat 13, vergroten
woning (1127953, 08-07-2021)

• Nieuwkuijk, de Kooikampen 4, bestaande kozijnen vervangen (1124556,
08-07-2021)
• Vlijmen, Vlinderhof 15, vergroten garage en woning (1127448, 08-07-2021)
Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je daartegen binnen zes weken na de dag van verzending van het
besluit aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Alleen een belanghebbende kan bezwaar maken.
RECTIFICATIE VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNING
Op 14 juli 2021 heeft de gemeente
Heusden in het gemeenteblad een verleende vergunning voor het plaatsen
van tijdelijke bouw- en promotieborden
onjuist gepubliceerd:
dit moet zijn:
Het tijdelijk (tot uiterlijk 01 december
2021) plaatsen van totaal vier bouw/
promotieborden op de percelen:
1. kadastraal bekend gemeente
Vlijmen, sectie N, nummer 6118
(Tuinbouwweg nabij nummer 29 in
Haarsteeg);
2. kadastraal bekend gemeente
Vlijmen, sectie H, nummer 5028/5683 (tegenover
Onsenoortsestraat 1 in Nieuwkuijk);
3. kadastraal bekend gemeente
Heusden, sectie F, nummer 648
(Laagstraat 1 Oudheusden);
4. kadastraal bekend gemeente
Drunen, sectie K, nummer 2824
(tegenover Heusdenseweg 22 in
Elshout); (1113615, 01-07-2021)
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.

Verkeer
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wethouders van Heusden maakt bekend
dat het college op 13 juli 2021 heeft besloten tot het aanleggen van de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

ter hoogte van de Stadshaven 18 in
Heusden. Het bord E6 wordt hier geplaatst alsmede het onderbord met
kenteken. Het besluit is op 22 juli 2021
bekendgemaakt in het gemeenteblad.

Evenementenvergunning

De burgemeester van Heusden heeft op
15 juli 2021 vergunning verleend voor
Nationaal Circus Barani voor het houden van een circus op het Oranjeveld in
Drunen van 26 juli t/m 1 augustus 2021.
De vergunning is verzonden op 15 juli
2021 en bij de gemeente bekend onder
nummer 1127710.

Containers

Het college heeft besloten de huidige
twee bovengrondse glascontainers
ter hoogte van het Jacob Marisplein in
Drunen te vervangen door een ondergrondse glascontainer en deze te plaatsen aan de Admiraalsweg in Drunen,
op de hoek van de Evertsenstraat. Ook
de bovengrondse textielcontainer ter
hoogte van het Jacob Marisplein wordt
verplaatst naar de locatie ter hoogte
van de Evertsenstraat.
Het besluit met bijbehorende stukken
ligt vanaf vrijdag 16 juli gedurende zes
weken ter inzage. Tegen het besluit
staat voor belanghebbenden de mogelijkheid van bezwaar open.

Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer

Het college van Heusden heeft de onderstaande melding op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen en geaccepteerd:
Zaaknummer: 1074320
Datum ingekomen: 26 februari 2021
Adres: Kuiper 15 Nieuwkuijk
Activiteit: Veranderen milieu inrichting
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 opnemen met de gemeente Heusden via telefoonnummer
073-513 17 89

Besluit
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 basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. 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: Smeets, K.A.
Geboortedatum: 24-12-1986
Adres: Massenetstraat 19 Drunen
Datum besluit: 13-07-2021
Zaaknummer: 1117418
Geslachtsnaam: Lopez San Juan, R.
Geboortedatum: 05-10-1979
Adres: Het Haringvliet 1 Drunen
Datum besluit: 13-07-2021
Zaaknummer: 1118754
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. <

