
Groot Heusdens Dictee
Is de Nederlandse taal jouw ding, houd jij 
van taalspelletjes en durf je de strijd aan? 
Meld je dan aan voor het Groot Heusdens 
Dictee op zondag 22 mei! Georganiseerd door 
Cultuurtoren Honsoirde, in samenspraak met 
Bibliotheek Heusden. Het start om 15:00 uur 
aan de Abdijlaan 6a in Nieuwkuijk. Meer infor-
matie lees je op www.honsoirde.nl. <

Landschapsbeheer door vrijwilligers
De Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH) gaat met de gemeente samenwerken aan 
het beheer van het groen op Landgoed Steenenburg. Dat doet de vereniging elke eerste zaterdag van de 
maand van 9:00 tot 12:30 uur. 

Tips tegen stank en 
vervuiling GFT-container 
Bij warm weer kan het zijn dat de ‘groene’ container voor groente-, 
fruit- en tuinafval (GFT) gaat stinken of dat er vliegen op afkomen.

Onderstaand een aantal tips om dit te voorkomen:
•   Zet de container als het kan in de schaduw.
•   Leg onderin de container een pagina van een oude krant of een laagje 

stro. Dit zorgt ervoor dat er na lediging geen restje meer onderin de 
container achterblijft.

•   Gooi af en toe een handjevol zaagsel in de container, dit kan geurtjes 
en vocht absorberen.

•   Laat vochtig GFT-afval eerst uitlekken voordat het in de container 
gaat en gooi geen vloeibare etensresten in de container.

•   Wissel keukenafval regelmatig in laagjes af met het drogere tuinaf-
val. Dit maakt het gft een stuk droger.

•   Gebruik afbreekbare plastic of papieren GFT-inzamelzakken voor 
etensresten, vis en vlees. Vliegen komen af op etensresten, vlees en 
vis om daar hun eitjes te leggen. Daar komen maden uit.

•   Laat de containerdeksel met een houtje op een kiertje staan als je 
container stinkt. 

Heb je toch maden in de container? Leg een tak hedera of klimop in de 
container, dit is giftig voor maden. Gebruik geen zout; dit vervuilt het 
compost. Maak de bak regelmatig schoon na het legen. Gebruik kokend 
water en een scheut azijn of wat allesreiniger of groene zeep. Giet het 
vuile sop in een emmer en leeg deze in de gootsteen binnen. Niet bui-
ten of op straat. De put op straat loopt vaak regelrecht naar het op-
pervlaktewater en schoonmaakmiddelen kunnen schadelijk zijn voor 
het waterleven. Je kunt ook een bezem, schrobber of hogedrukreiniger 
gebruiken om de bak goed schoon te krijgen. Laat de bak drogen voor-
dat je de bak weer gebruikt. <

Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat 
Om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogen-
bosch en Waalwijk) te verbeteren, is er een programma ontwikkeld. 
Het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 
verbetert niet alleen de veiligheid rondom gevaarlijke op- en afrit-
ten en meer doorstroming van het verkeer op de A59, maar zorgt 
ook voor behoud van natuur, meer mogelijkheden voor recreatie en 
economische activiteiten en een betere leefbaarheid in de kernen.

Status
Op 12 mei heeft het provinciebestuur een aangepast Provinciaal 
Inpassingsplan (PIP) voorgelegd aan Provinciale Staten. De aan-
passingen in het PIP zijn nodig als gevolg van een tussenuitspraak 
over het PIP van de Raad van State. De aanpassingen gaan over een 
oplossing door grondruil met een agrariër, het toevoegen van een 
tijdschema voor de natuurcompensatie en een nadere toelichting 
waaruit blijkt dat er geen nadelige gevolgen zijn voor de omliggen-
de Natura2000-gebieden.

Vervolgstappen
De behandeling van het gewijzigde PIP is volgens planning op  
24 juni a.s. Parallel loopt de aanvraag voor een nieuwe vergunning 
Natuurbescherming bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. Een 
ontwerp-beschikking wordt nog deze maand verwacht. De Raad 
van State zal over beide besluiten gezamenlijk één definitieve uit-
spraak doen, naar verwachting in het najaar 2022. De eerste werk-
zaamheden aan het GOL worden gepland in oktober van dit jaar.

Meer informatie
Lees verder op de website van GOL (www.oostelijkelangstraat.nl)
waar je ook veelgestelde vragen en de nieuwsbrief GOL vindt.  
Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je een e-mail sturen naar 
info@oostelijkelangstraat.nl. Je kunt ook een vraag stellen op de 
GOL website.

De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten 
Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, Waterschap Aa en Maas en 
Rijkswaterstaat. De provincie heeft de regie over het project en de 
werkzaamheden. <

Meerdere werkgroepen
De NMVH heeft al sinds jaren een werkgroep 
Landschapsbeheer. Meer dan twintig mensen 
werken elke woensdag in de natuur in de ge-
meente. Omdat de eerste groep de maximum 
grootte had bereikt is een tweede werkgroep 
Landschapsbeheer opgezet. Die tweede groep 
bestaat inmiddels ook alweer uit meer dan 15 
mensen. Deze tweede groep werkt vooral aan de 
Duinweg in Drunen.

Nu gaat de NMVH een derde werkgroep starten; 
deze gaat werken op Landgoed Steenenburg. 
Ze beginnen kleinschalig. Onder andere met het 
bladvrij houden van paden, vrij snoeien van paden, 
verwijderen van concurrerende beplanting bij de 
nieuwe aanplant en het beheersen van klimop die 

vanaf de grond de bomen in groeit (met name bij 
de laanbomen).

Op de opengevallen plaatsen komt nieuwe aan-
plant van inlandse soorten die hier van nature 
thuishoren. Dit zorgt voor een versterking van 
de biodiversiteit. Al het hout dat vrijkomt bij de 
beheerwerkzaamheden blijft in het gebied liggen; 
dat is voedsel voor al het bodemleven.

Iets voor jou?
Lijkt het je ook wel wat om op een ontspannen 
manier bezig te zijn in de natuur? Wil je je graag 
uitleven in de natuur? Neem dan contact met op 
met de NMVH. Ze kunnen alle hulp en ondersteu-
ning gebruiken. Mail naar info@natuurenmilieu-
heusden.nl! <

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
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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, Garnizoenstraat 1, vervan-

gen kozijn (1231602, 09-05-2022)
•  Heusden, Botermarkt 2, verbouwen 

en vergroten pand (voormalig post-
kantoor) (1231858, 09-05-2022)

•  Heusden, Hertogin Johanna van 
Brabantstraat 13, 31 en 33, plaatsen 
screens en zonneschermen (1232188, 
10-05-2022)

Kappen
•  Nieuwkuijk, Sint Jorisstraat ter hoog-

te van huisnummer 1, kap kastanje-
boom (1228917, 04-05-2022)

Monumenten
•  Heusden, Botermarkt 2, verbouwen 

en vergroten pand (voormalig post-
kantoor) (1231858, 09-05-2022)

Roerende zaken
•  Drunen, Lisztstraat ter hoogte van 

huisnummer 23, L1849 2022 tijde-
lijk plaatsen 2 containers (1232591, 
10-05-2022)

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
•  Haarsteeg, Mommersteeg 80, verbou-

wen woning (1196162, 06-05-2022)

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
•  Heusden, Waterpoort 22, bouwen 

berging (1202376, 09-05-2022)
•  Vlijmen, Molenpark kadastraal L3380 

naast huisnummer 30, bouwen wo-
ning (1199089, 09-05-2022)

•  Vlijmen, De Hooge Bank kadastraal 
P945, bouwen woning (1193260, 
10-05-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, De Hooge Bank kadastraal 

P945, bouwen woning (1193260, 
10-05-2022)

Geweigerd
•  Vlijmen, Akkerpad 4, afwijken be-

stemmingsplan i.v.m. huisvesten 
meer dan 5 personen (1189504, 
10-05-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, De Hooge Bank kadastraal 

P945, aanleggen in- en uitrit (1221992, 
10-05-2022)

Ingetrokken
•  Haarsteeg, De Hoeven 5, bouwen 

schuur achter op het perceel 
(1185585, 03-05-2022)

Verlengen
•  Haarsteeg, Mommersteeg 80, verbou-

wen woning (1196162, 06-05-2022)

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.

VOORBEREIDINGSBESLUIT DISTRIBU-
TIECENTRA (GROENEWOUD 1 
DRUNEN)
Het college van Heusden maakt bekend 
dat de gemeenteraad op 10 mei 2022 
het voorbereidingsbesluit ‘distribu-
tiecentra’ heeft genomen. Het besluit 
is genomen als voorbereiding op het 
opstellen van een nieuw bestem-
mingsplan waarin distributiecentra 
worden geweerd van bedrijventerrein 
Groenewoud I in Drunen.

Besluitgebied
Het voorbereidingsbesluit geldt voor 
het bedrijventerrein Groenewoud I in 
Drunen (gelegen tussen de Spoorlaan, 
de Lipsstraat en Groenewoud), zoals 
aangegeven op de bij dit besluit be-
horende tekening met identificatie: 
NL.IMRO.0797.VBdistributie-VG01.

Reikwijdte en werking
Onder distributiecentra wordt ver-
staan: “Bedrijven (of een bedrijf) met 
SBI-2008 (Standaard Bedrijfsindeling) 
code 52109”. Aanvragen voor een omge-
vingsvergunning voor het bouwen van 
een distributiecentrum worden tijdens 
de werking van dit voorbereidingsbe-
sluit aangehouden.

Geldigheid
Voorbereidingsbesluiten treden in 
werking op de dag van publicatie. Dit 
voorbereidingsbesluit treedt in wer-
king op 12 mei 2022 en geldt voor de 
duur van één jaar.

Inzage
U kunt het voorbereidingsbesluit in-
zien in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Een digitale versie is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl. en via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl

Bezwaar/beroep
Tegen het voorbereidingsbesluit 
kan geen bezwaar of beroep worden 
ingesteld.

Evenementenvergunningen

STICHTING KUIJKS WEEKEND
De burgemeester van Heusden heeft 
op 11 mei 2022 vergunning verleend 
aan Stichting Kuijks Weekend voor 
het organiseren van de Doorkomst 
Roparun op 5 juni 2022 in Nieuwkuijk. 
De vergunning is verzonden op 11 mei 

2022 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 1209419.

S.C. ELSHOUT
De burgemeester van Heusden heeft 
op 11 mei 2022 vergunning verleend 
aan S.C. Elshout voor het organiseren 
van 50 jarig bestaan SC Elshout afde-
ling handbal op 25 juni 2022 in Elshout. 
De vergunning is verzonden op 11 mei 
2022 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 1209838.

HET LOKAAL BV
De burgemeester van Heusden heeft 
op 11 mei 2022 vergunning verleend 
aan het Lokaal BV voor het organiseren 
van het Speciaalbier festival op 28 en 
29 mei 2022 op het Raadhuisplein in 
Drunen. De vergunning is verzonden op 
11 mei 2022 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 1210931.

MIJZO SINT ANTONIUS
De burgemeester van Heusden heeft 
op 12 mei 2022 vergunning verleend 
aan Mijzo Sint Antonius voor het 
organiseren van de St Antoniusdag 
op 25 juni 2022 op de Demer aan de 
achterzijde van het pand in Heusden. 
De vergunning is verzonden op 12 mei 
2022 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 1214405.

WOOLS OF HOLLAND ORIGINALS
De burgemeester van Heusden heeft 
op 11 mei 2022 vergunning verleend 
aan Wools of Holland Originals voor 
het organiseren van de Lammetjesdag 
in Haarsteeg op 26 mei 2022. De ver-
gunning is verzonden op 11 mei 2022 en 
bij de gemeente bekend onder nummer 
1225558. <

Bekendmakingen >

Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer
Het college van Heusden heeft de on-
derstaande melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ont-
vangen en geaccepteerd:

Zaaknummer: 1217313
Datum ingekomen: 13 april 2022
Adres: Tuinbouwweg 22 Haarsteeg
Activiteit: Veranderen activiteiten

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. 

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de personen hier-
onder genoemd niet meer wonen op het 
adres waar zij volgens de basisregistra-
tie personen (BRP) staan ingeschreven. 
Het college heeft besloten de persoons-
lijsten van deze personen niet meer bij 
te houden. Daardoor staan zij officieel 
niet meer op dat adres ingeschreven.

Geslachtsnaam: Akakpo, K.V.
Geboortedatum: 26-12-1976
Adres: Schildersstraat 207 Vlijmen
Datum besluit: 10-05-2022
Zaaknummer: 1183007

Geslachtsnaam: Kołacz, L. 
Geboortedatum: 11-08-1962
Adres: Jan Tooropplantsoen 40 Drunen
Datum besluit: 10-05-2022
Zaaknummer: 1186313

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.

Aangepaste openingstijden
•   Op dinsdag 24 mei werken we aan de gemeente-

balie in Vlijmen van 09:00 - 17:00 uur alleen op 
afspraak. Van 17:00 - 20:00 uur zijn we open voor 
zowel afspraken als inloop.

•   Op donderdag 26 en vrijdag 27 mei (Hemelvaart) 
en maandag 6 juni (tweede pinksterdag) zijn de 
gemeentebalie in Vlijmen en Bijeen in Drunen 
gesloten. We zijn dan ook gesloten voor aangifte 
van geboorte en overlijden doen. 

•   De milieustraat is gesloten op 26 mei (vanwege 
Hemelvaart). <

De Week zonder Afval
In onze gemeente zamelen we veel afval geschei-
den in zodat het recyclebaar is. Nog beter is het 
om de berg met afval te verkleinen! In de week van 
maandag 30 mei tot en met zondag 5 juni is de 
Week Zonder Afval! Milieu Centraal geeft je dan al-
lerlei tips om jouw afvalberg kleiner te maken. 

Koop bijvoorbeeld vaker tweedehands, print slim-
mer, geef je kleding een tweede leven, kies voor 
herbruikbare verpakkingen of repareer kapotte 
spullen. Doe jij ook mee? Kijk eens op  
www.weekzonderafval.nl en meld je aan om elke 
dag een andere tip te ontvangen. <

Burgerberaad G1000 Vliedberg
Op 14 april en 12 mei waren er bijeenkomsten voor 
de G1000 Burgertop in de Vliedberg. Deelnemers 
kwamen bij elkaar om in gesprek te gaan over een 
duurzame toekomst voor de wijk. Van elk woonadres 
in de wijk was één persoon ingeloot, die kon zich 
aanmelden om mee te doen. Bij de bijeenkomsten 
waren ook lokale professionals, ambtenaren en poli-
tici aanwezig. Na de bijeenkomst van 12 mei zijn de 
deelnemers in groepen gestart met het uitwerken 
van onderwerpen die belangrijk zijn voor de wijk 
Vliedberg. <

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

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 spor-
tieve 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 evene-
menten organiseren en verkeersmaatregelen. <
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