
Maximale transportschaarste  
elektriciteitsnetwerk bereikt
Enexis maakte 8 juni bekend dat in Noord-Brabant en Limburg de maximale transportcapaciteit voor 
afname en teruglevering van elektriciteit in het hoogspanningsnet van TenneT is bereikt. De impact  
hiervan is groot.

Duurzame Doener aan  
het woord
Iedereen kan wat doen voor het klimaat. Dat kan iets groots zijn of 
juist klein. Goedkoop of duur. De een laat zijn vloer isoleren, terwijl de 
ander minder voedsel wil verspillen. Iets doen voor het klimaat kan op 
veel manieren. 

Duurzame Doener Fons van Dijk is voorzitter van de Natuur- en 
Milieuvereniging gemeente Heusden (NMVH). Fons is al vanaf de 
oprichting, 40 jaar geleden, lid van deze actieve vereniging met maar 
liefst 290 leden. 

Wij mochten deze Duurzame Doener interviewen. Fons neemt ons mee 
in de wereld van biodiversiteit. Wil je het interview lezen?  
Dat kan op www.heelheusdenduurzaam.nl. <

Willemijn van Hees, Burgemeester

“Behoud het goede en  
verbeter de rest” is mijn  
persoonlijke motto. 
De komende weken stellen de leden van de gemeenteraad en de 
wethouders zich aan u voor. Als voorzitter van raad en college 
trap ik deze serie graag af! Sinds 2018 ben ik burgemeester van 
onze mooie gemeente. Sindsdien heb ik veel inwoners en onder-
nemers mogen ontmoeten. Iedere twee weken schrijf ik een blog 
over mijn werk. Je kunt deze lezen op Heusden.nieuws.nl en op 
www.heusden.nl. 

Binnen het college ben ik verantwoordelijk voor:
•   Bestuurszaken, Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Bovengemeentelijke contacten, Kabinetszaken, Communicatie, 
Informatievoorziening, Publieksdienstverlening

•   Projecten: Brandweerkazerne Drunen, Opvang Oekraïense  
vluchtelingen

Hiervoor was ik:
•  Burgemeester van Geertruidenberg
•  Wethouder van Zundert
•   Zelfstandig ondernemer met een tekst- en vertaalbureau  

en schreef ik als journalist voor de krant. <

Wat betekent dit?
Startende of uitbreidende bedrijven of 
maatschappelijke organisaties die een 
grootverbruikaansluiting nodig hebben, kunnen 
voorlopig geen nieuwe of zwaardere aansluiting 
op het elektriciteitsnet krijgen. Dit geldt ook 
voor bedrijven die op grote schaal elektriciteit 
willen terug leveren. Ook nieuwe aanvragen 
voor bijvoorbeeld zonne- en windparken worden 
voorlopig niet gehonoreerd door Enexis. 
Bestaande aanvragen die al zijn gehonoreerd 
door Enexis via een contract, zoals zonnepark 
Hooibroeken van Energiek Heusden, kunnen wel 
doorgaan.

Wat is er nog wel mogelijk?
Voor inwoners en ondernemers die met hun 
huizen/panden zijn aangesloten op het net met  
een kleinverbruikaansluiting (tot en met 3 x 80 

Ampère) worden vooralsnog niet geraakt door 
de transportschaarste. Als de inschatting van 
elektriciteitsafname van kleinverbruikers 
voor de toekomst juist is, kunnen nieuwe 
woningen aangesloten worden in gebieden waar 
transportschaarste is afgekondigd. 

Meer informatie
•  www.heelheusdenduurzaam.nl
•   www.enexis.nl en klantenservice van 

Enexis Netbeheer via 088 857 22 22 of via 
klantenservice.zakelijk@enexis.nl

•   Loop je zelf tegen deze problematiek aan,  
laat het dan de gemeente weten via  
(073) 5131789 of via info@heusden.nl. <

ArkParkDag Haarsteeg
Zet het in je agenda! Op zondag 19 juni is de 
ArkParkDag. Van 11.00 tot 16.00 uur bij creativi-
teitscentrum De Ark aan de Ambrosiushof 44 in 
Haarsteeg. Tijdens dit culturele festijn trekken 
drie Haarsteegse verenigingen samen op. 

Er is een mooi dagprogramma samengesteld 
met bijzondere optredens van Ernst & Luim en 
de koninklijke harmonie St. Cecilia. Ook is er 
een expositie van creativiteitscentrum De Ark 
te bewonderen. Het jongerenorkest van Ernst 

& Luim voert het sprookje Rapunzel op. En er is 
deze dag nog veel meer te doen voor kinderen.

Lancering campagne
Tijdens deze dag lanceert Bijeen Heusden,  
samen met verschillende partners uit de kunst 
en cultuur sector, de campagne ‘een gelukkig 
leven’. Door het inzetten van kunst en cultuur 
vraagt Bijeen Heusden op een bijzondere  
manier aandacht voor dit thema. <

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
•  Nieuwkuijk, Middelweg 6B, renoveren 

en verhogen bestaande bedrijfsruim-
te (1245835, 01-06-2022)

•  Drunen, Esdoornstraat 13, vergoten 
woning door middel van nokverho-
ging (1246379, 01-06-2022)

•  Nieuwkuijk, Barones, kavel STE17, 
kadastraal K3291, bouwen woning  
(1246695, 02-06-2022)

•  Heusden, Vismarkt 3 en 5, realise-
ren doorbraak tussen twee panden 
(1246862, 02-06-2022)

•  Vlijmen, Monseigneur van 
Kesselstraat 2C, wijzigen bestem-
ming commerciële ruimte op 2e 
verdieping naar woonbestemming 
(1247249, 03-06-2022)

•  Vlijmen, Monseigneur van 
Kesselstraat 2B, wijzigen bestem-
ming commerciële ruimte op 1e 
verdieping naar woonbestemming 
(1247223, 03-06-2022)

•  Nieuwkuijk, Hertog, kavel STE12, 
kadastraal N7182, bouwen woning 
(1247632, 03-06-2022)

•  Elshout, Scheidingstraat 20, bouwen 
woning (1247864, 04-06-2022)

•  Nieuwkuijk, Hertog, kavel STE10, 
kadastraal N7197, bouwen woning 
(1250111, 07-06-2022)

Kappen
•  Drunen, Eendekooi 30, kappen twee 

eiken en 24 Amberbomen (1247012, 
02-06-2022)

•  Heusden, Hertogin Johanna van 
Brabantstraat 9, kappen spar 
(1249450, 07-06-2022)

Monumenten
•  Heusden, Vismarkt 3 en 5, realise-

ren doorbraak tussen twee panden 
(1246862, 02-06-2022)

Slopen
•  Heusden, Vismarkt 3 en 5, realiseren 

doorbraak tussen twee panden 
(1246862, 02-06-2022)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Monseigneur van 

Kesselstraat 2C, wijzigen bestem-
ming commerciële ruimte op 2e 
verdieping naar woonbestemming 
(1247249, 03-06-2022)

•  Vlijmen, Monseigneur van 
Kesselstraat 2B, wijzigen bestem-
ming commerciële ruimte op 1e 
verdieping naar woonbestemming 
(1247223, 03-06-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Barones, kavel STE17, 

kadastraal K3291, aanleggen in- en 
uitrit (1246695, 02-06-2022)

•  Elshout, Van Wassenaarstraat 38, 
realiseren parkeerplaats in voortuin 
en aanleggen in- uitrit (1247010, 
02-06-2022) 

•  Nieuwkuijk, Hertog, kavel STE12, 
kadastraal N7182, aanleggen in- en 
uitrit (1247632, 03-06-2022)

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
•  Heusden, Wijksestraat 6, realiseren  

3 appartementen in bestaand pand 
(1215034, 03-06-2022)

•  Haarsteeg, Janus van Engelenstraat 
2, vergroten woning (1217082, 
07-06-2022)

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 217C, verbou-

wen voormalig kantoorruimte naar 

gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale 
versie vind je op www.heusden.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt 
beroep indienen bij de Rechtbank 
Oost-Brabant.

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

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘MARIËNDONKSTRAAT 23, ELSHOUT’
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op 
10 mei 2022 het bestemmingsplan 
‘Mariëndonkstraat 23, Elshout’ (NL.
IMRO.0797.BPmariendonkstr23-VG01) 
gewijzigd heeft vastgesteld. Het be-
stemmingsplan maakt de bouw van 
een vrijstaande woning mogelijk.
 
Het plangebied ligt in Elshout tussen 
de woningen aan de Mariëndonkstraat 
21 en 25. Het plangebied heeft de ka-
dastrale aanduiding Drunen, sectie K, 
nummer 344.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 16 juni 2022 gedurende zes 
weken ter inzage. Een digitale versie 
vind je op www.heusden.nl en  
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar 
hebben gemaakt kunnen binnen zes 
weken na de dag waarop dit bestem-
mingsplan ter inzage is gelegd beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Ook 

belanghebbenden die kunnen aanto-
nen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest tijdig een zienswijze bij 
de gemeenteraad kenbaar te maken, 
kunnen beroep indienen. Daarnaast 
kan elke belanghebbende gedurende 
deze termijn beroep instellen tegen de 
wijzigingen die bij de vaststelling door 
de gemeenteraad in het ontwerpbe-
stemmingsplan zijn aangebracht. Het 
vastgestelde bestemmingsplan treedt 
in werking na het verstrijken van de 
beroepstermijn. 

Evenementenvergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 8 juni 2022 vergunning verleend 
aan Stichting Heusden Evenementen 
Promotie voor het organiseren van een 
muziekoptreden van The Indeps bij 
Burchtplein 5 in Heusden op 14 augus-
tus 2022. De vergunning is verzonden 
op 8 juni 2022 en bij de gemeente be-
kend onder nummer 1234802.

Verkeer
Besluit
•  om de Kasteellaan nabij de aanslui-

ting met de Nieuwkuijksestraat af te 
sluiten voor alle verkeer m.u.v. voet-
gangers en fietsers en ontheffinghou-
ders, middels het plaatsen van het 
bord model C01 van bijlage 1 van het 
RVV1990 met OB52 “uitgezonderd 
fietsers” en OB met de tekst “uitge-
zonderd ontheffinghouders”

•  om de Kasteellaan nabij de aanslui-
ting met de Kasteeldreef af te sluiten 
voor alle verkeer m.u.v. voetgangers 
en fietsers, middels het plaatsen van 
het bord model C01 van bijlage 1 van 
het RVV1990 met OB52 “uitgezon-
derd fietsers”. 

•  een en ander uit te voeren conform 
bijlage met tekening nummer: 
VB-2022-08.

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

Bezwaar: 9 juni 2022 tot en met 20 juli 
2022 <

Bekendmakingen >

woning (1179839, 03-06-2022)
•  Nieuwkuijk, Middelweg 32, realiseren 

laaddock (1180680, 03-06-2022)
•  Elshout, Scheidingstraat 26, verbou-

wen en vergroten woning (1194866, 
01-06-2022)

•  Vlijmen, Rembrandtstraat 65, verbou-
wen/vergroten woning en plaatsen 
nokverhogende dakkapel (1203677, 
02-06-2022)

•  Vlijmen, De Hoogstraat 38, plaatsen 
dubbele nokverhogende dakkapel 
(1215787, 02-06-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Grotestraat 217C, verbouwen 

voormalig kantoorruimte naar wo-
ning (1179839, 03-06-2022)

•  Nieuwkuijk, Middelweg 32, realiseren 
laaddock en aanleggen/veranderen in- 
en uitrit (1180680, 03-06-2022)

•  Elshout, Scheidingstraat 26, verbou-
wen en vergroten woning (1194866, 
01-06-2022)

•  Vlijmen, Rembrandtstraat 65, verbou-
wen/vergroten woning en plaatsen 
nokverhogende dakkapel (1203677, 
02-06-2022)

•  Vlijmen, De Hoogstraat 38, plaatsen 
dubbele nokverhogende dakkapel 
(1215787, 02-06-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Middelweg 32, aanleg-

gen/veranderen in- en uitrit (1180680, 
03-06-2022)

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.

OMGEVINGSVERGUNNING 
‘BRABANTSEWEG 2B, DRUNEN’
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het de omgevingsvergunning 
‘Brabantseweg 2b in Drunen’ (NL.
IMRO.0797.Brabant2bDrunen-OV01) 
heeft verleend. De omgevingsver-
gunning bestaat uit de onderdelen 
‘Afwijken van het bestemmingsplan’ en 
‘Bouwen’.

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 omgevingsvergunning met bij-
behorende stukken ligt met ingang 
van 16 juni 2022 gedurende zes we-
ken ter inzage. Je kunt de stukken 
tijdens openingstijden inzien in het 

Ligging plangebied

Ligging plangebied

Doe je afval in de juiste zak!
In Heusden breng je het restafval naar een ondergrondse rest-
afvalcontainer. Hiervoor gebruik je per inworp een vuilniszak 
van ongeveer 60 liter. Of dit afval in een grijze, een blauwe of 
een transparante vuilniszak wordt aangeleverd maakt niet uit 
omdat het restafval is. Dit afval wordt verbrand en hiervoor 
betalen we als gemeente een vast bedrag per ton/1.000 kg. 

Gebruik alleen biologisch afbreekbare zakken voor GFT- afval
Voor het GFT-afval en het PMD-afval dat je in je minicontainer 
verzamelt, gelden andere regels. Omdat dit afval hergebruikt 
wordt, mag het GFT-afval alleen in biologisch afbreekbare zak-
ken worden aangeleverd. Deze zakken herken je aan het biolo-
gisch keurmerk (kiemplant logo/ of OK compost logo). Je mag je 
GFT-afval natuurlijk ook gewoon los in je container aanleveren. 
Zitten er plastic zakken tussen het GFT-afval, dan keurt de af-
valverwerker de vracht af en dan moeten we het kostbare GFT-
afval aanleveren als restafval. Dat is ten eerste veel duurder, 
maar daarnaast ook slechter voor het milieu en zonde van de 
waardevolle grondstoffen die hierdoor verloren gaan. 

Gebruik alleen transparante/doorschijnende zakken voor  
PMD-afval
Ook het verpakkingsafval van plastic, metaal en drankenkar-
tons kun je gewoon los in je PMD-container aanleveren. Wil je 
het in een plastic zak aanleveren? Gebruik hiervoor dan alleen 
een transparante/doorschijnende plastic zak. Wordt het PMD-
afval bijvoorbeeld in een grijze of blauwe  vuilniszak in de mini-
container aangeleverd, dan keurt de afvalverwerker de vracht 
af waardoor we PMD-afval als restafval moeten afvoeren. Dat 
is ook veel duurder en slecht voor het milieu. Ook hier gaan dan 
waardevolle grondstoffen verloren omdat het aangeleverde 
PMD-afval niet hergebruikt kan worden. <

Aankondiging openbare 
raadsbijeenkomst en  
informatievergaderingen
Op dinsdag 21, woensdag 22 en donderdag 
23 juni 2022 vergaderen de raadsleden van 
Heusden. De vergaderingen zijn te volgen via 
een livestream op www.heusden.nl en starten 
om 18.30 uur. 

•   21 juni 2022: Raadsbijeenkomst Op de 
agenda staat de bespreking van het coali-
tieprogramma 2022-2026 ‘Heusden Nu en 
Straks’

•   22 juni 2022: Informatievergadering 
Ruimte & Duurzaamheid

•   23 juni 2022: Informatievergadering 
Samenleving

De agenda’s en de bijbehorende stukken vind 
je op www.heusden.nl onder ‘organisatie en 
bestuur’ / ‘vergaderingen’. Voor het spreek-
recht verwijzen we je naar de agenda’s op de 
website. <

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

Dag van de 
Techniek
Het is bijna zover!

Tijdens de Dag van de Techniek op zaterdag 18 
juni kijken jong en oud hun ogen uit. En speciaal 
voor jongeren hebben de deelnemende bedrijven 
alles uit de kast getrokken om een leuke activi-
teit neer te zetten. 

Zo kun je bijvoorbeeld je graafskills inzetten bij 
het graafmachine behendigheidsspel, is er een 
heftruckparkoers, kan je zelf een bureaulamp en 
zenuwspiraal maken, heerlijke pizza’s bakken 
in een oven en zijn er zelfs diverse spellen met 
VR-brillen! En voor de fanatiekelingen zijn er ook 
wedstrijdelementen aanwezig zoals: wie het 
snelst dozen in een werkbus kan stapelen en wie 
het snelst buizen kan buigen.

Waar: Breman Zuid (Marconilaan 4) in Drunen
Tijdstip: 10:00 - 15:00 uur
Toegang is gratis

De Dag van de Techniek 2022 wordt groter dan 
ooit, dat wil je echt niet missen! <

www.heusden.nl

Informatie van de gemeente Heusden > 15 juni 2022

https://officielebekendmakingen.nl/
overuwbuurt.overheid.nl
http://www.heusden.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.heusden.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.officielebekendmakingen.nl
www.heusden.nl
http://www.heusden.nl

