
Door samen in de kruidentuin te  
werken, groeien en bloeien ook de mensen!
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 een, een groot verschil voor de ander kan maken. 
We nemen je graag mee in het verhaal van de ‘Groenbrigade’ uit het Geerpark in onze gemeente. 

Wie verdient de 'Hart voor 
een kind award'?
Ken jij iemand, of een organisatie, die op vrijwillige basis goede 
dingen doet voor kinderen in de regio Hart van Brabant én die ook 
in deze regio woont? Iemand die bijdraagt aan het gezond en veilig 
opgroeien van kinderen? 

Dan kun je hem of haar nomineren voor de Hart voor een kind 
award. Je mag ook jezelf of je eigen organisatie nomineren. Met de 
award vragen alle organisaties die samenwerken in de Taskforce 
Kindermishandeling Hart van Brabant aandacht voor de rechten 
van het kind.

Breng je stem uit
Er worden drie awards uitgereikt: één voor organisaties, één voor 
een inwoner ouder dan 18 jaar en één voor een kind. Je kunt tot  
1 november stemmen via www.zorgomeenkind.nl. De uitreiking  
van de awards is op zaterdag 20 november. Dat is de internationale 
dag van de rechten van het kind. <

Geerpark is een jonge en groene nieuwbouwwijk 
in Vlijmen. In het hart van deze nieuwe wijk ligt 
het park met daarin de boomgaard en kruiden-
tuin. Daar ontmoeten we Peter en Maria van de 
‘Groenbrigade’, een van de werkgroepen van Buurt 
Bestuurt Geerpark. Deze groep vrijwilligers onder-
houdt de boomgaard en kruidentuin, ook onder-
houden ze de groene wand die een eindje verderop 
in het Geerpark staat. In de kruidentuin kunnen 
bewoners van Geerpark, als vrijwilliger van de 
Groenbrigade, meehelpen met het planten en ver-
zorgen van de tuin en kruiden die er staan. Naast 
het zaaien mogen de vrijwilligers natuurlijk ook 
de kruiden oogsten om daar vervolgens de meest 
heerlijke gerechten mee op tafel te toveren. Maria 
is zo’n vrijwilliger die regelmatig in de kruidentuin 
te vinden is voor het wieden van onkruid en andere 
klusjes. ‘’Soms vraag ik andere vrijwilligers om 
lekker mee te doen. Als je samen in de grond aan 

het wroeten bent, ontstaan er vaak de mooiste 
gesprekken.’’ Peter Wagenaar, de kartrekker van 
de Groenbrigade, vult aan: ‘’Op deze manier leren 
inwoners elkaar kennen en zoeken ze elkaar bui-
ten de kruidentuin ook eens op. Het vergroot hun 
sociale contacten én ze zijn fijn en nuttig bezig in 
en voor de wijk. Je ziet dat, naast de kruiden, ook 
de mensen groeien en bloeien in het Geerpark’’.   

Buurt Bestuurt Geerpark is een groep inwoners 
die samen zaken in de wijk oppakken en zo zorgen 
voor verbondenheid en een vitale en sociale wijk. 

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 <

Week van de Veiligheid 
Vorige week hadden we in Heusden de ‘Week van de Veiligheid’  
met verschillende activiteiten om inwoners te helpen om signalen  
van criminaliteit te herkennen. 

Op donderdag 14 oktober stond bijvoorbeeld de ‘Bijtende Bende’ op 
het Plein in Vlijmen. Bij deze bus konden inwoners de impact van 
drugscriminaliteit ervaren en werd duidelijk dat het heel belangrijk is 
om verdachte situaties te melden. Tijdens  informatieavonden deelden 
buurtpreventie-afdelingen hun ervaringen en werden zij bijgepraat 
over het herkennen van signalen van criminaliteit. 

Niet wegkijken want melden helpt!
Meld verdachte situaties of vermoedens van criminele activiteiten  
altijd bij de politie. Dit kan via het telefoonnummer 0900 8844  
of bij spoed op 112. Anoniem melden kan natuurlijk ook via 
Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of via 
www.meldmisdaadanoniem.nl. Wil je meer informatie en tips over  
wat jij kunt doen om samen te werken aan een veiliger Heusden?  
Kijk dan snel op www.nietwegkijken.nl. <

Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Maak een afspraak
Tijdens de herfstvakantie

In de herfstvakantie (maandag 25 oktober tot en met  
vrijdag 29 oktober) kun je aan de balie van het gemeentehuis  
in Vlijmen de hele dag alléén op afspraak terecht.

Je kunt een afspraak maken via www.heusden.nl of  
via (073) 513 17 89. <

Je kunt ook 
Whats appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer
> (06) 532 357 05

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
•  Heusden, Demer 5D, plaatsen en 

vernieuwen kozijnen en vergroten 
dakramen (1164183, 11-10-2021)

•  Nieuwkuijk, Esdoornstraat 2A, ver-
bouwen woning (1164295, 11-10-2021)

•  Vlijmen, Nassaulaan 97, (ver)plaatsen 
opslagruimte (1164673, 11-10-2021)

Kappen
•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 104, 

kappen vier populieren (1163671, 
06-10-2021)

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  
wethouders maakt bekend, dat de  
beslissing op de onderstaande aan-
vragen voor een omgevingsvergunning 
met 6 weken is verdaagd.

Verdagen
•  Oudheusden, Gerard van 

Oostromstraat 51, bouwen carport 
(1130457, 08-10-2021)

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
•  Heusden, Waterpoort nabij huisnum-

mer 2, plaatsen twee beveiligingshek-
jes en een trap (1143735, 08-10-2021)

•  Drunen, Lipsstraat 52A, aanbrengen 
handelsreclame en plaatsen drie vlag-
genmasten (1154737, 08-10-2021)

•  Drunen, Prins Hendrikstraat kavel 
CHR03, kadastraal L7492, bouwen 
woning (1141175, 08-10-2021)

•  Haarsteeg, De Hoeven kadastraal 
G1696, bouwen woning (1122196, 
08-10-2021)

•  Haarsteeg, Pater van den Elsenstraat 
54, plaatsen nok-verhogende dakop-
bouw (1157017, 08-10-2021)

•  Vlijmen, Bosbeemd 26, plaatsen luifel 
(1155765, 08-10-2021)

•  Vlijmen, Zuiderpark 24, plaatsen 
speeltoestel (1122008, 08-10-2021)

•  Heusden, Bakkersdam 5, plaatsen 
inkoopstation en trafo-unit (1156127, 
12-10-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Haarsteeg, De Hoeven kadastraal 

G1696, bouwen woning en aanleggen 
in- en uitrit (1122196, 08-10-2021)

•  Haarsteeg, Pater van den Elsenstraat 
54, plaatsen nok-verhogende dakop-
bouw (1157017, 08-10-2021)

•  Heusden, Bakkersdam 5, plaatsen 
inkoopstation en trafo-unit (1156127, 
12-10-2021)

Kappen
•  Diverse straten Heusden, 

Oudheusden en Haarsteeg (wijk 
1) kappen negen bomen (1146421, 
08-10-2021)

•  Diverse straten Vlijmen (wijk 2) kap-
pen acht bomen (1163446, 08-10-2021)

•  Diverse straten Drunen (wijk 3) kap-
pen acht bomen (1163447, 08-10-2021)

•  Diverse straten Vlijmen (wijk 4) kap-
pen acht bomen (1163448, 08-10-2021)

•  Diverse straten Drunen (wijk 5) kap-
pen drie bomen (1163449, 08-10-2021)

•  Vlijmen, Mozartlaan ter hoogte van 
huisnummer 18, kappen plataan 
(1161769, 11-10-2021)

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

aanleggen tijdelijke in- en uitrit 
(1136614, 07-10-2021)

•  Drunen, Prins Hendrikstraat kavel 
CHR03, kadastraal L7492, aanleggen 
in- en uitrit (1141175, 08-10-2021)

•  Haarsteeg, De Hoeven kadastraal 

de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Ook belangheb-
benden die kunnen aantonen dat zij 
redelijkerwijs 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.

Milieu

BEKENDMAKING TER INZAGELEG-
GING NOTITIE REIKWIJDTE EN 
DETAILNIVEAU OMGEVINGSVISIE 
HEUSDEN
Het college van Heusden geeft ken-
nis van het feit dat een Omgevings-
effectrapport (OER) wordt voorbereid 
voor de omgevingsvisie Heusden.

Milieueffectrapportage –  
Nota reikwijdte en detailniveau
Het Omgevingseffectrapport is for-
meel een Milieu-effectrapport (MER) 
en brengt de gevolgen in kaart die de 
omgevingsvisie heeft op de fysieke 
leefomgeving. Voorafgaand aan het op-
stellen van een milieueffectrapport is 
een Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
(NRD) opgesteld. Hierin is aangegeven 
hoe het OER wordt vormgegeven: 
welke omgevingsaspecten in de beoor-
deling worden betrokken en hoe de 
effecten worden beoordeeld.

Inzage 
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
ligt met ingang van 21 oktober 2021 
gedurende zes weken ter inzage. Je 
kunt de stukken tijdens openingstijden 
inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Een digitale versie van de notitie is 
vind je op www.heusden.nl.

Zienswijze
Gedurende de bovengenoemde termijn 
kan iedereen naar keuze schriftelijk 
(wat de voorkeur heeft) of mondeling 
een zienswijze indienen op de Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau bij het 
college van Heuden. Een schriftelijke 
zienswijze stuur je per post naar het 
college van Heusden, postbus 41, 5250 
AA Vlijmen, of online via de website 
www.heusden.nl (inloggen met uw 
DigiD). Graag bij een schriftelijke reac-
tie het zaaknummer vermelden. Wil je 
mondeling reageren, dan kun je con-
tact opnemen met Marino Kuper via 
telefoonnummer (073) 513 17 89.

MELDING ACTIVITEITENBESLUIT 
MILIEUBEHEER
Het college van Heusden heeft de on-
derstaande melding(en) op grond van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:

Zaaknummer: 1132328
Datum ingekomen: 08-07-2021
Adres: Grotestraat 243A in Drunen
Activiteit: Starten bedrijf voor repa-
ratie en onderhoud van scooters en 
motoren

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. <

Bekendmakingen >

G1696, aanleggen in- en uitrit 
(1122196, 08-10-2021)

•  Drunen, Grotestraat 214, verbre-
den bestaande uitweg  (1139436, 
12-10-2021)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat 37, uitvoeren 
graafwerkzaamheden (1155068, 
08-10-2021)

Vergunningsvrij
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg, 

bouwrijp maken kamer 6 en 7 
(1136614, 07-10-2021)

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.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘AKKERPAD-PASTORIESTRAAT 5, 
VLIJMEN’, BESLUIT HOGERE GRENS-
WAARDE GELUID EN VERLENING 
OMGEVINGSVERGUNNING (GECOÖR-
DINEERDE VOORBEREIDING)
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat de gemeenteraad op 28 
september 2021 het bestemmingsplan 
‘Akkerpad-Pastoriestraat 5, Vlijmen’ 
(NL.IMRO.0797.BPakkerpadvierwon-
VG01) gewijzigd heeft vastgesteld. Ook 
heeft het college het daarmee samen-
hangende besluit hogere grenswaarde 
geluid vastgesteld en een omgevings-
vergunning (onderdeel bouwen) 
verleend. Op verzoek van de initiatief-
nemer is de coördinatieregeling toege-
past voor deze drie besluiten.

Het plangebied ligt in Vlijmen en be-
treft Pastoriestraat 5 en de daarachter 
liggende grond aan het Akkerpad, 
kadastraal bekend gemeente Vlijmen, 
sectie L, nummer 1969 en nummer 1968 
(ged.).
 
De stukken liggen met ingang van 21 
oktober 2021 gedurende zes weken ter 
inzage. Een digitale versie is raadpleeg-
baar via www.heusden.nl. Het bestem-
mingsplan vind je ook op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig een 
zienswijze kenbaar hebben gemaakt 
kunnen binnen zes weken na de dag 
waarop dit bestemmingsplan ter 
inzage is gelegd beroep instellen bij 

Ligging plangebied

Heel. Heusden. Duurzaam
Duurzame Doeners

Heusden kent verschillende inwoners met een grote passie voor duurzame ontwikkeling. Echte 
‘Duurzame Doeners’ die -allemaal op hun eigen creatieve wijze- een belangrijke bijdrage willen leveren 
aan de energietransitie. Zij inspireren als ambassadeur ook anderen om bewuster te leven: “Wees zuinig 
op onze mooie omgeving, want dat is de moeite waard!” Samen met anderen maken zij werk van Heel. 
Heusden. Duurzaam. 

Met een ijzersterke pitch vertelden verschil-
lende Duurzame Doeners begin deze maand 
hun plannen aan de college- en raadsleden van 
Heusden. Dat deden de voorzitter van Heel 

Hedikhuizen Duurzaam, twee inwoners namens 
Duurzaam Herpt en een van de initiatiefnemers 
van Klimaatplein Heusden. De verhalen van de 
Duurzame Doeners achter Hedikhuizen Duurzaam, 
Duurzaam Herpt, Klimaatplein Heusden en ande-
ren lees je op www.heelheusdenduurzaam.nl

Wil jij ook duurzamer leven? 
Je kunt op veel manieren bijdragen aan een Heel. 
Heusden. Duurzaam. Zo kun je bijvoorbeeld je 
woning isoleren. Woningeigenaren kunnen name-
lijk subsidie aanvragen voor het aanbrengen van 
gevel-, dak- of vloerisolatie of het aanbrengen van 
isolerend glas. Je komt in aanmerking voor deze 
subsidie als jij de woningeigenaar bent én je op het 
adres woont of na de renovatie gaat wonen.  

De subsidie bedraagt 15% van de investerings-
kosten met een maximum van €500 per adres. 
Aanvragen worden behandeld op volgorde van bin-
nenkomst. De subsidieregeling loopt tot en met 
31 december 2021 en op is op. Een aanvraag kun je 
indienen via www.heelheusdenduurzaam.nl. <

Oud papier

Papier en karton
• kranten en tijdschriften
• boeken en brochures
•  papieren zakken en  

papieren tassen
• dozen

•  inpakpapier, cadeaupapier 
en kassabonnetjes

• hoesjes van theezakjes
• lege eierdozen

Oud papier en karton
Ongeveer 90% van nieuw papier en karton in Nederland wordt in-
gezameld en gerecycled. Dat is hartstikke veel! Helaas gaan er wel 
vaak waardevolle grondstoffen verloren door vocht, vet en etens-
resten in het oud papier. Dat is niet goed voor het recyclingproces.

Droog en schoon
Het is dus belangrijk dat je ervoor zorgt dat jouw oud papier en 
karton schoon en droog is, zonder voedsel en vloeistoffen. Is 
het papier of karton te vies? Dan kan het niet bij het oud papier 
en hoort het bij restafval. Een pizzadoos met etensresten en 
gebruikt keukenpapier gooi je daarom bij het restafval. 
Ook geplastificeerd papier kan niet gerecycled worden en hoort 
bij het restafval. Een tip hiervoor is: als je het niet kunt scheu-
ren, dan hoor het niet in de papierbak. Denk dan aan foto’s, 
drinkpakken en behang. 

Wat er wel in de papierbak mag, lees je hieronder. Een uitgebrei-
dere lijst vind je op www.afvalscheidingswijzer.nl. <

www.heusden.nl
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