
Drugsafval gedumpt in buitengebied 
Heusden
Begin april is er twee keer afval van een hennepkwekerij gedumpt in het buitengebied van de  
gemeente Heusden. Het afval werd, na onderzoek door de politie, opgeruimd door de buitendienst  
van de gemeente Heusden.

Op de eerste rij bij  
La Vuelta
Wielerronde La Vuelta start niet vaak buiten Spanje. Dit jaar wel én  
La Vuelta komt op zaterdag 20 augustus door Heusden. Wil je op de 
eerste rij staan en dit sportieve spektakel mogelijk maken? Meld je  
dan nu aan als verkeersregelaar. Als verkeersregelaar draag je op  
20 augustus bij aan dit mooie sportevenement. 

Aanmelden kan op www.heusden.nl/vuelta. Op die webpagina vind je 
ook de route, informatie over evenementen organiseren en verkeers-
maatregelen. <

Laatste sessie omgevingsvisie
De omgevingsvisie van de gemeente Heusden is bijna klaar. Wil jij 
meehelpen om de puntjes op de ‘i’ te zetten? Kom dan naar de bij-
eenkomst in Mariënkroon op dinsdagavond 19 april. Vanaf 17:15 uur 
staan er soep en broodjes klaar en we starten om 18:00 uur. 

Tijdens deze sessie gaan we samen met bewoners en ondernemers 
in gesprek over de omgevingsvisie. Meld je van te voren aan, meer 
informatie hierover lees je op www.heelheusdenbouwtmee.nl.  
Ga onderaan de pagina naar ‘Sessie puntjes op de ‘i’. <

Aangepaste 
openingstijden

•   Maandag 18 april zijn 
de gemeentebalie 
in Vlijmen en Bijeen 
gesloten door Pasen.

•   Woensdag 27 april 
zijn de gemeente-
balie in Vlijmen en 
Bijeen gesloten door 
Koningsdag. <

Aan de Buitenwaardenweg in Hedikhuizen en 
aan de Vergereindseweg in Haarsteeg werd afval 
van een hennepkwekerij gedumpt. Burgemeester 
Willemijn van Hees geeft aan: ‘’Het dumpen van 
drugsafval is een hardnekkig probleem. Het is 
slecht voor het milieu en onze inwoners draaien 
indirect op voor de kosten. Dat willen we natuurlijk 
niet! Zie jij in het buitengebied bijvoorbeeld een 
verdachte situatie met een voertuig dan kun je dit 
altijd melden bij de politie. Noteer dan ook het ken-
teken! Wie weet kunnen we deze criminelen dan ge-
richt aanpakken en de kosten verhalen. Zo zorgen 
we samen voor een veilige en schone gemeente!”

Toezicht in het buitengebied
Het buitengebied kent allerlei problemen die 
de natuur aantasten, de rust verstoren en de 
leefbaarheid bedreigen. Strafbare feiten vinden 
er met regelmaat plaats. Denk aan dumpingen, 
wildcrossers, stroperij, vissen zonder geldige do-
cumenten of afval verbranden. Om dit soort mis-
standen aan te pakken is er goed toezicht nodig. 
De Brabantse samenwerkingsvorm ‘Samen Sterk 
in Brabant’ (SSiB) verzorgt de toezicht en handha-
ving in het Brabantse buitengebied. In deze brede 
samenwerkingsvorm werken gemeenten, provin-
cie, terrein beherende organisaties, particuliere 
grondeigenaren, waterschappen en waterwinbe-
drijven samen. Door de inzet van deze ‘groene’ 
boa’s op het gebied van toezicht, handhaving, 
opsporing en door actieve netwerkopbouw willen 
we de kwaliteit van het buitengebied in Noord-
Brabant bewaken en verbeteren.

Melden
Zie jij een verdachte situatie of heb je vermoedens 
van criminele activiteiten? Meld dit bij de politie. 
Dit kan via het telefoonnummer 0900 8844 of 
bij spoed op 112. Anoniem melden kan via Meld 
Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 
of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Meldingen 
worden altijd serieus genomen en uitgezocht. <

Hoe groen is jouw tuin?
Een groene tuin maakt je beter voorbereid op de gevolgen van kli-
maatverandering: droogte, hitte en extreme neerslag. Een groe-
ne tuin werkt verkoelend bij warm weer en zorgt voor minder 
wateroverlast. De grond en planten vangen het water deels op. 
Het is ook nog eens goed voor dieren, vogels en insecten. Ook een 
geveltuin of een groen balkon helpt. De juiste bodembedekking 
helpt om de aarde vochtiger te houden in periodes van droogte.

Tegels eruit, groen erin
Veel tuinen zijn verhard met tegels en hier gaat geen regendrup-
pel doorheen. Als het regent, stroomt het regenwater regel-
recht het riool in. Zonde, want dat water kun je goed gebruiken 
als het langere tijd droog is. Of het kan in de bodem zakken 
en het grondwater aanvullen. Hierdoor hoeft het water dan 
niet via het riool afgevoerd te worden. Dit helpt dan weer om 
wateroverlast op straat bij heftige regenbuien te voorkomen. 
En met alleen maar tegels in je tuin hebben vlinders, bijen en 
vogels er weinig te zoeken. Bovendien is het op een tropische 
dag in een betegelde tuin niet om uit te houden. Vandaar het 
advies: tegels eruit, groen erin. Meer informatie vind je op 
www.heelheusdenduurzaam.nl 

Regentonactie
Met een regenton vang je regenwater op zodat je dit op een later 
moment kunt gebruiken om bijvoorbeeld je tuin, het gras of de 
bloemen water te geven. Hartstikke duurzaam en je bespaart 
kostbaar drinkwater! Daarom lanceren we een regentonactie! 
Koop jij een regenton dan kun je hiervoor 25 euro subsidie ont-
vangen. Er is subsidie beschikbaar gesteld om 320 regentonnen 
te vergoeden. Dus wees er snel bij! Er geldt een minimum aan-
schafbedrag van 25 euro, dit is gelijk aan het bedrag van de subsi-
die. Subsidie aanvragen kan via www.heusden.nl/watersubsidie. <

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 17.00 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

Nu & morgen
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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
•  Drunen, Walserij kadastraal K3243, 

bouwen bedrijfshal (1210321, 
30-03-2022)

•  Vlijmen, Marijnenlaan 56, plaatsen 
erfafscheiding (1211221, 01-04-2022)

•  Drunen, Tinie de Munnikstraat 6, 
uitbreiden supermarkt en vernieuwen 
gevelreclame (1211524, 01-04-2022)

•  Vlijmen, Marijkelaan 2, vergroten 
woning door plaatsen dakopbouw  
(1211553, 01-04-2022)

•  Drunen, Sportlaan 1, bouwen schuur/
berging (1211893, 02-04-2022)

•  Heesbeen, Grotestraat 13, verbouwen 
woning (1212421, 04-04-2022)

•  Vlijmen, Emmalaan 49, vergroten 
woning (1212803, 04-04-2022)

•  Nieuwkuijk, Abdijlaan tussen huis-
nummers 16A en 22, tijdelijk plaatsen 
congrestent (1212873, 04-04-2022)

Kappen
•  Drunen, Zonnebloemlaan 101, kappen 

ceder (1210375, 30-03-2022)
•  Heusden, Molenstraat 4, kappen 

esdoorn (1211528, 01-04-2022)

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

Steenweg kadastraal F843, aanleg-
gen twee tijdelijke in- en uitritten 
ten behoeve van bouwtransport voor 
bouwen school (1212982, 05-04-2022)

•  Drunen, Christiaan Huygensweg 7, 
verplaatsen en verbreden bestaande 
in- en uitrit (1213199, 05-04-2022)

Weg aanleggen of veranderen
•  Drunen, Walserij kadastraal K3243, 

weg aanleggen (1210321, 30-03-2022)

Reclame plaatsen 
•  Drunen, Tinie de Munnikstraat 6, 

uitbreiden supermarkt en vernieuwen 
gevelreclame (1211524, 01-04-2022)

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.

Verdagen
•  Herpt, Achterweg kadastraal G1710, 

naast huisnummer 4, bouwen woning 
met garage (1189714, 01-04-2022)

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
•  Drunen, Grotestraat 164B, plaatsen 

reclame objecten aan de gevels  
(1180715, 04-04-2022)

•  Vlijmen, Oliemaat 4, plaatsen reclame 
objecten aan de gevels (1180717, 
04-04-2022)

•  Drunen, Grotestraat 164B, vervangen 
winkelwagenstalling, plaatsen licht-
masten en erfafscheiding (1193259, 
04-04-2022)

•  Heusden, Wijksestraat 38, plaatsen 
zwembad (1195261, 04-04-2022)

•  Vlijmen, Geerpark 32, bouwen kap-
schuur (1195596, 31-03-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Achterstraat 1A, afwijken 

bestemming in verband met huis-
vesten arbeidsmigranten (1179873, 
01-04-2022)

•  Drunen, Grotestraat 164B, plaatsen 
reclame objecten aan de gevels  
(1180715, 04-04-2022)

•  Drunen, Grotestraat 164B, vervangen 
winkelwagenstalling, plaatsen licht-
masten en erfafscheiding (1193259, 
04-04-2022)

•  Vlijmen, Geerpark 32, bouwen kap-
schuur (1195596, 31-03-2022)

Monumenten
•  Heusden, Wijksestraat 38, plaatsen 

zwembad (1195261, 04-04-2022)

Reclame plaatsen
•  Drunen, Grotestraat 164B, plaatsen 

reclame objecten aan de gevels  
(1180715, 04-04-2022)

•  Vlijmen, Oliemaat 4, plaatsen reclame 
objecten aan de gevels (1180717, 
04-04-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Klompenmaker 17 en 

19, aanleggen in- en uitrit (1200722, 
01-04-2022)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Drunen, Oude Boschebaan kadastraal 

D2141, realiseren amfibieënpoel 
(1189103, 30-03-2022)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Mozartlaan 43, plaatsen 

dakkapel voorzijde woning (1187077, 
30-03-2022)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes weken 

Als je niet wil dat deze beschikking in 
werking treedt na afloop van de be-
roepstermijn, kan tijdens die termijn 
om een voorlopige voorziening worden 
verzocht. Dit verzoek kan worden ge-
daan bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch. De 
beschikking treedt in dat geval niet 
in werking voordat over dit verzoek is 
beslist.

Besluiten

GLASCONTAINER
Het college heeft besloten de huidige 
bovengrondse glascontainer op de 
hoek van de Nobellaan / De Savornin 
Lohmanlaan in Vlijmen te vervangen 
door een ondergrondse glascontai-
ner. Deze ondergrondse container 
komt op de locatie Nobellaan / hoek 
Pasternaklaan in Vlijmen, naast 
de ondergrondse container voor 
restafval. Ook de bovengrondse tex-
tielcontainer op de hoek van de Van 
Leeuwenhoeklaan en de Kuyperlaan 
wordt verplaatst naar die locatie. Het 
besluit met bijbehorende stukken ligt 
vanaf vrijdag 8 april 2022 zes weken 
ter inzage. Belanghebbenden kunnen 
bezwaar maken tegen dit 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: Panaś, M.P.
Geboortedatum: 23-06-1995
Adres: Stationsstraat 12 Drunen
Datum besluit: 31-03-2022
Zaaknummer: 1184802

Geslachtsnaam: Looijer, D.J.H., de
Geboortedatum: 30-11-1995
Adres: Sint Barbarastraat 12, Vlijmen
Datum besluit: 06-04-2022
Zaaknummer: 1175926

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je binnen zes weken, na de 
dag van deze publicatie, een bezwaar-
schrift indienen. Vermeld hierbij 
het zaaknummer. Voor vragen kun 
je contact opnemen met het clus-
ter Burgerzaken van de gemeente 
Heusden.

OPTIE BEDRIJFSGROND KAVEL 1 BE-
DRIJVENPARK HET HOOG
Op 8 april 2022 heeft de gemeente 
Heusden het volgende gepubliceerd 
op overheid.nl. De gemeente Heusden 
gaat een optieovereenkomst aan met 
een ondernemer, met de bedoeling over 
te gaan tot verkoop, van kavel 1 op be-
drijvenpark Het Hoog I in Nieuwkuijk.

Motivatie van dit besluit
De gemeente Heusden heeft di-
verse bedrijfskavels op verschillende 

bedrijventerreinen in de verkoop. Via 
de website van de gemeente Heusden 
en de site www.bedrijfskavelsnoord-
oostbrabant.nl kun je het aanbod 
bekijken. Naast de gebruikelijke 
criteria om in aanmerking te komen 
voor een bedrijfskavel hanteert de 
gemeente het criterium ’wie het eerst 
komt, het eerst maalt’. Op basis van 
deze objectieve, toetsbare en redelijke 
criteria staat vast dat deze onderne-
mer als serieuze gegadigde in aanmer-
king komt voor het verkrijgen van een 
optie tot aankoop van het betreffende 
bedrijfsperceel.

Tegen de voorgenomen verkoop kun-
nen geen zienswijzen, bezwaren of 
beroep in de zin van de Awb worden 
ingediend c.q. ingesteld. Iedere se-
rieuze gegadigde die vindt dat hij 
ook voor deze optieovereenkomst in 
aanmerking komt dient uiterlijk op 28 
april 2022 een kort geding aanhangig 
te hebben gemaakt over deze zaak bij 
de rechtbank Oost-Brabant. Met het 
oog op de voortgang in dit optieproces 
en het verkrijgen van rechtszekerheid 
voor zowel de optant als potentiële 
gegadigden hanteren wij een termijn 
van 20 kalenderdagen. Deze termijn is 
een vervaltermijn.

Evenementenvergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 8 april 2022 vergunning verleend 
aan Gebr. Regter voor het organise-
ren van de kermissen in de gemeente 
Heusden op de navolgende plaatsen 
en data:
•  Elshout, in de Theodorus J. 

Rijkenstraat en de Hertog Janstraat 
van 7 t/m 10 mei;

•  Heusden, op de Vismarkt en de 
Botermarkt van 26 /m 29 mei;

•  Drunen, op het Raadhuisplein en de 
Grotestraat (Hugo de Grootstraat 
t/m de Jac. v/d Meijdenstraat) van  
3 juni t/m 6 juni;

•  Nieuwkuijk, aan de 
Nieuwkuijksestraat (parkeerterrein) 
van 18 t/m 21 juni

•  Herpt, aan de Torenstraat ter hoogte 
van de huisnummers 2A en 4A van 2 
t/m 5 juli;

•  Haarsteeg, aan de Haarsteegsestraat 
en de Mr. Prinsenstraat (parkeerter-
reinen) van 3 t/m 6 september;

•  Vlijmen, op het Plein (parkeerter-
rein) en de Akkerstraat (rotonde t/m 
Mgr. van Kesselstraat) van 23 t/m 27 
september.

De vergunning is verzonden op 8 april 
2022 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 1214746. <
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na de dag van verzending van het 
besluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belangheb-
bende kan bezwaar maken.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 
BRABANTSEWEG 2B DRUNEN
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met het 
ontwerp van de omgevingsvergunning 
voor het bouwen van een woning aan 
Brabantseweg 2b in Drunen.

Het plangebied ligt aan de 
Brabantseweg, ten noorden van 
Brabantseweg 2. De percelen staan ka-
dastraal bekend als gemeente Drunen, 
sectie L, nummers 7576 en 7578.

De ontwerp omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 14 april 2022 gedurende zes weken 
ter inzage. Een digitale versie is raad-
pleegbaar via www.heusden.nl. U kunt 
een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met J. van Eijl of M. Snoeren 
via telefoonnummer (073) 513 17 89. 
Vermeld hierbij het zaaknummer 
1134875.

BESCHIKKING INTREKKEN DEEL OM-
GEVINGSVERGUNNING WABO, UITGE-
BREIDE PROCEDURE 
Burgemeester en wethouders heb-
ben besloten om in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht, op verzoek, een deel (LPG-
voorschriften) van de vergunning in te 
trekken voor: 

Adres Lipsstraat 21, Drunen 
Total Tankstation De Heikant. 
Omschrijving project Intrekking, op 
verzoek, van de LPG-voorschriften uit 
de vigerende omgevingsvergunning 
en het beëindigen van de opslag, door-
zet en afgifte van LPG (omwb zaaknr 
2021-041945). 

Beschikking en de bijbehorende stuk-
ken zijn gedurende zes weken, van  
14 april tot en met 25 mei 2022 in te 
zien via de gemeente Heusden. 
 
Tot het einde van de inzagetermijn 
kunnen belanghebbenden beroep 
aantekenen tegen deze beschikking. 
Het beroepschrift moet in tweevoud 
ingediend worden bij de Rechtbank in 
’s-Hertogenbosch of digitaal via loket.
rechtspraak.nl (DigiD noodzakelijk). De 
dag nadat de beroepstermijn is verstre-
ken, treedt de beschikking in werking. 
Het indienen van een beroepschrift 
stelt de werking van de beschikking 
niet uit. 

Ligging plangebied

Openbare informatievergaderingen

Op dinsdag 19 en woensdag 20 april 2022 
vergaderen de raadsleden van Heusden. De 
vergaderingen zijn te volgen via de livestream 
op www.heusden.nl en starten om 18.30 uur. De 
agenda’s en de bijbehorende stukken zijn beschik-
baar via www.heusden.nl onder ‘organisatie en 
bestuur’ / ‘vergaderingen’. Voor het spreekrecht 
verwijzen wij je naar de agenda’s op de website.

Vergadering 19 april 2022: Bestuur en Samenleving
Op de agenda staan onder meer: 
•   Raadsinformatiebrief Regionale Opgaven april 

2022
•   Kaderbrief 2023 Streekarchief Langstraat 

Heusden Altena
•   Jaarstukken 2021 en Ontwerpbegroting 2023 

Baanbrekers

Vergadering 20 april februari 2022: Ruimte & 
Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: 
•   Raadsinformatiebrief Uitvoeringsagenda 

Woonvisie 2022
•   Raadsinformatiebrief Ontwerpbestemmingsplan 

Wolput (ong.) Vlijmen
•   Raadsinformatiebrief Ontwerpbestemmingsplan 

Onsenoortsestraat 11 Nieuwkuijk
•   Raadsinformatiebrief Ontwerpbestemmingsplan 

Kleinestraat Drunen
•   Bestemmingsplan Mariëndonkstraat 23 Elshout
•   Bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesbeen 

Herziening 2021 <

Bijverdienen met je vereniging? 
Meld je aan voor de inzameling van oud 
papier!

Eén keer per maand zamelen vrijwilligers, samen met een inza-
melwagen en chauffeur van de Afvalstoffendienst, het oud pa-
pier in onze gemeente op. De verenigingen krijgen hiervoor een 
vergoeding van ongeveer € 400 tot € 450 per kwartaal. Er zijn 
verschillende inzamelwijken voor de inzameling van oud papier. 
In Drunen zijn er nu twee wijken beschikbaar:
•   De eerste wijk: Vermeerplantsoen, Rembrandtlaan, Duinweg, 

Honderdbunderweg, Sportlaan, Hoge Schijf, De Hooge Bank, 
Giersbergen

•   De tweede wijk: Dillenburg, Hogeweg, Hulten, (deel) 
Admiraalweg, Rubenslaan, Frans Halslaan, Jan Steenstraat, 
Jeroen Boschlaan, Van Goghstraat, Bosscheweg, Kooiweg

Inschrijven
Wil jouw vereniging in één of meerdere wijken oud papier inza-
melen? Neem dan contact op met op met Liesbeth Leermakers 
of Wilma Broeders via (073) 513 17 89 of info@heusden.nl. <

www.heusden.nl
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