
Plastic afval
Wist je dat plastic dat geen verpakking is, niet bij het PMD-afval 
hoort? Bijvoorbeeld kapot speelgoed, plastic borden, emmers 
of tuinstoelen. Wil je dit weggooien, dan kun je kleine dingen 
bij het restafval gooien. Grote dingen zoals een tuinstoel kun je 
inleveren bij de milieustraat. 

Twijfel? Kijk in de Afvalscheidingswijzer!
Alleen een lege plastic verpakking waar een product in verpakt 
zat hoort bij het PMD-afval. Dus bijvoorbeeld een lege tube 
tandpasta of een lege shampoofles. 

Twijfel je toch nog? Kijk dan in de Afvalscheidingswijzer van  
de gemeente Heusden of op www.afvalscheidingswijzer.nl  
van Milieu Centraal. <

Ieder kind lid van 
een club
Vorige week startte het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur de campagne ‘Kies een club’. Want ieder 
kind wil meedoen. Dansen, voetballen of kick-
boksen is leuk én gezond. Sport en cultuur zijn 
belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale 
ontwikkeling van jongeren en kinderen. 

Daarom betaalt het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur de contributie of lesgeld wanneer ou-
ders dat niet kunnen. Zo kunnen álle kinderen 
meedoen. Meer informatie hierover lees je op 
www.kieseenclub.nl.<

Energiek Heusden behaalt twee  
mijlpalen voor Zonnepark Hooibroeken
De aangevraagde SDE++ subsidie van het Rijk voor Zonnepark Hooibroeken is toegekend aan Energiek 
Heusden. Dit is een erg belangrijke stap in de richting van de realisatie van het Zonnepark. Dankzij deze 
subsidie heeft het zonnepark de komende 15 jaar een gegarandeerde inkomstenstroom. En nu ook de 
netwerkaansluiting bij Enexis geregeld is, kunnen de voorbereidingen van Energiek Heusden verder. 

Dag van de techniek
Heb jij een zoon of dochter die in de toekomst graag in de techniek  
wil werken? Of wil je samen met hen kennismaken met techniek?  
Zet dan de Dag van de Techniek op 18 juni in je agenda! Meer lees je op 
www.techniekvanjouwtoekomst.nl. <

Een groen dak brengt meer 
natuur in je tuin 
Wist je dat je voor een groen dak subsidie aan kunt vragen? Een 
groen dak is begroeid met planten. Met een groen dak vol bloei-
ende kruiden, grassen, sedum en andere vaste planten vergroot 
je de biodiversiteit van planten en dieren. Het zorgt ook voor een 
natuurlijke afvoer van regenwater en het koelt zowel je pand als de 
omgeving. 

De subsidie bedraagt € 20 per m2 voor het aanbrengen van  
tenminste 10 m2 groen dak, met een maximum van € 500 per  
project of perceel. Meer informatie over de voorwaarden lees  
je op www.heelheusdenduurzaam.nl. Ga daarna naar ‘Subsidie  
aanvragen’ > ‘Watersubsidie’. <

Pilotproject
Zonnepark Hooibroeken aan de 
Polderweg 1 in Oudheusden is 
het eerste project voor groot-
schalige opwekking van duur-
zame (zonne-) energie in het 
buitengebied van onze gemeen-
te. Een initiatief van de lokale 
energiecoöperatie Energiek 
Heusden, grondeigenaar fa-
milie Vugts en ontwikkelaar 
Sunvest B.V. Wij beschouwen 
dit initiatief als een pilotproject 
waarbij we maximaal willen 
faciliteren en stimuleren omdat 

dit aansluit op onze duurzaam-
heidsdoelen. Wij zijn blij dat dit 
proces weer een stap dichterbij 
is gekomen met het behalen van 
de twee genoemde mijlpalen!

Meedoen?
Inwoners en ondernemers 
uit de gemeente Heusden 
kunnen financieel deel-
nemen aan Zonnepark 
Hooibroeken. Interesse? Je 
kunt jezelf aanmelden via 
www.energiekheusden.nl. Hier 
vind je ook meer informatie. <

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

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, Duinweg 37, uitbreiding fiet-

senstalling (1232815, 11-05-2022)
•  Vlijmen, Geerpark Nieuwe Morgen 

fase 2C1 kadastraal N6248 en N6287, 
bouwen 38 woningen (1236330, 
13-05-2022)

•  Elshout, Mariendonkstraat 9, verbou-
wen en vergroten woning (1236082, 
16-05-2022)

•  Vlijmen, Geerpark Blauwbleuren 
kavel GEE425, bouwen woning, plaat-
sen erfafscheiding en aanleggen in- 
en uitrit (1236313, 16-05-2022)

•  Vlijmen, Lavendelweg 12, bouwen alu-
minium carport (1236544, 16-05-2022)

Afwijken van de bestemming
•  Nieuwkuijk, Middelweg 24, vestigen 

sportschool (1233343, 11-05-2022)
•  Vlijmen, Pastoor Becxstraat 18, af-

wijken van het bestemmingsplan, 
wijzigen reeds verleende vergunning 
(1186994) (1234795, 13-05-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Geerpark Blauwbleuren 

kavel GEE425, aanleggen in- en uitrit 
(1236313,  16-05-2022)

•  Drunen, Leliestraat 18, aanleggen in- 
en uitrit, (1236612, 16-05-2022)

•  Vlijmen, De Bellaard thv kruising 
Voorste Zeedijk, aanleggen in- en 
uitrit ten behoeve van een (nieuw) 
trafostation (1237012, 17-05-2022)

Werk of werkzaamheden uitvoeren
•  Drunen, Venne West III ter hoogte 

van het water bij de watertorens, aan-
leg mindervalide vissteiger (1235125, 
14-05-2022)

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, Hendrik de Jonghstraat 16, 

bouwen overkapping en bestaande 
berging (1187433, 09-05-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
Kavel STE08 kadastraal N7200, bouw 
woonhuis (1199871, 12-05-2022)

•  Vlijmen, Ranonkel 16, plaatsen erfaf-
scheiding (1205460, 12-05-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
Kavel STE07 kadastraal N7198, bouw 
woonhuis (1199906, 12-05-2022)

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
•  Drunen, Hoge Schijf 13, vergroten 

woning en realiseren bijgebouw 
(1186140, 11-05-2022)

•  Drunen, De Biesbosch 7, wijzigen 
constructie (1203023, 11-05-2022)

•  Drunen, Kennedystraat 41, construc-
tieve wijziging (draagmuur doorbre-
ken) (1206206,  11-05-2022)

•  Haarsteeg, Nieuwkuijk Vlijmen, plaat-
sen tijdelijke bouwborden (1203627, 
11-05-2022)

•  Haarsteeg, Mommersteeg 80, herbou-
wen woning (1196162, 13-05-2022)

•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 22, ver-
groten bedrijfsloods (1168489, 
16-05-2022)

•  Vlijmen, Marijnenlaan 56, plaatsen 
erfafscheiding (1211221, 16-05-2022)

•  Drunen, Grotestraat 175, herbouwen 
woonboerderij (1203961, 17-05-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Haarsteeg, Nieuwkuijk Vlijmen, plaat-

sen tijdelijke bouwborden (1203627, 
11-05-2022)

Deze regels worden gepubliceerd in  
het elektronische Gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar: 17 mei 2022 tot en met  
27 juni 2022

E-LAADPAAL
Besluit:
•  twee parkeervakken in de Valbrug 

in Drunen aan te wijzen als parkeer-
gelegenheid welke enkel gebruikt 
mag worden voor het opladen van 
elektrische voertuigen, door het 
plaatsen van het verkeersbord model 
E4 (Parkeergelegenheid) van bijlage 
1 van het Regelement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990 en de onder-
borden: ‘’uitsluitend opladen elektri-
sche voertuigen’’ en OB504 gericht op 
de parkeervakken waar deze regeling 
voor geldt;

•  het verkeersbesluit in eerste in-
stantie geldt voor één van de twee 
aangewezen parkeerplaatsen op de 
betreffende laadlocatie en die par-
keerplaats conform het besluit wordt 
ingericht;

•  bij voldoende gebruik van de laad-
voorziening, en op verzoek van de 
concessiehouder het besluit ook voor 
de tweede parkeerplaats gaat gelden 
nadat deze conform het besluit is 
ingericht;

•  een en ander uit te voeren conform 
bijlage met tekening nummer: 
VB-2022-1L.

Deze regels worden gepubliceerd in  
het elektronische Gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar: 17 mei 2022 tot en met  
27 juni 2022

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wet-
houders van Heusden maakt bekend 
dat het college op 18 mei 2022 heeft 
besloten tot het aanleggen van de 
gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats ter hoogte van Mommersteeg 
10b in Vlijmen. Het bord E6 wordt hier 
geplaatst alsmede het onderbord met 
kenteken. Het besluit is 18 mei 2022 
bekendgemaakt in het Gemeenteblad. 

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de persoon 
hieronder genoemd niet meer woont 

op het adres waar hij/zij volgens de 
basisregistratie personen (BRP) staat 
ingeschreven. Het college heeft beslo-
ten de persoonslijst van deze persoon 
niet meer bij te houden. Daardoor staat 
hij/zij officieel niet meer op dat adres 
ingeschreven.

Geslachtsnaam: Biały, K.A.
Geboortedatum: 14-07-1995
Adres: Acacialaan 4 Drunen
Datum besluit: 20-05-2022
Zaaknummer: 1188270

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.

Evenementenvergunningen

STICHTING MOTORSPORT BRABANT
De burgemeester van Heusden heeft op 
19 mei 2022 vergunning verleend voor 
Stichting Motorsport Brabant voor het 
evenement Motorcross Elshout 2022 
aan de Dekkerseweg in Elshout op 5 en 
6 juni 2022. De vergunning is verzon-
den op 19 mei 2022 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 1200409.

STICHTING BUURT BESTUURT 
GEERPARK
De burgemeester van Heusden heeft 
op 16 mei 2022 vergunning verleend 
aan Stichting Buurt Bestuurt Geerpark 
voor het organiseren van Jeugd 
Tienkamp in het Geerpark in Vlijmen op 
9 juli 2022. De vergunning is verzonden 
op 16 mei 2022 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 1228994 <
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•  Haarsteeg, Mommersteeg 80, herbou-
wen woning (1196162, 13-05-2022)

•  Vlijmen, Marijnenlaan 56, plaatsen 
erfafscheiding (1211221, 16-05-2022)

•  Vlijmen, Pastoor Becxstraat 18, af-
wijken van het bestemmingsplan, 
wijzigen reeds verleende vergunning 
(1186994) (1234795, 17-05-2022)

Kappen
•  Vlijmen, Nassaulaan t.h.v. huis-

nummer 51 en 53, kappen esdoorn 
(1194768, 16-05-2022)

Ingetrokken
•  Heesbeen, Grotestraat 28, plaatsen 

dakkapel voorzijde woning (1225028, 
17-05-2022)

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.

Verkeer

INRIJVERBOD
Besluit:
1.  op het noordelijk deel van de Oude 

Schoolstraat in Hedikhuizen ter 
hoogte van huisnummer 22 een inrij-
verbod voor gemotoriseerd verkeer 
aan te brengen waarbij landbouw-
verkeer uitgezonderd is door het 
plaatsen van borden model C12 van 
bijlage 1 van het RVV1990 inclusief 
onderbord OB55; 

2.  een en ander uit te voeren conform 
bijlage met tekeningnummer: 
VB-2022-07. 

Deze regels worden gepubliceerd in  
het elektronische Gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar: 23 mei 2022 tot en met  
3 juli 2022

VOETGANGERSOVERSTEEKPLAATS
Besluit:
•  op de Admiraalsweg in Drunen ter 

hoogte van de aansluiting met De 
Ruyterstraat een voetgangersover-
steekplaats aan te brengen door het 
plaatsen van borden model L02 van 
bijlage 1 van het RVV1990 en het aan-
brengen van de daartoe behorende 
verkeerstekens op het wegdek; 

•  een en ander uit te voeren conform 
bijlage met tekeningnummer: 
VB-2022-06. 

Dutch open 2022
Van 26 tot en met 29 mei is de Dutch Open, een internationaal golftoernooi, op Bernardus Golf in 
Cromvoirt. Het evenement is te bereiken via onze wegen en zorgt daardoor voor meer verkeersdrukte. 

De Deutersestraat (Cromvoirt) is van 26 tot en 
met 29 mei afgesloten voor doorgaand verkeer. De 
locatie van het golftoernooi wordt verder omringd 

door de N65 in het zuiden, de A59 in het noorden, 
de Vlijmenseweg (Den Bosch) in het oosten en de 
Nieuwkuijkseweg in het westen. <

Aangepaste openingstijden
•   Op donderdag 26 en vrijdag 27 mei (vanwege Hemelvaart) en 

maandag 6 juni (tweede pinksterdag) zijn de gemeentebalie in 
Vlijmen en Bijeen in Drunen gesloten. We zijn dan ook geslo-
ten voor het doen van aangifte van geboorte en overlijden. 

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

Voorkom extra kosten
De laatste betaaltermijn van de onroerend zaak- en hondenbe-
lasting over het jaar 2022 is bijna verstreken. Voorkom extra 
kosten en betaal uiterlijk 31 mei. Let op: dit geldt niet als je jouw 
aanslag betaalt met een automatische incasso. <
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