
Herinrichting Admiraalsweg Drunen
Omdat er verschillende wensen en verbeterpunten voor de inrichting van de Admiraalsweg waren,  
heeft de gemeente Heusden vorig jaar onderzocht of werkzaamheden konden worden gecombineerd. 

Doener in Heusden:

Stichting Handelshuys 
Bijzonder Heusden
Vorige week werd weer een Doenerstaart uitgereikt. Deze keer 
reikte wethouder Peter van Steen een taart uit aan het bestuur van 
de Stichting Handelshuys Bijzonder Heusden. Dit is een initiatief 
van ondernemersechtpaar Jolanda en Lucas Vermeulen. In het pand 
naast hun bakkerij Bakkertje Deeg wordt een ruimte gemaakt met 
daarin een ‘winkelstraatje’, met winkeltjes waar ‘verloren’ produc-
ten worden verkocht. De winkeltjes hebben een nostalgische en 
typisch Oud-Hollandse uitstraling en worden, onder professionele 
begeleiding, gerund door mensen met een afstand tot de arbeids-
markt. Daarmee biedt het ook dagbesteding aan deze doelgroep. 

De stichting bevordert daarmee dagbesteding, arbeidspartici-
patie en ook de leefbaarheid van onze vestingstad. De initiatief-
nemers zijn op zoek naar mede-eigenaren en ambassadeurs om 
dit bijzondere project te laten slagen. Meer hierover lees je op 
www.bijzonderheusden.nl  <

Aangepaste openingstijden 
t/m 5 september

• Aan de balie van het gemeentehuis in Vlijmen werken wij  
t/m 5 september de hele dag alléén op afspraak.

• Er is geen donderdagavondopenstelling. Je kunt wel op  
dinsdagavond terecht, tot 20.00 uur.

• Op vrijdagmiddagen is de balie vanaf 12:00 uur gesloten  
en zijn wij ook telefonisch niet bereikbaar.

• Bij Bijeen is de balie op vrijdagmiddagen gesloten vanaf 
13:00 uur. Bijeen is dan ook niet telefonisch bereikbaar. <

Op het voorlopig ontwerp heb-
ben omwonenden en belangheb-
benden hun reactie gegeven. 
Deze reacties zijn meegenomen 
in het definitieve ontwerp. 
Inmiddels heeft de aanbeste-
ding van de werkzaamheden 
plaatsgevonden. Op woensdag 
7 juli 2021 is aannemer Jan 
van den Boomen BV met deze 
uitvoerende werkzaamheden 
gestart.

Werkzaamheden
Onze werkzaamheden bestaan 
in hoofdzaak uit:
• opbreken verharding;
• aanleggen regenwaterriool;
• verrichten van benodigde 

grondwerk;
• aanleggen van wadi’s;
• bestratingswerkzaamheden;
• asfalteringswerkzaamheden;
• rooien van diverse groen/ 

bomen;
• aanbrengen nieuwe licht-

masten;
• aanbrengen van nieuw 

straatmeubilair.
Na afronding van onze werk-
zaamheden, planten we nieuwe  
bomen.

Vijf fases
Om de overlast voor de omwo-
nenden zoveel mogelijk te be-
perken, wordt het gehele werk in 
vijf kortere fases uitgevoerd.

Fase 1: 7 juli t/m 6 augustus van-
af rotonde Beethovenlaan t/m 

fietsers en voetgangers langs 
het werkgebied te leiden.

Inzamelen afval 
Wij verzoeken omwonenden 
om het afval, gft en pmd, op 
de ophaaldagen aan te bieden 
buiten het werkvak. Ben je niet 
in de gelegenheid zijn om zelf de 
container buiten het werkvak te 
brengen, vraag het gerust aan de 
medewerkers van aannemer Jan 
van den Boomen.

Verplaatsen 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 textielcon-
tainer ter hoogte van het Jacob 
Marisplein wordt verplaatst 
naar de locatie ter hoogte van de 
Evertsenstraat. 

Het besluit over verplaatsten 
van containers met bijbeho-
rende stukken ligt tot en met 27 
augustus 2021 ter inzage. Tegen 
het besluit staat voor belang-
hebbenden de mogelijkheid van 
bezwaar open. <

kruising Van Galenstraat. Jacob 
Marisplein blijft bereikbaar van-
uit noordzijde Admiraalsweg.

Fase 2: 30 augustus t/m 8 okto-
ber vanaf Van Galenstraat t/m 
kruising De Ruyterstraat / Frans 
Halslaan. Jacob Marisplein, Van 
Ostadeplein en Mesdagplein be-
reikbaar vanaf Beethovenlaan.

Fase 3: 11 oktober t/m 29 
oktober vanaf kruising De 
Ruyterstraat / Frans Halslaan 
t/m kruising Piet Heinstraat.

Fase 4: 1 november t/m 3 decem-
ber vanaf Piet Heinstraat t/m 
kruising Rubenslaan.

Fase 5: 6 december t/m 24 de-
cember vanaf Rubenslaan tot 
aan de Grotestraat.

Openbaar vervoer en  
omleidingsroutes
Het openbaar vervoer wordt, 
totdat het volledige project 
is afgerond, omgeleid via de 
Beethovenlaan - Duinweg 
- Bosscheweg. Aan de 
Bosscheweg, ter hoogte van de 
straat Groenhof, wordt een tij-
delijke halte gesitueerd.

Voor het doorgaand ge-
motoriseerd verkeer op de 
Admiraalsweg wordt een om-
leidingsroute ingesteld die met 
borden wordt aangegeven. Er 
worden borden geplaatst om 

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen met 
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

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

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Torenstraat 130, renove-

ren en vergroten woning (1134130, 
14-07-2021)

•  Drunen, Brabantseweg kadastraal 
L7576, bouwen woning (1134875, 
17-07-2021)

•  Vlijmen, Lavelweg 8, plaatsen carport 
(1136518, 20-07-2021)

Kappen
•  Vlijmen, Biessertweg kadastraal 

P432, kappen es (1135899, 20-07-2021)
•  Vlijmen, Borredreef tegenover huis-

nummer 22, kappen berkenboom  
(1135900, 20-07-2021)

•  Vlijmen, Borredreef tegenover huis-
nummer 32, kappen katsuraboom  
(1135908, 20-07-2021)

•  Drunen, Prins Hendrikstraat/
Sportpark De Schroef kadastraal 
L7491, kappen berkenboom (1135916, 
20-07-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Brabantseweg kadastraal 

L7576, bouwen woning (1134875, 
17-07-2021)

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  
AANVRAAG 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
•  Haarsteeg, Mari van Eschstraat 2, ver-

bouwen Lambertusschool (1120934, 
16-07-2021)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 102, 
bouwen dakconstructies ten be-
hoeve van zonnepanelen (1120256, 
16-07-2021)

•  Oudheusden, Herptseweg 49, verbre-
den van een inrit (1120120, 19-07-2021)

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, Willem Alexanderstraat 

29, bouwen schuur en overkapping  
(1053627, 16-07-2021)

•  Drunen, Lipsstraat 66, plaatsen gevel-
reclame (1120922, 19-07-2021)

•  Drunen, Von Suppéstraat 27, aan-
brengen van een deuropening in 
draagmuur (1124271, 15-07-2021)

•  Vlijmen, Borredreef 52, vergroten 
woning en oprichten bijgebouwen 
(1123127, 16-07-2021)

•  Drunen, Léharstraat, Massenetstraat, 
Paganinistraat en Sibeliusstraat 1 tot 
en met 27,renoveren 56 woningen 
(1126370, 16-07-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Willem Alexanderstraat 

29, bouwen schuur en overkapping  
(1053627, 16-07-2021)

•  Vlijmen, Borredreef 52, vergroten 
woning en oprichten bijgebouwen 
(1123127, 16-07-2021)

Vergunningsvrij Bouwen
•  Drunen, Sportlaan 10, kadastraal 

L2936, plaatsen uitstroombak 

sportpark RKDVC (1123962, 
16-07-2021)

•  Drunen, Wilhelminastraat 69, plaat-
sen schutting met poort (1130835, 
16-07-2021)

Vergunningsvrij Werk of werkzaam
heden uitvoeren
•  Drunen, Sportlaan 10, kadastraal 

L2936, plaatsen uitstroombak sport-
park RKDVC (1123962, 16-07-2021)

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.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘KERKSTRAAT 22A, ELSHOUT’ EN BE-
SLUIT HOGERE GRENSWAARDEN 
GELUID
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat de gemeenteraad op 13 juli 
2021 het bestemmingsplan ‘Kerkstraat 
22a, Elshout’ (NL.IMRO.0797.
BPKerkstraat22a-VG01) gewijzigd heeft 
vastgesteld. Op 1 juni 2021 stelde het 
college een bijbehorend besluit hogere 
grenswaarden geluid vast. 

Het plangebied ligt in Elshout aan de 
Kerkstraat, tussen de huisnummers 20 
en 22. Het perceel heeft de kadastrale 
aanduiding Elshout, sectie K, nummer 
531. Het doel van dit bestemmingsplan 
is de bouw van een vrijstaande woning 
mogelijk te maken. 
 
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat 
de voorkeursgrenswaarde van weg-
verkeerslawaai, zoals bedoeld in art. 
82 van de Wet geluidhinder, wordt 
overschreden op de te bouwen woning. 
De Wet geluidhinder biedt de mogelijk-
heid om hogere grenswaarden vast 
te stellen. Het college heeft van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt.

Inzage en beroep, zie hieronder bij 
‘Prins Hendrikstraat’

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘PRINS HENDRIKSTRAAT 4 EN 6, 
DRUNEN’, BESLUIT HOGERE GRENS-
WAARDE GELUID EN VERLENING 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN (GECO-
ORDINEERDE VOORBEREIDING)
Het college van Heusden maakt 
bekend:
•  dat de gemeenteraad op 13 juli 

2021 het bestemmingsplan ‘Prins 
Hendrikstraat 4 en 6, Drunen’ (NL.
IMRO.0797.BPprinshendrik4en6-
VG01) gewijzigd heeft vastgesteld;

•  dat het college op 25 mei 2021 een 
hogere grenswaarde voor geluid heeft 
vastgesteld voor de meest weste-
lijke van de twee woningen (Prins 
Hendrikstraat 6);

•  dat het college op 14 juli 2021 omge-
vingsvergunningen heeft verleend 
voor de activiteit ‘bouwen’ en ‘uitrit 
aanleggen of veranderen’ aan de Prins 
Hendrikstraat 4 en 6 in Drunen.

Het bestemmingsplan maakt de bouw 

van twee vrijstaande woningen moge-
lijk op een plek waar voorheen een vrij-
staande woning stond. De betrokken 
percelen liggen op de hoek van de Prins 
Hendrikstraat en de Petuniastraat, 
naast Prins Hendrikstraat 8 in Drunen 
(kadastraal bekend als Drunen, sectie 
H, nummers 2465 en 2466). 

Uit akoestisch onderzoek blijkt 
dat de voorkeursgrenswaarde van 

Zaaknummer: 1119469
Datum ingekomen: 19 mei 2021
Adres: De Omloop 13 Haarsteeg
Activiteit: Wijzigen dierenbezetting en 
opslag van diesel.

Zaaknummer: 1014261
Datum ingekomen: 19 augustus 2021
Adres: Vendreef 2 Vlijmen
Activiteit: Oprichten loonwerkbedrijf

Zaaknummer: 600695
Datum ingekomen: 20 augustus 2019
Adres: Ophovenseweg 3 Hedikhuizen
Activiteit: Wijziging dierbezetting

Zaaknummer: 1103344
Datum ingekomen: 29 maart 2021
Adres: Lipsstraat 66 Drunen
Activiteit: Starten opslag- en 
distributiebedrijf

Zaaknummer: 1127624
Datum ingekomen: 23 juni 2021
Adres: Lipsstraat 5a Drunen
Activiteit: Starten assemblagebedrijf 
profielen

Zaaknummer: 1122100
Datum ingekomen: 31 mei 2021
Adres: Bakkersdam 5 Heusden
Activiteit: Wijziging (hemel)water 
afvoeren en lozingspunten

Zaaknummer: 115682
Datum ingekomen: 5 mei 2021
Adres: Lipsstraat 52 Drunen
Activiteit: Beëindigen en ontmantelen 
gasdrukregel- en meetstation

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 ge-
meente Heusden via telefoonnummer 
073-513 17 89. 

Ingetrokken Omgevings
vergunning Milieu
Onderstaande aanvraag Omgevings - 
vergunning Milieu is door de aanvrager 
ingetrokken.

Zaaknummer: 1123602
Datum publicatie: woensdag 28 juli 
2021
Adres: Vendreef 1 Vlijmen
Omschrijving: intrekking van de omge-
vingsvergunning beperkte milieutoets 
d.d. 26 augustus 2016 (omwb zaaknr 
2021-033401

Meer informatie
De aanvraag, de ontwerpbeschikking 
en de bijbehorende stukken zijn met 
ingang van 29 juli tot en met 9 sep-
tember 2021 in te zien bij de gemeente 
Heusden. 

Zienswijzen:
Binnen de inzagetermijn kun je een 
zienswijze over het ontwerp naar 
voren brengen. Een schriftelijke ziens-
wijze richt je aan de Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant (OMWB), 
Postbus 75, 5000 AB, Tilburg (onder 
vermelding van omwb zaaknr 2021-
033401). Zienswijzen digitaal indienen 
kan ook via info@omwb.nl. Wij maken 
je erop attent dat slechts beroep tegen 
de uiteindelijke beschikking kan wor-
den ingediend als ook een zienswijze is 
ingebracht tegen de ontwerpbeschik-
king en men belanghebbende is. <

Bekendmakingen >

wegverkeerslawaai, zoals bedoeld in 
art. 82 van de Wet geluidhinder, wordt 
overschreden op één van de te bouwen 
woningen. De Wet geluidhinder biedt 
de mogelijkheid om hogere grenswaar-
de vast te stellen. Het college heeft van 
deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

Op verzoek van de initiatiefnemer is 
besloten de gemeentelijke coördina-
tieregeling toe te passen. De coördina-
tieregeling maakt het mogelijk om de 
samenhangende besluiten gezamenlijk 
voor te bereiden en te coördineren. Het 
gaat hierbij om het bestemmingsplan, 
de omgevingsvergunningen en het 
besluit hogere grenswaarde geluid. 

Inzage & Beroep (voor Kerkstraat 22a, 
Elshout en Prins Hendrikstraat 4 en 
6, Drunen). Het vastgestelde bestem-
mingsplan met bijbehorende stukken 
ligt met ingang van 29 juli 2021 gedu-
rende zes weken ter inzage. Een digi-
tale versie vind je op www.heusden.nl 
en op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze kenbaar hebben gemaakt kunnen 
binnen zes weken na de dag waarop de 
stukken ter inzage zijn gelegd beroep 
instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 
Ook belanghebbenden die kunnen 
aantonen dat zij redelijkerwijs niet in 
staat zijn geweest tijdig een zienswijze 
kenbaar te maken, kunnen beroep in-
dienen. Daarnaast kan elke belangheb-
bende gedurende deze termijn beroep 
instellen tegen de wijzigingen die bij 
de vaststelling door de gemeenteraad 
in het ontwerpbestemmingsplan zijn 
aangebracht.

Maatwerkvoorschriften 
Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat ten behoeve van de vol-
gende inrichting, naar aanleiding van 
het Activiteitenbesluit, maatwerkvoor-
schriften zijn gesteld:

Adres: Kuiper 15 Nieuwkuijk, BMAir 
International B.V.
Omschrijving project: Maatwerk-
voorschriften bodembescherming.
Datum verzending: 14 juli 2021 (omwb 
zaaknr.2021-011544)

Adres: De Omloop 13 Haarsteeg, 
Van Helvoort V.O.F. 
Omschrijving project: Maatwerk-
voorschriften bodembescherming.
Datum verzending: 19 juli 2021 (omwb 
zaaknr.2021-024711)

Adres: Lipsstraat 66 te Drunen, 
Intospace 17 B.V.
Omschrijving project: Maatwerk-
voorschriften geluidsgrenswaarden 
Datum verzending: 21 juli 2021 (omwb 
zaaknr.2021-031591)

De beschikking is gedurende zes weken 
na datum van verzending van de be-
schikking, ter inzage bij de gemeente 
Heusden.

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunnen belanghebbenden 
tot het einde van de inzagetermijn 
bezwaar maken tegen de beschikking. 
Het bezwaarschrift moet worden on-
dertekend en bevat tenminste de naam 
en adres van de indiener, de dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en de 
reden van het bezwaar. Een bezwaar-
schrift richt u aan het college van B & 
W van de betreffende gemeente.

De beschikking treedt na het verstrij-
ken van de bezwaartermijn in werking. 
Een belang-hebbende kan echter, 
ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 
van de Algemene wet bestuursrecht, 
gedurende genoemde periode, naast 
een bezwaarschrift, tevens een verzoek 
om schorsing of voorlopige voorziening 
indienen, indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, zulks 
vereist. Het verzoek om een voorlopige 
voorziening moet in tweevoud, samen 
met een afschrift van het bezwaar-
schrift, worden verzonden aan de de 
Voorzieningenrechter van de recht-
bank te ‘s-Hertogenbosch.

Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer
Het college van Heusden heeft de on-
derstaande meldingen op grond van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:

Ligging plangebied

Ligging plangebied

BOA’s pakken overlast  
honden aan
Hondenpoep is ergernis nummer één, in nagenoeg geheel 
Nederland. Voor  inwoners van de gemeente Heusden is dat niet 
anders. De klachten hierover zijn ook terecht, alleen de oplossing 
voor dit probleem is vaak lastig en waarschijnlijk ook een utopie.

Hondenpoep opruimen is verplicht
Het probleem zit namelijk niet bij de hond, maar bij het baasje. 
Die is verplicht de hondenpoep netjes op te ruimen en dat wordt 
vaak  ‘even’ vergeten, of gewoon niet gedaan. Terwijl dat geen 
probleem meer hoeft te zijn, met vaak een hondenpoepbak op 
loopafstand. Los van het feit dat het normaal is dat je de poep 
van je eigen hond netjes op ruimt. 

Geen waarschuwing maar boete
Daar geven we de komende periode extra aandacht aan en  
tegen overtreders zal verbaliserend opgetreden worden.  
Geen waarschuwingen meer dus. Naast extra aandacht voor  
het niet opruimen van de hondenpoep, wordt ook gecontroleerd 
op het aanlijnen van de hond en/of het bij zich hebben van een 
opruimmiddel.

Samen houden we Heusden schoon
Als je in overtreding bent, krijg je hiervoor een boete van € 109,-, 
of € 159,- Toch zeker de moeite waard om je aan de regels te 
houden. Los van het feit dat je jezelf een behoorlijke boete kunt 
besparen, werk je mee aan het voorkomen van veel ergernissen 
bij medebewoners en werk je mee aan een schone en veilige 
woonomgeving. Samen houden we Heusden schoon! <

www.heusden.nl
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