
Delen is duurzaam
Deel jij weleens jouw spullen? Bijvoorbeeld dingen die je niet vaak 
gebruikt zoals een partytent, hogedrukspuit of misschien een auto? 
Super, dat is goed voor je portemonnee én het milieu. Dat is dus win-
win. Samen delen betekent namelijk dat er minder spullen gemaakt 
hoeven te worden en er wordt minder weggegooid. 

Online platforms maken het makkelijker om elkaar te vinden voor 
het delen, lenen, ruilen of huren van spullen. Meer tips vind je op 
www.milieucentraal.nl. <

Maak het ze niet te makkelijk! Activiteiten in de  
zomervakantie
Ontdek De Langstraat

Het is vakantieperiode! Ga jij op vakantie naar het buitenland, in 
Nederland of blijf je thuis? Als je je vakantie thuis doorbrengt, dan 
hebben wij een tip! Er zijn namelijk een heleboel leuke activiteiten 
te doen in de omgeving. Toerist in eigen gemeente, of in een van 
onze buurgemeenten! Er is genoeg te beleven in De Langstraat.

Op www.bezoekdelangstraat.nl vind je allerlei tips. Maak bijvoor-
beeld een mooie wandeling in De Loonse en Drunense Duinen, huur 
een loopfiets in Elshout, ontdek leuke winkeltjes of ga eens lekker 
uiteten bij een van de restaurants in de buurt. <

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 dins-
dagavond 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.  <

Verkoelen van je woning

Het is zomer en de zon schijnt lekker, maar soms 
wordt de hitte in huis wat te veel. Hierdoor zoek 
je vaak manieren om je huis te verkoelen. Een 
airco geeft verkoeling, maar is energievretend 
en dus een duur apparaat. Bovendien gebruiken 
de meeste airco’s koudemiddel voor het koelen 
en dat is slecht voor het milieu. Gelukkig zijn er 
voldoende mogelijkheden om je huis ook op een 
duurzamere manier te koelen. Samen gaan we 
voor Heel.Heusden.Duurzaam.

Tips om je huis koel te houden
Doe in de vroege ochtend en laat op de avond de 
ramen en deuren open om de koele lucht binnen 

te laten. Sluit verder overdag zoveel mogelijk je 
ramen, buitendeuren en gordijnen. Dat klinkt 
misschien onlogisch, maar hierdoor zorg je ervoor 
dat de warme lucht buiten blijft. Blijf wél regel-
matig ventileren voor gezonde lucht in huis door 
de ramen even kort tegen elkaar open te zetten, 
bijvoorbeeld voor 10 of 15 minuten. 

Goede isolatie van je dak en buitenmuren én ook 
isolatieglas helpen om snelle verwarming van 
je huis tegen te gaan. En als je huis een plat dak 
heeft, dan kun je er bijvoorbeeld een ‘groen’ dak 
van maken. Planten zorgen namelijk op een na-
tuurlijke manier voor verkoeling. <

Veel Nederlanders hebben het afgelopen jaar on-
bewust hun huis bewaakt doordat ze veel thuis 
waren. Nu we deze zomer weer op pad gaan, valt 
die ‘beveiliging’ plotseling weg. Ga je deze zomer 
een dagje weg of op vakantie? Wees dan extra 
alert! 

Doe goed je deur op slot, je ramen dicht, een 
lichtje aan en doe alsof je thuis bent. Ongeacht 
of je een paar uur of een paar weken weg-
gaat. Laat koffiekopjes staan en zorg voor 
de bewoonde indruk door automatische ver-
lichting. Wil je meer tips lezen? Kijk eens op 
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl <

Je kunt ook 
Whats appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer

(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! <

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, Willem Alexanderstraat 8, 

plaatsen erfafscheiding (1137314, 
23-07-2021)

•  Herpt, Burgemeester Buijsstraat 
25, bouwen schuurwoning (1138381, 
26-07-2021)

•  Vlijmen, Van Cronenburgstraat 13, 
plaatsen dakkapel voorzijde woning 
(1138527, 26-07-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 

“kamer 6 en 7”, bouwrijp maken  
(1136614, 21-07-2021)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 

“kamer 6 en 7”, bouwrijp maken  
(1136614, 21-07-2021)

•  Heusden, Pelsestraat 5, kappen ber-
kenboom (1136865, 22-07-2021)

Weg aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 

“kamer 6 en 7”, bouwrijp maken  
(1136614, 21-07-2021)

Opslag roerende zaken
•  Oudheusden, Irenestraat 40A, tijde-

lijk plaatsen containers (1138820, 
27-07-2021)

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
•  Nieuwkuijk, Venbroekstraat 3/3A, 

realiseren verblijfsruimten ten be-
hoeve van arbeidsmigranten (1115328, 
22-07-2021)

•  Heusden, Herptsestraat 2A, verbou-
wen schuur (1116069, 22-07-2021)

•  Heusden, Strekdam kadastraal 
A2636, realiseren camperplaatsen 
(1112467, 22-07-2021)

•  Heusden, Gasthuisstraat 2, ver-
bouwen kerk tot woning (1124939, 
22-07-2021)

•  Nieuwkuijk, Berkenstraat 16, vergro-
ten woning en dakkapel (1126170, 
22-07-2021)

•  Elshout, Kapelstraat 48A, bouwen 
bijgebouw/opslaghal (1044584, 
22-07-2021)

•  Drunen, Christiaan Huygensweg/
De Bosschen kavel 7A en 7B, bouwen 
bedrijfspand (1116958, 23-07-2021)

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, Groenewoud 34, bouwen 

berging (1094256, 21-07-2021)
•  Drunen, Lipsstraat 66, plaatsen drie 

vlaggenmasten (1126048, 22-07-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Groenewoud 34, bouwen 

berging (1094256, 21-07-2021)
•  Haarsteeg, De Hoeven 60B, verzoek 

wijzigen gebruik bedrijfswoning door 
derden (1116067, 22-07-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Oudheusden, Herptseweg 49, verbre-

den in- en uitrit (1120120, 22-07-2021)

inzage. Een digitale versie vind je op 
www.heusden.nl en op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad danwel 
het college kenbaar hebben gemaakt 
kunnen binnen zes weken na de dag 
waarop dit bestemmingsplan ter in-
zage is gelegd beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Ook belanghebbenden 
die kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest tijdig 
een zienswijze kenbaar te maken, kun-
nen beroep indienen. Daarnaast kan 
elke belanghebbende gedurende deze 
termijn beroep instellen tegen de wij-
zigingen die bij de vaststelling door de 
gemeenteraad in het ontwerpbestem-
mingsplan zijn aangebracht.

Verkeer

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wet-
houders van Heusden maakt bekend 
dat het college op 27 juli 2021 heeft 
besloten tot het aanleggen van de 
gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats ter hoogte van de Admiraalsweg 
74 in Drunen. Het bord E6 wordt hier 
geplaatst alsmede het onderbord 
met kenteken. Het besluit is 5 au-
gustus 2021 bekendgemaakt in het 
Gemeenteblad. 

Besluit maatwerkvoorschriften 
Bakkersdam 5 Heusden
Het college van Heusden maakt be-
kend dat zij maatwerkvoorschriften 
heeft opgelegd aan de inrichting aan 
Bakkersdam 5 in Heusden. De maat-
werkvoorschriften hebben betrekking 
op het uitvoeren van een onderzoek 

naar de bodemkwaliteit. Het besluit is 
verzonden op 26 juli 2021.

Ondergrondse container
Het college heeft besloten om een 
ondergrondse container voor rest-
afval te plaatsen in woonwijk De 
Gorsen in Elshout, op de hoek van 
de Monseigneur Muskensstraat en 
Antoon Lommersstraat. 

Het besluit met bijbehorende stukken 
ligt vanaf vrijdag 30 juli gedurende zes 
weken ter inzage. Tegen de aanwijzing 
staat voor belanghebbenden die ziens-
wijzen hebben ingediend de mogelijk-
heid van beroep open bij de Rechtbank 
Oost-Brabant (sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogen-
bosch). Geen beroep bij de bestuurs-
rechter kan worden ingesteld door een 
belanghebbende aan wie redelijkerwijs 
kan worden verweten dat hij geen 
zienswijzen naar voren heeft gebracht.

Evenementenvergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 29 juli 2021 vergunning verleend aan 
Janssen de Jong Projectontwikkeling 
BV voor het GeerparkFestival op 18 
september 2021 bij het Geerpark in 
Vlijmen. De vergunning is verzonden op 
29 juli 2021 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 1131010.

Exploitatievergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 26 juli 2021 een exploitatievergun-
ning verleend aan Patisserie D.E. aan 
Deken van Baarstraat 75-77 in Vlijmen. 
De vergunning is verzonden op 26 juli 
2021 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 1125777. <

Bekendmakingen >

Ingetrokken (gedeeltelijk)
•  Heusden, Gasthuisstraat 3, ver-

bouwen kerk tot woning (1124939, 
21-07-2021)

Ingetrokken
•  Drunen, Kanaalweg 8, verzoek 

nieuwe bedrijvigheid (huisvesting 
buitenlandse werknemers) (619884, 
23-07-2021)

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.

Rectificatie 

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘KERKSTRAAT 22A, ELSHOUT’ EN BE-
SLUIT HOGERE GRENSWAARDEN 
GELUID – CORRECTIE TERMIJN
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. Vorige week 
maakten wij hier bekend dat de terin-
zagetermijn start op 29 juli 2021. Dit 
moet 5 augustus zijn. Voor het overige 
is de bekendmaking ongewijzigd.

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.

Het bestemmingsplan en bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 5 au-
gustus 2021 gedurende zes weken ter 

Ligging plangebied

www.heusden.nl
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