
Enquête over duurzaamheid 
De komende jaren willen we de overgang maken naar een volledig duurzame gemeente Heusden in 2050 
en hopelijk naar een duurzame wereld. Dat doen we samen met inwoners en ondernemers. Daarom vin-
den wij het belangrijk om jouw mening mee te nemen in onze overwegingen. Zo bepaal jij mee hoe een 
duurzame toekomst van Heusden er  uitziet.

Alzheimer Nederland  
collecteert!
Deze week is de jaarlijkse collecteweek van Alzheimer Nederland. 
Collectanten vinden en behouden is moeilijk. Gelukkig zijn er di-
gitale mogelijkheden! Alzheimer Nederland gebruikt ook dit jaar 
collectebussen met een IDEAL QR-code. Zo kun je doneren met je 
smartphone. Collectanten kunnen de QR-code ook digitaal door-
sturen naar hun contacten. 

Heusden is een dementievriendelijke gemeente en dus hopen we 
van harte dat er veel mensen digitaal (of gewoon aan de deur) do-
neren! En natuurlijk hopen we dat er lezers zijn van dit bericht, die 
zich aanmelden als collectant voor Alzheimer Nederland (of een 
ander goed doel). 

Meer weten? 
Neem dan vooral contact op met Alzheimer Nederland, afdeling 
Midden-Brabant via www.alzheimer-nederland.nl. Via www.alzhei-
mer-nederland.nl/help-mee lees je hoe jij mee kunt helpen. <

Op dit moment werken we aan de eerste stappen 
naar een aardgasvrij Heusden in 2050. Daarvoor 
willen we in de komende periode flink gaan inzet-
ten op energiebesparing en het terugdringen van 
het aardgasverbruik. Wij zijn benieuwd wat jij al 
doet, wilt doen en waar wij je bij kunnen helpen.

Meedoen
Wil je de vragenlijst invullen? Dat kan online via 
www.heelheusdenduurzaam.nl. Ga dan onderaan 
de pagina naar nieuwsberichten. Invullen kan tot 
14 november 2021. 

Duurzame afspraken
Het jaar 2030 is een belangrijk meetpunt of we 
er voldoende in slagen de transitie naar een duur-
zame toekomst te maken. In mondiale klimaataf-
spraken staat bijvoorbeeld dat we vanaf 2050 geen 
fossiele brandstoffen meer gebruiken. Ook zijn 
er afspraken gemaakt over het volledig circulair 
maken van onze economie. Door het waar maken 
van deze afspraken kunnen we extreme klimaat-
veranderingen beperken. Dat is belangrijk voor het 
behoud van een veilige en gezonde leefomgeving 
voor toekomstige én huidige generaties. <

Van GFT-afval naar compost
Gooi geen plastic en glas in de  
groene container

Wist je dat het grootste deel van het GFT-afval, zo’n twee derde,  
tot compost verwerkt wordt? Dit compost gebruiken boeren en tuin-
ders om de bodem te verbeteren. Daarom is het belangrijk dat er geen 
vervuiling in het GFT-afval zit. Helaas ziet onze verwerker van GFT-
afval steeds vaker plastic en glasscherven in het afval terug. Boeren en 
tuinders willen geen vervuild compost afnemen, omdat dit gevaarlijk is 
voor hun gewassen en dieren.

Ook geen bioplastic
Plastic hoort niet bij het gft. Koffiecups waarop staat dat het  
bioplastic is, mogen ook niet bij het GFT-afval! Dit hoort bij het PMD-
afval. Alleen speciale GFT-inzamelzakken met het Kiemplantlogo of 
OK-Compostlogo zijn toegestaan in de groene container.

Heb je een glazen pot met groenten over? Gooi de groenten dan  
in de GFT-container en gooi de glazen pot in de glasbak! <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Hoe veilig is  
jouw woning?
De 112 meldkamer krijgt in de  
herfst- en wintermaanden veel  
meer meldingen van inbraken dan  
in de lente- en zomermaanden.  
Het is belangrijk dat jouw woning  
inbraakveilig is. Op www.stichtingnipw.nl, de website van 
Stichting Nationale Inbraakpreventie, vind je allerlei tips  
om jouw huis beter te beveiligen. Bijvoorbeeld over hoe je  
je voor- en achterdeur beter beveiligt, wat goede verlichting 
voor de beveiliging van jouw woning doet en welk alarm -
systeem bij jou past. <

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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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
•  Vlijmen, Aardbei 12, bouwen garage 

(1167114, 27-10-2021)
•  Oudheusden, Kasteellaan 40 en 41, 

bouwen school en kinderopvang 
MIKZ (1167351, 28-10-2021)

•  Drunen, Bosscheweg naast huisnum-
mer 10, kadastraal K3115, bouwen 
woning (1167740, 30-10-2021)

•  Drunen, Sweelinckstraat 77, plaatsen 
dakkapel (1167941, 01-11-2021)

Kappen
•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 44, 

kappen lariks (1166007, 20-10-2021)
•  Oudheusden, Kasteellaan 40 en 41, 

kappen 19 houtopstanden (1167348, 
28-10-2021)

•  Drunen, kadastraal L2926, K3013 
tot en met K3016 en ged, K2578, 

Nieuwkuijk, kadastraal N4442 en 
H6102 en Vlijmen, kadastraal N6837, 
N713, L3237, H5420, P4, O324 en 
O245, kappen houtopstanden ten 
behoeve van het project GOL (verg 
507) (1167092, 27-10-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Oudheusden, Kasteellaan 40 en 41, 

bouwen school, kinderopvang MIKZ 
en aanleg-gen in- en uitrit (1167351, 
28-10-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Oudheusden, Kasteellaan 40 en 

41, aanleggen in- en uitrit (1167351, 
28-10-2021)

•  Drunen, Bosscheweg naast huisnum-
mer 10, kadastraal K3115, aanleggen 
in- en uit-rit m(1167740, 30-10-2021)

•  Drunen, Doormanstraat 8, verbreden 
oprit (1167855, 31-10-2021)

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.

Monumenten
•  Heusden, Burchtstraat 3, verbouwen 

woning (1123960, 26-10-2021)

GEWEIGERDE AANVRAAG  
OMGEVINGSVERGUNNING
•  Drunen, Bruneilaan 13, bouwen fiet-

senhok (1126656, 28-10-2021)
•  Drunen, Kanaalweg 8, aanleggen 

containervelden en een bufferbassin, 
(1138903, 01-11-2021)

INGETROKKEN
•  Gemeente Heusden, diverse locaties, 

wijzigen reeds eerder verleende ver-
gunningen ten behoeve van project 
GOL, aanlegwerkzaaheden (1162666, 
29-10-2021)

•  Vlijmen, Pampas 1, plaatsen dak-
kapel voorzijde woning, (1166091, 
02-11-2021)

•  Heusden, Waterpoort 12-14, plaat-
sen ramen en een deur, (1143426, 
02-11-2021)

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.

Evenementenvergunning

ONDERNEMERSVERENIGING 
HEUSDEN 
De burgemeester van Heusden heeft op 
1 november 2021 vergunning verleend 
aan Ondernemersvereniging Heusden 
voor de Sinterklaasintocht Heusden op 
13 november 2021 bij de Stadshaven in 
Heusden. De vergunning is verzonden 
op 1 november 2021 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 1164290.

WERKGROEP NATIONALE 
FEESTDAGEN VLIJMEN
De burgemeester van Heusden heeft op 
1 november 2021 vergunning verleend 
aan Werkgroep Nationale Feestdagen 
Vlijmen voor de Intocht Sinterklaas op 
19 november 2021 bij het Burgemeester 
van Houtplein in Vlijmen. De vergun-
ning is verzonden op 1 november 2021 
en bij de gemeente bekend onder num-
mer 1161758. <

Bekendmakingen >

Verdagen
•  Gemeente Heusden, diverse locaties, 

wijzigen reeds eerder verleende ver-
gunningen GOL aanlegwerkzaamhe-
den (1162666, 26-10-2021)

Meer informatie
Graag bij uw 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, Copernicuslaan 12, plaatsen 

dakkapel voorzijde pand (1140549, 
02-11-2021)

•  Heusden, Burchtstraat 3, verbouwen 
woning (1123960, 26-10-2021)

Kappen
•  Herpt, Veldweg 1, kappen drie bomen 

(1162811, 02-11-2021)
•  Vlijmen, Prins Bernhardlaan ter hoog-

te van huisnummer 4, kappen beuk 
(1162953, 28-10-2021)

•  Drunen, Lipsstraat ter hoogte van 
huisnummer 20, kappen leilinde 
(1165751, 02-11-2021)

•  Vlijmen, Badweg tegenover huisnum-
mer 2, kappen dode berk (1165781. 
28-10-2021)

Sinterklaasintocht vesting Heusden
Het is weer zover, de Sint is bijna weer in het land! Ook komt hij weer naar onze kernen.  
Op zaterdag 13 november komt de Sint aan in de vesting Heusden. Dit evenement kan voor  
de nodige parkeerdruk zorgen. 

De organisatoren zetten op deze dag verkeers-
regelaars in om het parkeren te begeleiden. Volg 
dus voor het vinden van een parkeerplek hun aan-
wijzingen op. Kom je met de auto naar de vesting 
Heusden, maak dan gebruik van de parkeerlocaties 
buiten de vesting. In de vesting is parkeren al-
leen toegestaan in de bestaande parkeervakken. 
Voorkom een boete en parkeer enkel waar dit is 
toegestaan.

Coronamaatregelen
Volgens de Rijksoverheid is er bij sinterklaasin-
tochten geen coronatoegangsbewijs verplicht. 

Ook voor begeleiders van kinderen is het niet no-
dig om een coronatoegangsbewijs te laten zien. 
Daarnaast is het belangrijk dat iedereen zich 
aan de basisregels, zoals 1,5 meter afstand, blijft 
houden of je nu wel of niet gevaccineerd bent. 
Meer informatie vind je op de website van de 
Rijksoverheid. <

Aankondiging openbare 
raadsvergadering
 
Morgen, donderdag 11 november, om 17:00 uur vergadert de 
raad van de gemeente Heusden. Je kunt de raadsvergadering 
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 <

Kansenongelijkheid door 
tekort aan pleeggezinnen
Er is al jaren een structureel tekort aan pleegouders. Terwijl er 
jaarlijks juist meer kinderen zijn die op zoek zijn naar pleegou-
ders. Dit betekent dat ook kinderen uit Heusden, die geen veilig 
thuis hebben, vaker doorgeplaatst worden of erg lang moeten 
wachten voordat er een juiste match voor een fijne plek gevon-
den is. Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin 
om ergens thuis te mogen zijn, om zelfvertrouwen op te doen 
en zich te kunnen ontwikkelen. Sterk Huis is een organisatie 
die zich inzet voor deze kinderen. Kijk voor meer informatie op 
www.sterkhuis.nl

www.heusden.nl
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