
Met Buurtsport zorg ik ervoor dat  
kinderen in de wijk samen plezier hebben!’
Klein gebaar, groot verschil

In de campagne ‘Kom Erbij Heusden’ staan vier mooie Heusdense initiatieven centraal. Alle vier anders, 
maar met de overeenkomst dat een klein gebaar van de één, een groot verschil voor de ander kan maken. 
We nemen je graag mee in het verhaal van Jos van der Ven, buurtsportcoach in onze gemeente. 

Week van de Veiligheid
Deze week is de ‘Week van de Veiligheid’! Tijdens deze week wil-
len we inwoners meer bewust maken van de signalen die kunnen 
wijzen op drugscriminaliteit. Morgen, donderdag 14 oktober, kun 
je bijvoorbeeld  tussen 11.00 en 16.00 uur terecht bij de ‘Bijtende 
Bende’ op de markt in Vlijmen. Hier krijg je bij de zogenaamde 
Bende-bus tips en uitleg over hoe je drugscriminaliteit kunt herken-
nen. Door drugscriminaliteit te herkennen en ook te melden, zor-
gen we samen voor een veiliger Heusden. Kortom niet wegkijken, 
maar aanpakken! 

Wil je meer informatie en tips over wat jij kunt doen om 
samen te werken aan een veiliger Heusden? Kijk dan op 
www.nietwegkijken.nl <

www.nietwegkijken.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl

Op het pleintje voor buurthuis De Schakel zie je 
Jos al van verre staan. Zijn enthousiasme en passie 
voor bewegen en meedoen nodigt de kinderen in 
Oudheusden uit om na school te verzamelen voor 
het buurthuis. Voordat de kinderen er zijn is Jos 
al druk bezig met het klaarzetten van materialen 
en het bedenken van spelvormen. Het doel is om 
samen een gezellige en sportieve activiteit te be-
leven. Dat lukt! Want de kinderen, aangespoord 
door Jos zijn coachende woorden, doen maar wat 
graag mee. Ook Robin (10) doet iedere woensdag 
graag mee met ‘Buurtsport’. ‘’Ik vind het gewoon 
superleuk om sportief bezig te zijn, en ik kan met 
vriendjes leuke spelletjes doen’’, zegt Robin tijdens 
één van de activiteiten. Jos kijkt met een trotse 
blik naar Robin en geeft aan; ‘’Ik vind het gewoon 
supergaaf om kinderen, zoals Robin, te zien groei-
en en om te zien hoe ze sociale contacten opdoen. 
Daar komen ze echt verder mee in het leven!’’

In de kernen Drunen en Oudheusden worden we-
kelijks toffe, sportieve activiteiten, zoals E-sports, 
georganiseerd door Stichting De Schroef onder de 
noemer ‘Buurtsport’. Iedere woensdagmiddag vind 
je Jos dus in Oudheusden. ‘’Met buurtsport zorgen 
we ervoor dat kinderen en jongeren weer naar 
buiten gaan, elkaar ontmoeten en samen spelen. 
Hierdoor leren ze elkaar maar ook zichzelf beter 

kennen en ontstaan er nieuwe vriendschappen.’’ 
aldus Jos. 

Jos is een van de buurtsportcoaches bij Stichting 
de Schroef. Dit is een stichting in de gemeente 
Heusden die gelooft in de kracht van sport en be-
wegen. Sport en bewegen geeft energie en een ge-
voel van saamhorigheid en zelfvertrouwen. Daarom 
zetten de buurtsportcoaches zich dagelijks in om 
zoveel mogelijk mensen in Heusden en omgeving 
in beweging te krijgen. Want iedereen kan volgens 
hen meedoen. Zo ook de kinderen uit Oudheusden.

Wil jij, of jouw kind(eren), ook meedoen aan  
de ‘Buurtsport’? Kom dan op woensdagmiddag 
langs in Oudheusden of op vrijdagmiddag in 
Drunen. Voor meer informatie kun je ook  
contact opnemen met buurtsportcoach Jos.  
Hij is bereikbaar op 06-57337289 of per mail  
op jos.vanderven@stichtingdeschroef.nl

De coalitie Kom Erbij Heusden wil eenzaamheid be-
spreekbaar maken onder inwoners. Het is belangrijk 
dat mensen de signalen leren herkennen en zelf ook 
actie ondernemen zodat we samen eenzaamheid 
kunnen terugdringen. Kijk voor meer informatie op 
www.komerbijheusden.nl <

Kom in actie met 
Sjors Sportief en 
Sjors Creatief! 
De nieuwe Sjors Sportief en Sjors  
Creatief boekjes zijn er weer! Hiermee kunnen basisschoolkinderen 
kennismaken met sport en cultuur in onze gemeente. Het Sjorsboekje 
is uitgedeeld op alle basisscholen. De kinderen kunnen zich nu voor de 
activiteiten inschrijven. Door mee te doen aan de activiteiten van Sjors 
Sportief en Sjors Creatief leer je op een makkelijke manier een nieuwe 
sport maar ook wellicht nieuwe vriendjes en vriendinnetjes kennen. 

Veel activiteiten zijn gratis, soms wordt er een kleine bijdrage  
gevraagd. Inschrijven is verplicht. Dit kan via de Sjors Sportief App  
of op www.sjorssportief.nl. Je mag je het hele schooljaar inschrijven, 
maar let op want vol is vol. Verder is het belangrijk om de maatregelen 
tegen de verspreiding van het coronavirus goed op te volgen! Heb je 
klachten die passen bij het coronavirus dan blijf je thuis! <

Het is weer herfst! 

Volgende week worden de 
bladkorven geplaatst
Net zoals voorgaande jaren worden vanaf 18 oktober op meerde-
re plaatsen, binnen de bebouwde kom, bladkorven geplaatst om 
blad te verzamelen. Vanwege de hoeveelheid bladkorven zijn we 
hier enige tijd mee bezig. Bij het plaatsen van de korven letten 
we onder andere op het aantal bomen in de buurt en de grootte 
van bomen. Ook houden we rekening met de afstand van de ver-
zamelplaatsen onderling en de beschikbare ruimte. De gemeen-
te verwijdert het blad van de openbare weg, van grasvelden en 
uit de gemeentelijke plantsoenen. In grotere plantsoenvakken 
kan het zijn dat het blad blijft liggen ter bescherming van de 
planten. We vragen je om alleen blad in de bladkorven te doen 
en geen blad op de weg te vegen. De bladhopen kunnen een ge-
vaar vormen voor fietsers. 

Waarom mag er alleen blad in de bladkorven?
• Omdat takken door de mazen van de korf steken waardoor ze 

bij het leegmaken blijven hangen. De korf verbuigt hierdoor of 
gaat kapot.

• Omdat takken en ander groenafval vervuiling vormen voor 
onze composteerder. De composteerder gebruikt de stroom 
van alleen blad om zijn composteringsproces te sturen. 

• Omdat wij als gemeente meer moeten betalen wanneer er 
takken en ander groenafval bij de bladeren zitten. Er moet 
dan extra gesorteerd worden en daarbij moet het ook anders 
bewerkt worden. 

Afval dat vrijkomt bij snoeiwerkzaamheden in jouw tuin kun 
je bij de Milieustraat gratis inleveren of in de groene container 
voor GFT-afval doen. Afhankelijk van het aanbod wordt de korf 
één of meerdere keren per week geledigd. <

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 middag, van 12.00
tot 17.00 uur, werken wij alleen
op afspraak. Je kunt telefonisch 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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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
•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen”, ka-

dastraal N7047, bouwen 32 woningen 
met bergingen (1162863, 29-09-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen”, 
kadastraal N7047, bouwen vier 
woningen met berging (1162865, 
29-09-2021)

•  Haarsteeg, Meester Prinsenstraat 10, 
splitsen woning in twee woningen 
(1162882, 29-09-2021)

•  Heusden, Breestraat 11, plaatsen dak-
kapellen voor- en achterzijde woning 
(1162887, 29-09-2021)

•  Heusden, Wieldijk 3, vergroten wo-
ning (1163011, 30-09-2021)

•  Drunen, hoek Beethovenlaan en 
Johann Straussstraat, kadastraal 
L7514, plaatsen tijdelijk bouwbord 
(1163158, 01-10-2021)

•  Vlijmen, Copernicuslaan 1, vervangen 
erfafscheiding (1163184, 02-10-2021)

•  Drunen, Burgemeester van de 
Heijdenstraat 48, bouwen erker 
aan voorgevel woning (1163202, 
03-10-2021)

Kappen
•  Herpt, Veldweg 1, kappen drie bomen 

en uitdunnen houtopstand (1162811, 
29-09-2021)

•  Vlijmen, Prins Bernhardlaan ter hoog-
te van huisnummer 4, kappen beuk 
(1162953, 30-09-2021)

Slopen
•  Elshout, Dekkerseweg 17, slopen 

bestaande gebouwen (SC Elshout) 
(1163023, 30-09-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Haarsteeg, Meester Prinsenstraat 10, 

splitsen woning in twee woningen 
(1162882, 29-09-2021)

•  Drunen, Aziëlaan 22, wijzigen be-
stemming van wonen naar kamerge-
wijze verhuur (1163250, 29-09-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen”, ka-

dastraal N7047, aanleggen tien in- en 
uitritten (1162863, 29-09-2021)

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.

Opschorten op verzoek
•  Vlijmen, Wolput 75, vernieuwen kap 

van de woning (1133332, 04-10-2021)
•  Oudheusden, Hazenpad 15, aanleggen 

in- en uitrit (1129064, 05-10-2021)

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
•  Heusden, Nieuwstraat 10A, renoveren 

woning (1125832, 01-10-2021)
•  Oudheusden, Van Deelenstraat, 

kadastraal C2272, plaatsen hekwerk 
(1129701, 01-10-2021)

•  Vlijmen, Otter 2, bouwen woning 
(1130436, 04-10-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Oudheusden, Van Deelenstraat, 

kadastraal C2272, plaatsen hekwerk 
(1129701, 01-10-2021)

•  Vlijmen, Otter 2, bouwen woning 
en aanleggen in- en uitrit (1130436, 
04-10-2021)

Kappen
•  Drunen, Mozartlaan 12, kappen eiken-

boom (1145137, 29-09-2021)
•  Drunen, Duinweg 27, kappen dennen-

boom (1145570, 29-09-2021)
•  Drunen, Soedanlaan, kappen twee 

zuilbeuken en zestien perenbomen 
(1155766, 30-09-2021)

•  Oudheusden, Steenweg 7, kappen 
vijf coniferen en een acacia (1161714, 
30-09-2021)

Monumenten
•  Heusden, Nieuwstraat 10A, renoveren 

woning (1125832, 01-10-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Otter 2, aanleggen in- en 

uitrit (1130436, 04-10-2021)

Ingetrokken aanvragen 
omgevingsvergunning
•  Drunen, Dillenburgstraat 37, bouwen 

berging (1125080, 01-10-2021)
•  Diverse locaties gemeente Heusden, 

wijzigen eerder verleende vergunnin-
gen project GOL (kappen houtopstan-
den) (1146620, 01-10-2021)

•  Drunen, Lisztstraat 15, wijzigen be-
stemming pand (1143527, 05-10-2021)

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.

OMGEVINGSVERGUNNING 
‘ZONNEPARK HOOIBROEKEN’, 
POLDERWEG 1 OUDHEUSDEN
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat het de omgevingsver-
gunning ‘Zonnepark Hooibroeken’ 
(NL.IMRO.0797.zonparkhooi-
broeken-OV01) heeft verleend. De 

 VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘STATIONSSTRAAT 74A, DRUNEN’ EN 
VERLENING OMGEVINGSVERGUN-
NING EN BESLUIT HOGERE GRENS-
WAARDE GELUID (GECOÖRDINEERDE 
VOORBEREIDING)
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat de gemeenteraad op 28 
september 2021 het bestemmingsplan 
‘Stationsstraat 74a, Drunen’  
(NL.IMRO.0797.Stationsstr74a-VG01) 
gewijzigd heeft vastgesteld. Ook heeft 
het college de daarmee samenhangen-
de omgevingsvergunning en besluit ho-
gere grenswaarde geluid vastgesteld. 
Op verzoek van de initiatiefnemer is 
de coördinatieregeling toegepast voor 
deze drie besluiten.

Het plangebied ligt in Drunen aan de 
Stationsstraat 74a en is kadastraal 
bekend als Drunen, sectie H, num-
mer 1744. Het perceel ligt tussen de 
panden Stationsstraat 74 en 76. Het 
bestemmingsplan maakt de bouw van 
een woning aan de Stationsstraat 74a 
mogelijk. 

De vastgestelde bestemmingsplan-
nen, de omgevingsvergunningen en 
het besluit hogere grenswaarde lig-
gen met ingang van 14 oktober 2021 
gedurende zes weken ter inzage. Een 
digitale versie is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl. Het bestemmings-
plan vind je ook op de landelijke web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze kenbaar hebben gemaakt, 
kunnen binnen zes weken na de dag 
waarop de besluiten ter inzage zijn 
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, 
kunnen beroep indienen. Daarnaast 
kan elke belanghebbende gedurende 
deze termijn beroep instellen tegen 
de wijzigingen die bij de vaststelling 

door de gemeenteraad in het ontwerp-
bestemmingsplan zijn aangebracht.
De besluiten treden in werking na het 
verstrijken van de beroepstermijn. 

Besluiten

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: Luining, J.V.
Geboortedatum: 14-02-1997
Adres: Lissabonring 4 Drunen
Datum besluit: 04-10-2021
Zaaknummer: 1131090

Geslachtsnaam: Hança, O.
Geboortedatum: 19-07-1997
Adres: Grote Kerk 13 Vlijmen
Datum besluit: 05-10-2021
Zaaknummer: 1138536

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 zaaknum-
mer. Voor vragen kun je contact opne-
men met het cluster Burgerzaken van 
de gemeente Heusden.

Verkeer

AANLEG GEHANDICAPTENPARKEER-
PLAATS
Het college van Heusden heeft op 
4 oktober 2021 besloten om een ge-
reserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats aan te leggen ter hoogte van 
Sweelinckstraat 7 in Drunen. De par-
keerplaats wordt met bebording aange-
geven. Het besluit is op 6 oktober 2021 
bekendgemaakt in de Staatscourant.<

Bekendmakingen >

omgevingsvergunning bestaat uit de 
onderdelen “afwijken van het bestem-
mingsplan”, “bouwen” en “werk en 
werkzaamheden uitvoeren”.

Het plangebied met een oppervlakte 
van ca. 25,5 ha ligt aan de Polderweg 
1 te Oudheusden en wordt globaal 
begrensd door de Polderweg, de pro-
vinciale weg N267 en natuurgebied 
Hooibroeken.
 
De omgevingsvergunning met bij-
behorende stukken ligt met ingang 
van 14 oktober 2021 gedurende zes 
weken ter inzage. Je kunt de stuk-
ken tijdens openingstijden inzien in 
het gemeentehuis in Vlijmen. Een 
digitale versie is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl en via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Je kunt beroep indienen bij de 
Rechtbank Oost-Brabant.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Theo de Kleijn of 
John Burgs, via telefoonnummer 
(073) 513 17 89. Vermeld hierbij het 
zaaknummer 1116723. 

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘OLV SCHUTSSTRAAT (ONG.), VLIJMEN’ 
EN VERLENING OMGEVINGSVERGUN-
NING (GECOÖRDINEERDE VOORBE-
REIDING)
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat de gemeenteraad op 28 
september 2021 het bestemmingsplan 
‘OLV Schutsstraat (ong.), Vlijmen’ (NL.
IMRO.0797.BPolvschuts-VG01) gewijzigd 
heeft vastgesteld. Ook heeft het college 
de daarmee samenhangende omgevings-
vergunning voor de activiteiten ‘bou-
wen’ en ‘uitrit aanleggen of veranderen’ 
verleend. Op verzoek van de initiatiefne-
mer is de coördinatieregeling toegepast.

Het plangebied ligt in Vlijmen aan 

de OLV Schutsstraat en is kadastraal 
bekend als sectie L, nummer 1871. Het 
perceel ligt tussen de Heistraat 30 en 
de OLV Schutsstraat 21. Het doel van 
dit bestemmingsplan is de bouw van 
twee seniorenwoningen. Inzage en be-
roep: zie hieronder bij ‘Stationsstraat 
74a, Drunen’

Ligging plangebied

Ligging plangebied

Ligging plangebied

Nationale 
Recycle week
Deze week, 11 tot en met 17 oktober, is 
het Nationale Recycle Week! Doe jij ook 
mee? Wij wel! Als je deze week kapotte 
spaarlampen inlevert bij de Milieustraat, 
dan krijg je een leuk kinderboek cadeau. <

Welkom in landgoed Steenenburg!
Een eigen thuis bouwen op een historisch landgoed omgeven door bossen en water partijen? Een droom van velen...  
In landgoed Steenenburg is er ruimte voor! De verkoop van de eerste 23 bouwkavels is begonnen. We trapten afgelopen  
vrijdag de verkoop af met een woonmarkt in het landgoed.

Kasteel
Ook vierden we de voltooiing van de res-
tauratie van de buitenzijde van kasteel 
d’Oultremont  met een symbolische ont-
hulling door burgemeester Willemijn van 
Hees en wethouder Mart van der Poel. 
Twee witte zwaantjes zijn aan de gevel 
van het kasteel bevestigd. Daarmee is 
dit een knipoog naar de Land van Ooit-
periode. De zwanen zijn afkomstig uit 

het Land van Ooit logo. De wens voor 
een knipoog naar deze bijzondere peri-
ode kwam van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed. 

Op Landgoed Steenenburg gaan historie 
en toekomst hand in hand! Een uniek  
gebied waar je kunt ontspannen en  
genieten.

Meer informatie
• www.landgoed-steenenburg.nl
• www.nieuwwonennatuurlijkbrabant.

nl/nieuwbouw/nieuwkuijk/in-voorberei-
ding-landgoed-steenenburg- 
bouwkavels-drunennieuwkuijk/8759

www.heusden.nl
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