
Cursus Alleenzaamheid
Of je nu jong of al wat ouder bent: iedereen kan eenzaamheid ervaren. Wie zich eenzaam voelt,  
wil vaak graag van dit gevoel af. Maar hoe doe je dat? Het is niet zo makkelijk opgelost als ‘onder 
de mensen komen’. Bijeen introduceert daarom de gratis cursus Alleenzaamheid, speciaal voor 
Heusdenaren die zich (weleens) eenzaam voelen en meer contacten willen opdoen.

Maak het ze niet te makkelijk!
Phishing

Krijg je een vreemde mail binnen waarin wordt gevraagd om op 
een link te klikken die je niet vertrouwt? Klik er niet op, dit kan 
phishing zijn! Blijf alert. 

Hoe gaat een oplichter te werk? 
In een bericht zoals een sms of e-mail vraagt de oplichter je om te 
klikken op een link of om ergens in te loggen. Die link leidt bijvoor-
beeld naar een valse website van een bank, waarin ze vragen om je 
gegevens in te vullen. Zo proberen de internetcriminelen toegang 
te krijgen tot jouw computer of persoonlijke gegevens. Hiermee 
kunnen internetcriminelen je vervolgens veel geld afhandig maken.

Twijfel je of de mail of sms echt is? Bel dan de organisatie waar het 
om gaat, bijvoorbeeld je bank. Zoek daarvoor zélf het telefoonnum-
mer op. Gebruik niet het telefoonnummer uit de e-mail; deze kan 
nep zijn! Meer tips? Kijk op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl. 

Ben je toch slachtoffer geworden?
Krijg je een ‘phishing’ bericht? Meld dit bij de politie. <

Bouwen aan zelfvertrouwen
Tijdens de bijeenkomsten van de cursus 
Alleenzaamheid gaan we in kaart brengen wat de 
betekenis is van eenzaamheid, hoe je denkt en wat 
je voelt. We geven tips om dingen anders te gaan 
doen en jezelf beter te voelen. We bouwen op deze 
manier aan jouw zelfvertrouwen, communicatie en 
verbinding met anderen. De cursus bestaat uit zes 
bijeenkomsten, allemaal in groepsverband. De cur-
sussen vinden wekelijks plaats op woensdagmid-
dag, vanaf 17 november tot en met 12 januari 2022, 

met uitzondering van de kerstvakantie. We komen 
tussen 14.30 en 16.30 uur samen in buurthuis  
De Stulp in Drunen.

Meer informatie of direct aanmelden voor de gra-
tis cursus? Mail met het Aanmeldpunt van Bijeen: 
info@bijeenheusden.nl. Of bel met 073 782 01 78 
(maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 
13:00 uur). <

Meer biodiversiteit op  
erven in onze gemeente 
Woon jij in het buitengebied en wil je meer biodiversiteit op jouw erf? 
Dan kun je je aanmelden voor het project ErvenPlus3.0. Dit project 
zorgt ervoor dat diersoorten die op erven wonen (zoals de zwaluw, 
mus, uil en vleermuis) met een aantal maatregelen op jouw erf een 
verbeterde leefomgeving krijgen. 

Biodiversiteit op de erven is namelijk belangrijk. In de eerdere rondes 
van ErvenPlus zijn, ook in Heusden, erven meer biodivers ingericht. 
Boerenerven zijn de afgelopen jaren meer bestraat en ‘netter’ ge-
worden en daardoor minder geschikt voor vogels en andere dieren. 
Met een aantal aanpassingen die je kunt krijgen via het project 
ErvenPlus3.0 krijg je meer biodiversiteit op je erf. 

Hoe werkt het?
Na aanmelding wordt eerst gekeken of jouw erf in aanmerking komt. 
Als dat zo is, dan wordt er een ‘erfscan’ gemaakt. Hierbij kijkt de erfs-
canner welke maatregelen je kunt nemen. Denk dan aan het plaatsen 
van mussenhotels, modderplaatsen, fruitbomen, gemengde hagen, 
zwaluwkasten en muizenruiters. Na de scan krijg je een ‘erfplan’ met 
inrichtingsschets. Na jouw akkoord krijg je de producten geleverd die 
op jouw erf zorgen voor meer biodiversiteit.  

Aanmelden
Aanmelden kan via www.brabantslandschap.nl/ervenplus. 
ErvenPlus3.0 is een project van Brabants Landschap, Orbis,  
Brabantse gemeenten en lokale natuurverenigingen.  
De gemeente Heusden doet hier ook aan mee. <

Aankondiging openbare 
raadsvergadering
 
Op donderdag 11 november 2021 om 17:00 uur vergadert de raad 
van de gemeente Heusden. Publiek is hierbij welkom. Meld je 
vooraf aan via griffie@heusden.nl. Je kunt de raadsvergadering 
ook volgen via de livestream op www.heusden.nl. 

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:
•  Begroting 2022
•  Bestemmingsplan Kooiweg 1a Drunen
•  Wijziging Begroting en GR GGD 2021 <

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
•  Haarsteeg, Priemsteeg 43, verbouwen 

woning en realiseren mantelzorgwo-
ning (1166005, 20-10-2021)

•  Vlijmen, Pampas 1, plaatsen dak-
kapel voorzijde woning (1166091, 
21-10-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Wolput 81D, afwijken be-

stemmingsplan voor tijdelijke bewo-
ning van 10 jaar (1166172, 21-10-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Anton Pieckplein 8, aanleg-

gen in- en uitrit (1166151, 21-10-2021)
•  Vlijmen, Wolput 18, aanleggen in- en 

uitrit (1166467, 23-10-2021)

Werk of werkzaamheden uitvoeren
•  Vlijmen, Heidijk 31 tot en met 45, 

vervangen waterleiding (1166009, 
20-10-2021)

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 wet-
houders maakt bekend, dat de beslis-
sing op de onderstaande aanvragen 
voor een omgevingsvergunning met  
6 weken is verdaagd.

Opschorten op verzoek
•  Oudheusden, Hazepad 15, aanleggen 

in- en uitrit (1129064, 19-10-2021)

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
•  Vlijmen, Industriestraat 1, verbouwen 

pand in verband met het huisves-
ten 21 arbeidsmigranten (1110490, 
22-10-2021)

•  Herpt, Burgemeester Buijsstraat 25A, 
bouwen woning (1138381, 25-10-2021)

•  Drunen, Donauring 185, plaatsen dak-
kapel zijvlak dak (1161114, 22-10-2021)

•  Vlijmen, Kavreinsestraat 9, plaatsen 
erfafscheiding  (1161915, 22-10-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Industriestraat 1, verbouwen 

pand in verband met het huisves-
ten 21 arbeidsmigranten (1110490, 
22-10-2021)

•  Vlijmen, Kavreinsestraat 9, plaatsen 
erfafscheiding  (1161915, 22-10-2021)

Kappen
•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 104, 

kappen vier populieren (1163671, 
22-10-2021)

Slopen (van rechtsweg verleend)
•  Heusden, Nieuwe Maasdijk 1, slopen 

in beschermd stadsgezicht (1119133, 
22-10-2021)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Vlijmen, Heidijk 31 tot en met 45, 

vervangen waterleiding (1166009, 
22-10-2021)

Vergunningsvrij
•  Herpt, Watersteeg 1, bouwen schuur
(1161904, 22-10-2021)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Heidijk 31 tot en met 45, ver-

vangen drinkwaterleiding (1143518, 
22-10-2021)

Je kunt zowel op het ontwerpbestem-
mingsplan als op het voornemen voor 
een verzoek tot herbegrenzing van de 
Interim Omgevingsverordening een 
zienswijze indienen.

Wil je meer informatie, dan kun je con-
tact opnemen met Niels Vollaard via te-
lefoonnummer (073) 513 17 89. Vermeld 
hierbij het zaaknummer 103072.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘FIETSPAD TUINBOUWWEG’
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Fietspad 
Tuinbouwweg’ (NL.IMRO.0797.fiets-
padtbw-ON01). Het doel van het plan is 
de aanleg van een vrij liggend fietspad 
mogelijk te maken.

Het plangebied bevindt zich aan de 
zuidzijde van de Tuinbouwweg in 
Haarsteeg en de D'Oultremontweg 
in Elshout. Het fietspad sluit aan op 
het eerder aangelegde fietspad bij de 
D'Oultremontweg en loopt via bedrij-
venterrein Het Hoog tot de Abt van 
Engelenlaan. Het fietspad wordt ver-
volgens aangesloten op de bestaande 
infrastructuur. 

Het bestemmingsplan wordt waar-
schijnlijk vastgesteld in het eerste 
kwartaal van 2022.

Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 4 november 2021 gedurende zes 
weken ter inzage. Een digitale versie 
is raadpleegbaar via onze website 
www.heusden.nl en de landelijke  
website www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Je kunt een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Mathijs Snoeren, via te-
lefoonnummer (073) 513 17 89. Vermeld 
hierbij het zaaknummer 1091617.

ONTWERPBESCHIKKING WABO VER-
GUNNING, UITGEBREIDE PROCEDURE
Burgemeester en wethouders zijn 
van plan om, in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, 
aspect milieu, vergunning te verlenen 
voor:
Adres: Zeedijk 2 Elshout, 
V.O.F. Klerks-Keetels
Omgevingsvergunning: voor het 
veranderen en exploiteren van een 
bestaande melkrundveehoude-
rij (olo.nr.5960019;omwb zaaknr 
2021-025548).

De aanvraag, de ontwerpbeschikking 
en de bijbehorende stukken zijn gedu-
rende zes weken na de dag van bekend-
making, tot en met 15 december 2021 
in te zien bij de gemeente Heusden.
De ontwerpbeschikking is op 25 okto-
ber 2021 verzonden naar het bedrijf.

Zienswijzen
Binnen de inzage termijn kan een ieder 
een zienswijze over het ontwerp naar 
voren brengen. Een schriftelijke ziens-
wijze richt je aan de Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant (OMWB), 
Postbus 75, 5000 AB, Tilburg (onder 
vermelding van omwb zaaknr 2021-
003249). Zienswijzen digitaal indienen 
is ook mogelijk via: info@omwb.nl.

Wij maken je erop attent dat slechts 
beroep tegen de uiteindelijke beschik-
king kan worden ingediend als ook 
een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking en men belang-
hebbende is. <

Bekendmakingen >

•  Haarsteeg, Pater van den Elsenstraat 
60, aanleggen in- en uitrit (1161784, 
25-10-2021)

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.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN DE 
HOEVEN 44A, HAARSTEEG 
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met 
het ter inzage leggen van het ont-
werpbestemmingsplan De Hoeven 
44a, Haarsteeg (NL.IMRO.0797.
BPdehoeven44A-ON01). Het plan 
maakt de bouw van één woning 
mogelijk. 

Het plangebied ligt in de bebouwde 
kom van Haarsteeg. De percelen heb-
ben de kadastrale aanduiding Heusden, 
sectie G, nummer 1671 en 1672 en liggen 
ter hoogte van De Hoeven 44a.

Het bestemmingsplan wordt waar-
schijnlijk vastgesteld in het eerste 
kwartaal van 2022. Voorafgaand 
aan de vaststelling van het bestem-
mingsplan wil het college een verzoek 
tot herbegrenzing van de Interim 
Omgevingsverordening indienen bij 
Gedeputeerde Staten van de provincie 
Noord-Brabant.

Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 4 november 2021 gedurende zes 
weken ter inzage. Een digitale versie 
is raadpleegbaar via onze website 
www.heusden.nl en de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Ligging plangebied

Ligging plangebied

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'.

Statiegeld op kleine plastic fles
Lever kleine plastic flesjes in bij een statiegeld flessenautomaat. Vanaf 1 juli van dit jaar zit er namelijk 
€ 0,15 statiegeld op kleine plastic flessen frisdrank en water. Het statiegeld op deze flesjes is ingevoerd 
om zwerfafval te verminderen en om er voor te zorgen dat plastic flesjes hergebruikt kunnen worden. 

Statiegeldlogo
Je herkent kleine plastic flessen met statiegeld 
aan het statiegeldlogo op het etiket. Bij het inleve-
ren is het belangrijk dat de barcode goed kan wor-
den gescand. Ook moet het flesje onbeschadigd 
zijn en de originele vorm hebben. Innamepunten 
vind je onder andere bij de (grotere) supermark-
ten, bemande tankstations langs de snelweg, be-
mande treinstations en grote cateringlocaties.

Geen statiegeldlogo?
Ook kleine plastic flessen zonder statiegeldlogo 
kun je bij sommige innamepunten inleveren. Niet 
alle locaties nemen deze flessen overigens in; elk 
innamepunt heeft zijn eigen beleid. Je hebt voor 
die flesjes geen statiegeld betaald, dus krijg je het 
ook niet terug. Wil je flesjes zonder statiegeldlogo 
niet inleveren, gooi ze dan niet op straat maar bij 
het PMD-afval!

Kijk voor meer informatie op 
www.statiegeldnederland.nl. 

Inloopavond 
wateroverlast
Heb jij vragen over water(overlast) in onze gemeente? Kom dan 
naar de inloopavond met het thema ‘Wateroverlast’ op dinsdag  
9 november. Van 19:00 tot 21:00 uur kun je op het gemeentehuis 
in Vlijmen terecht. <

Beweeg- en 
sportakkoord
Wist je dat er in Heusden een beweeg- en sportakkoord is? 
Sporten moet namelijk mogelijk zijn voor iedereen! Meer hier-
over lees je op www.beweegensportakkoordheusden.nl. Je kunt 
je daar ook aanmelden voor de nieuwsbrief. <

www.heusden.nl
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