
Hoe krijgen we onze woningen  
aardgasvrij?

Afvalscheidingswijzer
welk afval moet in welke bak?

Het huishoudelijk afval wordt in Heusden al heel goed gescheiden. 
Afvalverwerkers stellen steeds strengere eisen aan het gescheiden 
inzamelen van afval. Wij begrijpen dat de scheidingsregels niet voor 
iedereen altijd even duidelijk zijn. Weet jij bijvoorbeeld wat er alle-
maal bij je GFT-afval mag? En wat er bij restafval hoort? Je leest het 
hieronder! <

De meeste energie die we in Nederland verbrui-
ken is afkomstig van fossiele brandstoffen: olie 
en aardgas. Het winnen en verbranden hiervan is 
schadelijk voor onze aarde. Bovendien zijn deze 
bronnen eindig. Het grootste probleem is de uit-
stoot van het broeikasgas CO2 waardoor ons kli-
maat opwarmt met allerlei nadelige gevolgen van 
dien. Daarom moet er omgeschakeld worden naar 
duurzame energiebronnen zoals zon en wind. 

Ook in Heusden zoeken we naar mogelijkheden 
voor duurzame energiebronnen én gaan we van 
verwarming en koken met aardgas naar een 

aardgasloze samenleving. We willen Heel. 
Heusden. Duurzaam. krijgen! Daarom zijn we 
bezig een visie op verwarming zonder aardgas 
in de gemeente op te stellen; dit heet een 
Transitievisie Warmte. Vóór het einde van het jaar 
moeten alle gemeenten in Nederland – ook onze 
gemeente – zo’n eerste Transitievisie Warmte op-
stellen. Dit document verkent de mogelijkheden in 
de gemeente om van verwarming met aardgas tot 
een aardgasloze samenleving te komen. 

Lees meer hierover op 
www.heelheusdenduurzaam.nl <

Check je bandenspanning 
Ga je op vakantie met de auto? Check dan voordat je gaat je banden-
spanning. Als je regelmatig wat lucht bij je banden doet, dan rij je na-
melijk veiliger, zuiniger én duurzamer. 

Je rijdt veiliger, omdat goede opgepompte banden beter contact met 
het wegdek hebben. Hierdoor slip je minder snel, heb je een kortere 
remweg en minder kans op een klapband. 

Bovendien rijdt je zuiniger, omdat je minder stroom of brandstof ver-
bruikt als je banden hard zijn. Het kost dan namelijk minder moeite om 
je banden over de weg te laten rollen. 

Ook slijten harde banden minder snel en hoef je ze dus minder vaak 
te vervangen. Dat is duurzaam! Zuiniger rijden met een goed stel 
opgepompte banden zorgt daarbij ook voor een lagere CO2 uitstoot. 
Hierdoor draag je dus ook nog eens bij aan een beter milieu. Samen 
gaan we voor Heel. Heusden. Duurzaam  <

Je kunt ook 
Whats appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer

(06) 532 357 05

Restafval

GFT

Veel voorkomend restafval
• kokers met aluminiumfolie
• kaaskorsten
• plastic groente- of  

fruitnetje
• theezakjes, koffiepads, 

koffiecups
• resten van kaarsen
• damesverband en sanitair 

papier (babydoekjes,  
zakdoekjes, tissues,  
keukenpapier, toiletpapier)

• mondkapjes
• plastic handschoenen
• tempexbakjes van bijvoor-

beeld vlees(waren)
• kauwgom
• peuken, as
• nat of vies papier en  

karton (bv taart- en pizza-
dozen of koffiefilters)

• spuitbussen zoals haarlak, 
scheer- en doucheschuim

Minder vaak voorkomend 
restafval
• gloeilampen  
• stofzuigerzakken en  

hun inhoud
• as uit de asbak en de  

open haard
• drinkglazen
• vuurvast glas zoals oven-

schalen, theeglazen
• aardewerk serviesgoed, 

theekopjes, porselein
• haren, kattenbakvulling 
• vogelkooizand (schelpen-

zand)

* chipszakken (chipszakken 
mág je weggooien bij het 
PMD, maar ze kunnen nog 
niet gerecycled worden.  
Ze worden uit het in- 
gezamelde PMD gehaald 
en alsnog verbrand).

• groente- en fruitresten en 
schillen

• etensresten (gekookt of 
ongekookt), botjes, visgra-
ten, schelpen en eierscha-
len

• losse thee en filterzakjes 
met koffiedik

• bloemen en planten
• fijn tuinafval

•  strooisel (hooi, stro, zaag-
sel) van kleine knaagdie-
ren, met hun poep

• composteerbare gft-
inzamelzakken met 
Kiemplantlogo of OK-
Compost-logo

•  koekjes, snoep, chocolade, 
noten, pitten en snacks

Restafval is al het afval dat overblijft nadat 
u uw afval gescheiden heeft.

GFT staat voor Groente-, Fruit- en Tuinafval 
en etensresten.

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 donderdag 
van 09.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag van 09.00 tot 12.00 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 12.00 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, Admiraalsweg 100, aanbren-

gen inspectieluik in dak (1138853, 
27-07-2021)

•  Drunen, Kanaalweg 8, aanleggen con-
tainervelden (1138903, 27-07-2021)

•  Drunen, Haydnpark 24, plaatsen 
dakkapel voorzijde woning (1138998, 
27-07-2021)

•  Doeveren, Zeedijk Kadastraal F511 
F568 F512 F537 F567, herstellen/
renoveren Doeverense sluis (1139347, 
28-07-2021)

•  Drunen, Leliestraat 4, plaatsen dak-
kapel (1139800, 29-07-2021)

•  Vlijmen, Copernicuslaan 12, plaatsen 
dakkapel voorzijde pand (1140549, 
01-08-2021)

•  Drunen, Groenewoud 23B, bouw kan-
toorpand met werkplaats (1141011, 
02-08-2021)

•  Drunen, Spoorlaan 11, wijziging 
eerder verleende vergunning 
367918, bouw tankstation (1141023, 
02-08-2021)

•  Drunen, Prins Hendrikstraat Kavel 
CHR03 Kadastraal L7492 2021 bouw 
woonhuis en plaatsen erfafscheiding 
(1141175, 03-08-2021)

•  Oudheusden, Laagstraat 1, gedeelte-
lijk intrekken reeds verleende vergun-
ning -1113615- (1141802, 03-08-2021)

Monumenten
•  Doeveren, Zeedijk Kadastraal F511 

F568 F512 F537 F567, herstellen/
renoveren Doeverense sluis (1139347, 
28-07-2021)

•  Heusden, Burchtstraat 3, verbouwen 
woning (1139809, 29-07-2021)

Slopen
•  Doeveren, Zeedijk Kadastraal F511 

F568 F512 F537 F567, herstellen/
renoveren Doeverense sluis (1139347, 
28-07-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Kanaalweg 8, aanleggen con-

tainervelden (1138903, 27-07-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Afrikalaan 72, aanleggen in- 

uitrit (1139359, 28-07-2021)
•  Drunen, Grotestraat 214, veranderen 

in- en uitrit (1139436, 28-07-2021)
•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 28, vergroten 

dakkapel (1139685, 29-07-2021)

Roerende zaken
•  Drunen, Sportlaan naast ingang 

volkstuinen kadastraal L6409, tij-
delijk plaatsen 5 containers op door 
hekwerk afgesloten terrein (1139944, 
30-07-2021)

•  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. 

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Leliestraat 4, plaatsen dak-

kapel (1139800, 03-08-2021)

Buiten behandeling stellen aanvraag
•  Herpt, Hoefstraat 1, bouw bijgebouw 

(1117890, 29-07-2021)

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.

Bezwaar: 6 augustus 2021 tot en met 
16 september 2021

E-LAADPAAL SCHOUT VAN 
DRUNENSTRAAT TE VLIJMEN
•  twee parkeervakken in de Schout  

van Drunenstraat in Vlijmen aan 
te wijzen als parkeergelegenheid 
welke enkel gebruikt mogen worden 
voor het opladen van elektrische 
voertuigen, door het plaatsen 
van het verkeersbord model E4 
(Parkeergelegenheid) van bijlage 1 
van het Regelement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990 en de  
onderborden: ‘’uitsluitend opladen 
elektrische voertuigen’’ en OB504 
gericht op de parkeervakken waar 
deze regeling voor geldt;

•  het verkeersbesluit geldt in eerste 
instantie voor één van de twee  
aangewezen parkeerplaatsen op  
de betreffende laadlocatie en die  
parkeerplaats wordt conform het 
besluit ingericht;

•  bij voldoende gebruik van de laad-
voorziening, en op verzoek van de 
concessiehouder zal, nadat de twee-
de parkeerplaats conform het besluit 
is ingericht, het besluit ook voor deze 
tweede parkeerplaats gaan gelden;

•  een en ander uit te voeren conform 
bijlage met tekening nummer: 
VB-2021-2M.

Deze regels worden gepubliceerd in  
het elektronische Gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl

Bezwaar: 6 augustus 2021 tot en met 
16 september 2021

Beschikking Wabo

UITGEBREIDE PROCEDURE GEDEELTE-
LIJK INTREKKEN VERGUNNING OP 
VERZOEK 
Burgemeester en wethouders hebben 
besloten om, in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, 
de vergunning op verzoek gedeeltelijk 
in te trekken voor:

Adres
Spoorlaan 11 Drunen,
Gouw Real Estate B.V.

Omschrijving project
Op verzoek Intrekken vergunning met 
betrekking tot activiteiten betref-
fende het opslaan en afleveren van LPG 
(omwb zaaknr.2021-020330)

De beschikking en de bijbehorende 
stukken zijn gedurende 12 augustus tot 
en met 23 september 2021 (zes weken) 
in te zien bij de gemeente Heusden.

Tot het einde van de inzagetermijn 
kunnen belanghebbenden beroep 
aantekenen tegen deze beschikking. 
Het beroepschrift moet in tweevoud 
ingediend worden bij de Rechtbank 
te ’s-Hertogenbosch. De dag nadat de 
beroepstermijn is verstreken, treedt de 
beschikking in werking. Het indienen 
van een beroepschrift stelt de werking 
van de beschikking niet uit. 

Als u niet wil dat deze beschikking in 
werking treedt na afloop van de be-
roepstermijn, kan tijdens die termijn 
om een voorlopige voorziening worden 
verzocht. Dit verzoek kan worden ge-
daan bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch. De 
beschikking treedt in dat geval niet 
in werking voordat over dit verzoek is 
beslist.

Evenementenvergunning
De burgemeester van Heusden heeft op 
4 augustus 2021 vergunning verleend 
aan Stichting Wandelen Tegen Kanker 
voor het Drunens Wandelfestival 2021 
op 11 september 2021 met start/finish 
bij HV Avanti in Drunen. De vergunning 
is verzonden op 4 augustus 2021 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
1126788.<

Bekendmakingen >

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, Burgemeester van de 

Heijdenstraat 35, verbouwen/vergro-
ten woning (1123334, 15-07-2011)

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.

Verkeer

E-LAADPAAL NIJLRING TE DRUNEN
•  twee parkeervakken in de Nijlring 

in Drunen aan te wijzen als parkeer-
gelegenheid welke enkel gebruikt 
mogen worden voor het opladen 
van elektrische voertuigen, door het 
plaatsen van het verkeersbord model 
E4 (Parkeergelegenheid) van bijlage 
1 van het Regelement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990 en de onder-
borden: ‘’uitsluitend opladen elektri-
sche voertuigen’’ en OB504 gericht op 
de parkeervakken waar deze regeling 
voor geldt;

•  het verkeersbesluit geldt in eerste 
instantie voor één van de twee  
aangewezen parkeerplaatsen op  
de betreffende laadlocatie en die  
parkeerplaats wordt conform het 
besluit ingericht;

•  bij voldoende gebruik van de laad-
voorziening, en op verzoek van de 
concessiehouder zal, nadat de tweede 
parkeerplaats conform het besluit is 
ingericht,  het besluit ook voor deze 
tweede parkeerplaats gaan gelden;

•  een en ander uit te voeren conform 
bijlage met tekening nummer: 
VB-2021-2L.

Deze regels worden gepubliceerd in  
het elektronische Gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl

Evenementen in coronatijd

Het kabinet verlengt het verbod op eendaagse 
evenementen zonder vaste zitplaats tot 1 
september 2021. Kleinschalige evenementen zijn 
onder strikte voorwaarden, zoals het werken met 

coronatoegangsbewijzen, wel eerder toegestaan. 
Het OMT heeft het kabinet hierover advies 
gegeven. Meer informatie hierover lees je op  
www.rijksoverheid.nl. <

Militaire oefening
Van 16 t/m 20 augustus houdt de Koninklijke Luchtmacht een 
oefening binnen onze gemeente. Hierbij worden helikopters 
ingezet. <

www.heusden.nl
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