
Hondencontroles
Complimenten! Hondenbezitters houden zich over het algemeen 
aan de regels.

De afgelopen drie weken controleerden onze BOA’s inwoners die 
hun hond uitlieten. Er werd vooral gecontroleerd op het aangelijnd 
uitlaten van de hond, het meenemen van hondenpoepzakjes en het 
opruimen van hondenpoep. 

Onze BOA’s zijn tevreden! De meeste hondenbezitters houden zich 
keurig aan de geldende regels. Dat wil zeggen: honden aan de lijn, 
poepzakjes bij de hand én hondenpoep opruimen. Daar zijn we erg 
blij mee. 
 

Resultaat
Bij de controles zijn tot nu toe slechts drie boetes uitgedeeld. Eén 
baasje kreeg een boete voor het niet opruimen van de hondenpoep 
en twee hadden hun viervoeter niet aangelijnd. In totaal zijn on-
geveer 250 hondenbezitters gecontroleerd. Alle hondenbezitters 
die hun hond aan de lijn hadden, poepzakjes bij hadden en de poep 
opruimden ontvingen als beloning een hondenpoepzakhouder. 

Controles
Ook de komende tijd blijven we nog controleren. Want hondenpoep 
is voor veel inwoners ergernis nummer één. <

Droom je er over om hier ooit te komen wonen? 
We verwachten in oktober 2021 te starten met de 
verkoop van de eerste fase. Deze kavels variëren 
in grootte van ongeveer 800 m2 tot ruim 1.350 m2 
groot. Twee van deze kavels zijn gereserveerd door 
Kelders Beheer op basis van afspraken uit 2018. 
De overige 23 kavels worden per loting verkocht 
en zullen binnen de bandbreedte van € 400.000 
en € 650.000 vrij op naam worden aangeboden. 
De specifieke kavelprijzen worden op een later 
moment bekendgemaakt. Naar verwachting is het 
gebied in het voorjaar van 2022 bouwrijp inclusief 
aanleg van de tijdelijke bouwweg.

Klijsen Makelaars & Adviseurs begeleidt samen 
met De Kavelwinkel van de gemeente Heusden de 
verkoop van deze kavels.

Meer informatie
Volg de laatste ontwikkelingen door je in te  
schrijven voor de online nieuwsbrief van: 
Klijsen Makelaars & Adviseurs via www.nieuw
wonennatuurlijkbrabant.nl/nieuwbouw
De Kavelwinkel van de gemeente Heusden via 
www.dekavelwinkel.nl
Meer informatie over Landgoed Steenenburg en 
de verkoop van de kavels vind je bij de veelgestelde 
vragen op www.heusden.nl/steenenburg. < 

Deze subsidieregeling biedt (semi)professionele creatieve makers de 
mogelijkheid om een aanvraag in te dienen voor een creatieve acti-
viteit, die ze samen met of voor inwoners organiseren. Denk aan het 
organiseren van een concert of expositie. Het ondersteunen van kunst 
en cultuur en het hierbij betrekken van inwoners, vergroot ook de 
leefbaarheid in de gemeente. De activiteit moet wel voldoen aan de 
geldende coronamaatregelen. 

Voorwaarden 
Ben jij een creatieve maker? Dan kun je tot uiterlijk 30 november 2021 
een aanvraag indienen voor een creatieve activiteit voor of met inwo-
ners. Dit doe je via de website www.heusden.nl/creatievemakers. Je 
kunt maximaal € 1.500 aan subsidie aanvragen. De activiteit moet voor 
31 juli 2022 georganiseerd of gestart zijn in de gemeente Heusden. 
Binnen 8 weken na ontvangst van de volledige aanvraag volgt het 
besluit, waarna het bedrag binnen 4 weken na het besluit wordt over-
gemaakt. Je kunt geen subsidie met terugwerkende kracht aanvragen 
voor activiteiten die al zijn geweest.

Wat is een creatieve maker? 
De regeling richt zich op (semi)professionele makers (professionele uit-
voerders van kunst en cultuur) die voor minimaal 50% van hun levens-
onderhoud afhankelijk zijn van verdiensten door creatieve uitingen 
(zzp, loondienst o.i.d.). De maker moet gevestigd zijn in de gemeente 
Heusden. Amateurkunstenaars en andere makers die hun creatieve 
uiting (grotendeels) op vrijwillige basis c.q. zonder beroepsmatig doel 
uitoefenen zijn uitgezonderd van de subsidieregeling. < 

ZorgSaam Heusden
Iedereen wil graag zo lang mogelijk regie houden 
over zijn eigen leven. Wat je kunt, wil je nog zo 
lang mogelijk zelf blijven doen. Soms lukt dat 
niet en dan kan een steuntje in de rug erg fijn 
zijn. Op die momenten is het fijn als er een vrijwilliger is voor  
ondersteuning. Daarvoor zijn de vrijwilligers van ZorgSaam. 

Zo kun je bijvoorbeeld een beroep op hen doen als je ergens naartoe 
wilt en hulp nodig hebt om daar te komen. ZorgSaam biedt name-
lijk een vervoersdienst aan. Ook kun je bij ZorgSaam terecht voor 
Heusdense Maatjes, hulp bij de thuisadministratie, een boodschap-
pen- en klussendienst of een netwerkcoach. 

Kom eens langs
Wil je kennismaken met ZorgSaam? Op dinsdagochtend zit 
ZorgSaam in de bibliotheek Drunen voor een laagdrempelige ken-
nismaking. Je kunt dan langskomen als je graag hulp wilt, maar ook 
als je vrijwilliger wilt worden. < 

Bouw je eigen droomkasteel  
op Landgoed Steenenburg 
 
In het najaar is het zover! Dan gaat de eerste fase met 25 ruime kavels van Landgoed 
Steenenburg in de verkoop. Een uniek gebied met volop ruimte voor een droomhuis midden 
in de natuur en nabij Kasteel d’Oultremont die de locatie extra allure geeft.

Subsidie voor creatieve makers
Het college heeft besloten om lokale creatieve makers te ondersteunen 
met een tijdelijke subsidieregeling. Vanwege de effecten van de corona
pandemie hebben professionele kunstenaars, die niet in aanmerking 
kwamen voor de landelijke steunpakketten, hun inkomen geheel of 
gedeeltelijk weg zien vallen. 

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
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat 13, Kadastraal A2938, 
verbouw toren Sint Catharinakerk  
tot woning (1143184, 06-08-2021)

•  Hedikhuizen, Groenstraat 13,  
plaatsen drijvende zonnepanelen  
(1143233, 07-08-2021)

•  Elshout, Kapelstaat 34, verbouw 
woning (1143259, 08-08-2021)

•  Heusden, Waterpoort 12, vervan-
gen kozijnen voor- en achtergevel 
(1143426, 09-08-2021)

•  Vlijmen, Jonkheer de la Courtstraat 
12, plaatsen dakkapellen op de 
voor- en achterzijde en verbouw en 
vergroten garage en bouw zwembad 
(1143903, 10-08-2021)

Kappen
•  Drunen, Haydnpark 43,kappen twee 

eikenbomen en een esdoorn (1141702, 
04-08-2021)

•  Vlijmen, de Gemeint 3, kappen een 
beuk en drie valse christusdoor-
nen ivm realisatie GOL (1142443, 
05-08-2021)

•  Vlijmen, Kadastraal L3237 langs A59 

Werk of werkzaamheden uitvoeren
•  Vlijmen, Heidijk vanaf huisnummer 31 

t/m 45, vervangen drinkwaterleiding 
(1143518, 05-08-2021)

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
•  Haarsteeg, Mari van Eschstraat 2,  

verbouwen Lambertusschool 
Haarsteeg (1120934, 06-08-2021)

•  Vlijmen, Lavendelweg 8, plaatsen 
carport (1136518, 06-08-2021)

•  Vlijmen, Meliestraat 39A, wijzigen 
reeds verleende vergunning 619342 
uitbreiden/verbouwen atelier tot 
woning (1121987, 09-08-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Heusden, Strekdam Ladastraal 

A2636, realiseren camperplaatsen 
voor recreatief verblijf (1112467, 
06-08-2021)

Kappen
•  Drunen, Finlandplantsoen achter 

67, kappen suikeresdoorn (1133365, 
05-08-2021 )

Werk Werkzaamheden uitvoeren
•  Heusden, Strekdam Ladastraal 

A2636, realiseren camperplaatsen 
voor recreatief verblijf (1112467, 
06-08-2021)

Lees verder op de volgende pagina >
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nabij Nassau Dwarsstraat, kappen 
twee zomereiken ivm realisatie GOL 
(1142462, 05-08-2021)

Roerende zaken
•  Hedikhuizen, Groenstraat 13,  

plaatsen drijvende zonnepanelen  
(1143233, 07-08-2021)

Slopen
•  Elshout, Kapelstaat 34, verbouw 

woning (1143259, 08-08-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Lisztstraat 15, wijzigen be-

stemming pand (1143527, 09-08-2021)
•  Heusden, nabij Waterpoort 2, plaat-

sen twee beveiligingshekjes en trap 
(1143735, 28-07-2021)

Monument
•  Elshout, Kapelstaat 34, verbouw 

woning (1143259, 08-08-2021)

GGD prikt zonder afspraak

Wil je je laten vaccineren tegen corona, maar heb 
je nog geen afspraak gemaakt? Dan kun je nu zon
der afspraak terecht voor een coronaprik op de 
vaccinatielocaties van GGD Hart voor Brabant. Dit 
kan alleen voor het halen van je eerste prik en niet 
als je al een afspraak hebt gepland. 

Ben jij dus nog niet gevaccineerd tegen corona en 
wil je dat graag? Je kunt tussen 10.00 uur en 15.00 
uur zonder afspraak langskomen. Vergeet je ID-
bewijs niet mee te nemen. Meer informatie lees je 
op www.ggdhvb.nl/prikkenzonderafspraak. <

Militaire oefeningen
Deze maand zijn er militaire oefeningen binnen onze gemeente:

•   Deze week, 18 t/m 20 augustus, (Koninklijke Luchtmacht). 
Hierbij worden helikopters ingezet die je dus misschien kunt 
horen.

•   25 en 26 augustus (Koninklijke Landmacht)
•   28 t/m 30 augustus (Koninklijke Landmacht) <

Milieustraat 
Bij de milieustraat aan de Duinweg in Drunen kun je als inwoner 
van de gemeente Heusden grof huishoudelijk afval inleveren. De 
milieustraat is alleen bedoeld voor huishoudelijk grofvuil van 
inwoners en dus niet voor bedrijfsafval. 

Een aantal afvalstromen is gratis en voor andere moet je  
betalen. Je kunt op de milieustraat met PIN betalen. Bekijk op 
www.heusden.nl welke afvalstromen je kunt aanbieden.

Op de milieustraat kun je autobanden inleveren, met of zonder 
velg, met een maximum van 4 stuks. Tot voor kort was het ook 
mogelijk om, tegen betaling, tractor- en vrachtwagenbanden in 
te leveren. Omdat dit bedrijfsafval is kunnen we dit echter niet 
meer toestaan. Via internet vind je bedrijven die wel tractor- en 
vrachtwagenbanden innemen. 

Let op! 
Neem bij een bezoek aan de milieustraat altijd je afvalpas mee! 
Op verzoek van onze medewerkers moet je de afvalpas kunnen 
tonen.

Kijk voor je naar de milieustraat gaat altijd even naar de ope-
ningstijden. Dit voorkomt teleurstellingen en een volle auto of 
aanhanger die dan misschien weer leeg gemaakt moet worden.

Openingstijden milieustraat

Maandag Gesloten

Dinsdag 13.00 - 16.00 uur

Woensdag 13.00 - 16.00 uur

Donderdag 13.00 - 16.00 uur

Vrijdag 13.00 - 16.00 uur

Zaterdag 09.00 - 15.00 uur

Zondag Gesloten

<

De app werkt simpel: 

1  Maak een foto van de melding,  
bijvoorbeeld de losse stoeptegel 

  Zo zien wij de ernst van de situatie in.  
Zorg ervoor dat je op de foto ook een deel van de 
omgeving laat zien. Wij kunnen dan beter zien 
waar de melding precies is. 

2  Leg de locatie vast
  Met GPS wordt de locatie bepaald. Je kunt ook 

zelf een adres intypen. Ben hierin zo specifiek 
mogelijk! Dan zien wij precies waar we moeten 
zijn voor de melding.  

Maak je een melding vanuit huis over een andere 
locatie? Vergeet de locatie dan niet te verande-
ren.

3 Omschrijf het probleem
  Doe dit zo gedetailleerd mogelijk. Het is fijn als 

je hier ook nog een keer de locatie benoemt.

4 Verzend de melding

De app is gratis voor zowel Android toestellen als 
voor iPhones. Ga voor een Android toestel naar de 
Google Play Store en zoek naar ‘BuitenBeter’. Voor 
een iPhone ga je naar de iTunes App Store. <

Losse stoeptegel? 
Meld het via de BuitenBeter app
Is de verlichting in jouw straat kapot? Ligt er een losse tegel? Een omge
waaide boom? Of wil je een andere melding doen over jouw woonomgeving? 
Meld het ons via de BuitenBeter app. 

Schoner op weg 
Welk impact heeft jouw vervoermiddel op het 
milieu? Er zijn verschillende manieren om schoon 
de weg op te gaan. Ga je bijvoorbeeld altijd met de 
auto boodschappen doen? Pak dan eens de fiets! 

Zie je dat niet zitten? Dan is er ook nog de elektrische 
fiets. Een flinke investering, maar uiteindelijk bespaar 
je hierdoor geld, omdat je je relatief dure auto wat 
vaker laat staan en dus minder vaak hoeft te tanken. 

Behalve de elektrische fiets zijn er natuurlijk nog 
meer opties: reis bijvoorbeeld eens met het openbaar 
vervoer of gebruik een deelauto. Zo gaan we samen 
voor Heel. Heusden. Duurzaam. <

www.heusden.nl
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Vergunningsvrij
•  Drunen, Haydnpark 24 , plaatsen 

dakkapel voorzijde woning (1138998, 
09-08-2021)

Opleggen maatwerkvoorschriften
•  Elshout, Elshoutseweg 3. De maat-

werkvoorschriften hebben grens-
waarden om geluidhinder te beper-
ken (1032083, 4 augustus 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.

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
•  Heusden, Nieuwstraat 10A, renoveren 

woning (1125832, 04-08-2021)
•  Drunen, Raadhuisplein 13, verbouw 

hotel tot brasserie en realiseren  
5 studio’s met buitenberging 
(1124244, 06-08-2021)

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.

Geluidsontheffing
Het college van Heusden heeft op 
11 augustus 2021 een geluidsonthef-
fing verleend aan N.V. Besix S.A. voor 
de (onderhouds)werkzaamheden ten 
behoeve van Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat in de (reserve)
periodes van 2021 t/m 2024. De vergun-
ning is verzonden op 11 augustus 2021 
en bij de gemeente bekend onder num-
mer 1122863.

Verkeer

E-LAADPALEN NIJLRING
Besluit:
•  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 par-
keerplaats conform het besluit wordt 
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-2021-2L.

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 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: Drost, R.M.P.
Geboortedatum: 05-10-1981
Adres: Malingréstraat 16 te 
Oudheusden
Datum besluit: 03-08-2021
Zaaknummer: 1041121 

Geslachtsnaam: Leebeek, C.
Geboortedatum: 03-10-1982
Adres: Sint Catharinastraat 3M te 
Vlijmen
Datum besluit: 03-08-2021
Zaaknummer: 1066429

Geslachtsnaam: Lichtleitner, J.
Geboortedatum: 16-05-1985
Adres: Brederostraat 52 te Vlijmen
Datum besluit: 03-08-2021
Zaaknummer: 1117416

Geslachtsnaam: Maziarz, P.
Geboortedatum: 07-04-1986
Adres: Akkerstraat 1 NW te Vlijmen
Datum besluit: 03-08-2021
Zaaknummer: 1127076

Bezwaar
Ben je het niet eens met het be-
sluit, 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.

Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer
Het college van Heusden heeft de on-
derstaande melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ont-
vangen en geaccepteerd:

Zaak nummer: 1132378
Datum: ingekomen 09-07-2021 
Adres: Burchtplein 2 Heusden 
Activiteit: Aanleggen gesloten bodem 
energiesysteem

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 jecontact opnemen met de ge-
meente Heusden via telefoonnummer 
073-513 17 89 <

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

Bezwaar: 6 augustus 2021 tot en met 
16 september 2021

E-LAADPALEN SCHOUT VAN 
DRUNENSTRAAT
Besluit:
•  twee parkeervakken in de Schout 

van Drunenstraat in Vlijmen aan te 
wijzen als parkeergelegenheid welke 
enkel gebruikt mag worden voor het 
opladen van elektrische voertuigen, 
door het plaatsen van het verkeers-
bord 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 par-
keerplaats conform het besluit wordt 
ingericht;

•  bij voldoende gebruik van de laad-
voorziening, en op verzoek van de 
concessiehouder het besluit ook voor 
de tweede parkeerplaats gaat gelden 
nadat deze conform het besluit is 
ingericht; een en ander uit te voeren 
conform bijlage met tekening num-
mer: VB-2021-2M.

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

Bezwaar: 6 augustus 2021 tot en met 
16 september 2021

Bekendmakingen >
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