
Afval naast containers, 
wat doen we ermee?
Regelmatig wordt er in onze gemeente afval geplaatst naast ondergrondse restafvalcontainers, 
glasbakken, textielcontainers of afvalbakjes. Voor veel inwoners een doorn in het oog, gezien de 
meldingen die wij hierover ontvangen.

Raadsvergadering
1 november 
Wil jij weten hoe wij als gemeente zo 
verstandig mogelijk omgaan met jouw 
belastingcenten? Hoe wij verduurzamen 
of hoe we omgaan met de openbare ruimte of andere zaken die ook 
voor jouw toekomst van belang zijn. Op dinsdag 1 november is er 
weer een raadsvergadering  Kom ook langs! De vergadering is op het 
gemeentehuis in Vlijmen en start om 19.30 uur. De hele agenda met 
alle onderwerpen en stukken vind je op via www.heusden.nl onder 
‘organisatie en bestuur’ / ‘vergaderingen’. Je kunt de vergadering
ook volgen via de livestream op www.heusden.nl.

Nota Bodembeheer
In deze vergadering zal een besluit genomen worden over de Nota 
bodembeheer. De nota is een praktische richtlijn voor het omgaan 
met vrijkomende grond en geeft invulling aan het grondstromenbe-
leid. Voor deze nieuwe nota is de gemeente aangesloten bij andere 
gemeenten. 

Financiele instrumenten duurzaamheidsprojecten
Verder staat het onderzoek naar financiële instrumenten voor lo-
kale duurzaamheidsprojecten op de agenda. Dit onderzoek was het 
resultaat van een ingediende motie. In het voorstel wordt een con-
crete uitwerking gegeven van een voorkeursvariant n.l. een energie-
gemeenschap. Deze vorm wordt vervolgens verder uitgewerkt.

Rotonde Abt van Engelenlaan
Het laatste voorstel van de avond betreft het Bestemmingsplan 
Rotonde Abt van Engelenlaan Nieuwkuijk. Doel van dit bestem-
mingsplan is een rotonde te realiseren. Deze zal zorgen voor een 
verbetering van de verkeersveiligheid en een verbeterde doorstro-
ming van het verkeer op de aansluitende wegen. Ook neemt de raad 
in deze vergadering afscheid van het raadslid Cindy Loch (VVD). 
Carola Couwenberg (VVD) is haar opvolgster. <

Riool verstopt? Neem 
altijd contact op met de
gemeente
Is je riolering verstopt? Dat is zeker geen pretje. Maar helemaal niet 
als je dat ook nog eens veel geld gaat kosten. Als je een extern bedrijf 
inschakelt, vraag  -vooraf- altijd wat de kosten zijn. Er zijn malafide be-
drijven die belachelijke prijzen vragen om de verstopping te verhelpen. 
Vooral de inzet van een ontstoppingsveer met een prijs per meter is 
een strategie waar je mee op kosten wordt gejaagd. Vaak betaal je per 
meter (10 tot 20 m) dat ze met de veer het riool in gaan en berekenen 
ze een hoge meterpijs. 

Een gemiddelde verstopping kost normaal tussen de 100 en 200 euro! 
Of je de verstopping zelf moet laten oplossen, hangt af van de plek van 
de verstopping. Ligt de oorzaak op gemeentegrond? Dan lossen wij het 
op en betalen we de kosten. Als de verstopping op eigen grond is, dan 
moet je het zelf oplossen en betaal je ook zelf de kosten. 

Neem bij een rioolverstopping altijd contact op met de gemeente via 
telefoonnummer (073) 513 17 89. Ook in het weekend (bel dan met het 
storingsnummer dat aangegeven wordt). Wanneer je de verstopping 
niet bij ons gemeld hebt, worden de kosten niet door ons vergoed, ook 
al staat op factuur vermeld dat de verstopping op gemeentegrond zou 
zijn. Dit is namelijk achteraf niet te controleren. <

Wat doet de gemeente met deze zogenaamde bij-
plaatsingen? 
Allereerst controleren we of er gegevens van de 
vervuiler zijn te vinden. Als dat zo is dan geeft de 
BOA deze persoon een boete of waarschuwing. 
Helaas vinden we lang niet altijd gegevens en zit 
er dan niets anders op dan het afval af te voeren.
 
Waarom ruimen wij het afval op?
We kiezen er bewust voor om bijgeplaatst afval 
niet lang te laten staan, maar zo snel mogelijk op 
te ruimen. We begrijpen dat dit soms tot onbegrip 
leidt, want als de gemeente het afval steeds snel 
opruimt, lijkt het voor vervuilers wel heel erg ge-

makkelijk om afval te blijven dumpen. Dit doen we 
voor omwonenden; het is namelijk erg vervelend 
om dagenlang vanuit je woning naar hopen afval 
te moeten kijken. Daarnaast is het ook zo dat afval 
ander afval aantrekt. Als iemand grof huishoude-
lijk afval langs de container zet, is de kans groot 
dat het een openbare stortplaats wordt en dat 
mensen er zelf ook hun grof vuil bij plaatsen in 
plaats van het naar de milieustraat of een kring-
loopwinkel te brengen. Als zakken met huishou-
delijk afval lang naast een container blijven staan, 
kunnen mensen denken dat de container kapot of 
vol is waardoor zij hun afval er dan ook maar bij 
zetten. 

Proef opvrolijken containers 
Het kost veel tijd en geld om bijplaatsingen op te 
ruimen en af te voeren. Als de vervuiler niet te ach-
terhalen is, worden de kosten via de afvalstoffen-
heffing doorberekend aan inwoners. Binnenkort 
laten we als proef containers beschilderen en wil-
len we containertuintjes aanleggen om de omge-
ving op te leuken en hierdoor bijplaatsingen terug 
te dringen. Op enkele locaties gaan we dit samen 
met buurtbewoners en scholen oppakken.

Kapotte containers melden
Het beste is natuurlijk als er helemaal geen afval 
naast containers wordt geplaatst! Dan hoeven 
we ook niets op te ruimen en af te voeren. Dus, 
kom je een keer bij een afvalcontainer aan waar 
afval naast staat, controleer dan eerst of de con-
tainer gewoon werkt en nog niet vol is. En mocht 
de container toch kapot of vol zijn, meld dit dan 
bij de Afvalstoffendienst (telefoonnummer: 
(073) 615 65 75) of bij de gemeente (telefoon-
nummer: (073) 513 17 89) en breng het afval naar 
een andere container. Of neem het afval mee naar 
huis en probeer het een dag later nog een keer.

Samen houden we Heusden schoon! <

Voor de 35e keer Vincentius 
Boekenbeurs
Van vrijdag 28 tot en met zondag 30 oktober organiseert de 
Vincentiusvereniging gemeente Heusden voor de 35e keer 
een boekenbeurs op het terrein van abdij Mariënkroon in 
Nieuwkuijk. Door het verkoop van boeken, LP’s, CD’s en DVD’s 
haalt de vereniging geld op waarmee ze inwoners kunnen helpen 
die dat nodig hebben. 

Entree bedraagt € 1,-. Heb je een HeusdenPas? Dan heb je op 
zondag 30 oktober gratis toegang en mag je 10 gratis producten 
meenemen wanneer je je pas laat zien. Meer informatie lees je 
op www.vincentiusheusden.nl. <

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
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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 overheid.nl/berichten-over- 
uw-buurt kun je je aanmelden voor 
e-mail-service.
 

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN

Bouwen
•  Heusden, Putterstraat 80, slopen 

en vernieuwen schuur, tuinmuur en 
poort (1320079, 14-10-2022)

•  Vlijmen, Irenelaan 10, plaatsen 
dubbele nokverhoging (1320265, 
14-10-2022)

•  Vlijmen, Chopinlaan 19, vergroten 
woning aan de voorzijde (1320370, 
15-10-2022)

•  Nieuwkuijk, landgoed Steenenburg 
Barones STE34 Kavel K3307, bouwen 
woning en aanleggen in- en uitrit 
(1320785, 17-10-2022)

•  Vlijmen, Geerpark GEE507, bouwen 
woning en aanleggen in- en uitrit 
(1321590, 18-10-2022)

Kappen
•  Vlijmen, Beethovenlaan 24, kappen 

twee eiken (1318450, 12-10-2022)
•  Drunen, Torenstraat 27, kappen beuk 

(1321522, 18-10-2022)

Monumenten
•  Heusden, Putterstraat 17, herstellen 

kozijnhout en vervangen kozijnvleu-
gels (1320230, 14-10-2022)

Slopen
•  Heusden, Putterstraat 80, slopen 

en vernieuwen schuur, tuinmuur en 
poort (1320079, 14-10-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, landgoed Steenenburg 

Barones STE34 Kavel K3307, aanleg-
gen in- en uitrit (1320785, 17-10-2022)

•  Drunen, Eindstraat 4 en 
Kastanjelaan-west Kadastraal 
H2217 en H2218, aanleg in- en uitrit 
(1320694, 17-10-2022)

•  Vlijmen, Geerpark GEE507, aanleggen 
in- en uitrit (1321590, 18-10-2022)

Reclame
•  Nieuwkuijk, Middelweg 6, vervangen 

2 reclamedoeken op bestaande re-
clamemast door 2 digitale schermen 
(1320106, 14-10-2022)

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
•  Nieuwkuijk, Barones STE24 

Kadastraal K3295, bouw woning 
(1273391, 17-10-2022)

•  Vlijmen, Abraham van 
Diepenbeeckstraat 5, nokverhoging 
dak woning (1278223, 18-10-2022)

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
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 

Barones Kavel STE19 Kadastraal 
K3299, bouwen woonhuis (1283197, 
12-10-2022)

•  Vlijmen, Geerpark Nieuwe Morgen 
fase 2C1 Kadastraal L6287, bouw 37 
huurwoningen en erfafscheidingen 
(1259420, 17-10-2022)

•  Nieuwkuijk, Steenenburg Kavel 
STE25 Kadastraal K3292, bouwen 
woning (1259447, 18-10-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Geerpark Nieuwe Morgen 

fase 2C1 Kadastraal L6287, bouw 37 
huurwoningen en erfafscheidingen 
(1259420, 17-10-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Rozemarijn 50, aanleg in- 

uitrit en een paadje langs het huis 
(1298888, 13-10-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
Barones kavel STE19 Kadastraal 
K3299, aanleggen in- uitrit (1304052, 
12-10-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
Kavel STE25 Kadastraal K3292, 
aanleggen in- en uitrit (1281227, 
18-10-2022)

•  Nieuwkuijk, Barones STE24 
Kadastraal K3295, aanleggen in- en 
uitrit (1286958, 18-10-2022)

en Ruimtelijke Ordening, ingevolge 
artikel 78 van de onteigeningswet, 
een ontwerp koninklijk besluit met 
de daaraan ten grondslag liggende 
stukken ter inzage worden gelegd. 
Dit betreft het koninklijk besluit tot 
aanwijzing van onroerende zaken ter 
onteigening in de gemeente Heusden 
voor de uitvoering van de inpas-
singsplannen Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat West en 
Gebiedsontwikkeling Oostelijke 
Langstraat Oost van de provincie 
Noord-Brabant.

Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk 
besluit is de uniforme openbare voor-
bereidingsprocedure van afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing. Het ontwerp koninklijk 
besluit en de, ingevolge artikel 79 van 
de onteigeningswet, vereiste stuk-
ken liggen ter inzage op de volgende 
locaties: 
•  gemeente Heusden, Julianastraat 34 

in Vlijmen 
•  Rijkswaterstaat Corporate Dienst, 

Griffioenlaan 2 in Utrecht (alleen op 
afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het 
onteigeningsplan liggen ter inzage 
vanaf 25 oktober 2022 tot en met 5 
december 2022. Belanghebbenden 
kunnen in de periode dat de stukken 
ter inzage liggen, deze stukken ook di-
gitaal inzien en/of downloaden op het 
Rijkswaterstaat Publicatie Platform: 
open.rws.nl/ter-inzage/onteigeningen.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende 
voormelde inzageperiode schriftelijk 
of mondeling hun zienswijzen naar 
voren brengen. Schriftelijke reacties 
worden gericht aan Zijne Majesteit 
de Koning, d.t.v. de Minister voor 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening, Rijkswaterstaat Corporate 
Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, 
onder vermelding van dossiernr. ON4-
2022-100895. Een schriftelijke reactie 
kun je per post versturen naar  postbus 
2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail 
naar cdloketonteigening@rws.nl.

Wil je meer informatie over de pro-
cedure, een afspraak maken voor als 
je een zienswijze mondeling kenbaar 
wil maken of wil je het ontwerpbe-
sluit in Utrecht inzien? Bel dan naar 
Rijkswaterstaat Corporate Dienst, me-
vrouw  S. Marselli, via 06-10779797 of 
bij afwezigheid mevrouw F. Rob-Russel, 
06-12097585.

Hoorzitting
Voor deze procedure is een hoorzit-
ting gepland. Deze is alleen bedoeld 
voor degenen die in hun zienswijzen 

kenbaar hebben gemaakt dat zij wil-
len worden gehoord. Deze hoorzit-
ting is op 21 december 2022 om 11:00 
in het gemeentehuis van Heusden, 
Julianastraat 34 in Vlijmen. Hiervoor 
wordt geen afzonderlijke uitnodiging 
verzonden. 

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: Overdijk, A.J. van
Geboortedatum: 21-09-1987
Adres: Clauslaan 14 Vlijmen
Datum besluit: 14-10-2022
Zaaknummer: 1234292

Geslachtsnaam: Semenihins, R.
Geboortedatum: 10-12-1982
Adres: Nijlring 43 Drunen
Datum besluit: 18-10-2022
Zaaknummer: 1279560

Geslachtsnaam: Radionovs, V.
Geboortedatum: 08-03-1991
Adres: Nijlring 43 Drunen
Datum besluit: 18-10-2022
Zaaknummer: 1279560

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. <
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Buiten behandeling stellen aanvraag
•  Haarsteeg, De Omloop 10, plaatsen 

erfafscheiding (omheining van scha-
pengaas) (1284207, 14-10-2022)

Vergunningsvrij
•  Drunen, van Kinsbergenstraat 9, 

aanpassen dak schuur (1303586, 
12-10-2022)

Ingetrokken aanvraag
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat 37, vervangen kozij-
nen voor- en linkerzijgevel (1283964, 
12-10-2022)

•  Vlijmen, Achterstraat 8, plaatsen 
dakopbouw, vernieuwen en verduur-
zamen dak (1276188, 12-10-2022)

•  Nieuwkuijk, Hertog kavel STE16 
kadastraal N7183, bouwen woning 
(1245526, 13-10-2022)

•  Drunen, Leliestraat 18, aanleggen in- 
en uitrit (1236612, 18-10-2022)

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.

RECTIFICATIE PUBLICATIE 26-10-2022
Op 3 augustus 2022 heeft de gemeente 
Heusden in het gemeenteblad een 
aanvraag voor; het bouwen van een 
woning aan Barones kadastraal F653 in 
Nieuwkuijk. onjuist gepubliceerd, dit 
moet zijn:

Bouwen:
Barones STE24 kadastraal K3295 in 
Nieuwkuijk  (1273391)

Op 17 augustus 2022 heeft de ge-
meente Heusden in het gemeenteblad 
een aanvraag voor; het aanleggen 
van een in- en uitrit aan/op Landgoed 
Steenenburg STE26, kadastraal K3279 
en K3287 in Nieuwkuijk onjuist gepu-
bliceerd, dit moet zijn:

Uitrit aanleggen of veranderen:
Barones STE24 kadastraal K3295 in 
Nieuwkuijk  (1286958)

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.

ONTEIGENINGSPLAN 
GEBIEDSONTWIKKELING OOSTELIJKE 
LANGSTRAAT II
De burgemeester van de gemeente 
Heusden deelt mee dat op verzoek 
van de Minister voor Volkshuisvesting 

Riolering reinigen en inspecteren
Elk jaar verzorgen we regulier onderhoud aan het rioolstelsel. Vorige week zijn we begonnen met het 
reinigen en inspecteren van de riolering in onze gemeente. De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken. 

Wat merk je ervan?
Handig om te weten is dat je tijdens het rei-
nigen en inspecteren van het riool bij jou in 
de buurt gewoon je toilet, douche, bad en/of 
wasmachine kunt gebruiken. 

Stankoverlast
Door luchtdrukverschillen in het riool tijdens 
de reiniging kunnen de watersloten (zwanen-
hals of sifon) van je toilet, bad en gootsteen 
in je woning leeggezogen worden. Hierdoor 
ontstaat een open verbinding tussen je wo-
ning en het gemeentelijk riool. Daardoor kun 
je een lichte rioolgeur in je woning ruiken. 
Zodra je de zwanenhals weer vult (door het 
toilet door te spoelen en kranen even te la-
ten lopen) verdwijnt deze geur snel.

Wateroverlast
Wateroverlast tijdens reinigingswerkzaam-
heden komt zelden voor. Echter kan het zijn 
dat het water in de zwanenhals via het toilet 
(of via een douche- of schrobputje) van je 

woning omhoogkomt. Houd daarom tijdens 
de werkzaamheden in je wijk het toiletdeksel 
gesloten.

Verkeersmaatregelen
De reinigings- en inspectievoertuigen die 
de werkzaamheden uitvoeren hebben een 
omvang van een gemiddelde vrachtwagen 
en staan tijdens het werk voor korte tijd op 

dezelfde locatie. Het doorgaand verkeer kan 
voor korte tijd hinder ondervinden van de 
werkzaamheden. 

Meer informatie
Wij doen er alles aan om de overlast te be-
perken. Voor vragen kun je contact opnemen 
met Duncan Fridt via (073) 513 17 89 of via 
info@heusden.nl.

Lokale 
Veteranendag 
Heusden

In onze gemeente wo-
nen circa 280 veteranen. 
Mannen en vrouwen, jong 
en oud, die in opdracht van 
de Nederlandse regering op 
een missie in het buiten-
land zijn geweest. Als blijk 
van waardering en respect 
organiseren wij jaarlijks 
een lokale Veteranendag 
voor deze groep. Morgen, 
op donderdag 27 oktober 
om 14:30 uur, is er een 
openbare herdenkingsce-
remonie bij het monument 
op het Zuiderbolwerk in de 
vesting Heusden. Je bent 
van harte uitgenodigd om 
hier bij te zijn. <
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