
Ruilbeurzen spaaractie
De spaaractie voor het plaatjesalbum ‘Heusden, meer dan 25 jaar historie’ loopt op 4 november af. 
Het album geeft een fraai overzicht van de geschiedenis van de gemeente Heusden. De afgelopen 
weken is er flink gespaard en onderling geruild! Zo proberen liefhebbers hun album vol te krijgen. 

Herdenkingen bevrijding en 
stadhuisramp
Op vrijdag 4 november staan we zoals elk jaar stil bij twee 
oorlogsgebeurtenissen in onze gemeente. Om 14:00 uur is de 
herdenking bij het pijlmonument ter hoogte van de Steegerf in 
Drunen. Dit is de locatie waar op 4 november 1944 de bevrijding 
van het grondgebied van de huidige gemeente Heusden startte. 
Dit begon met een oversteek van het kanaal door de Schotse 
bevrijders. 

Om 19:00 uur start 
de herdenking van de 
stadhuisramp bij de 
Catharijnekerk in Heusden  
(Burchtstraat 2). Na afloop 
van de bijeenkomst in de 
kerk is er een stille tocht 
naar het Bezoekerscentrum 
(Pelsestraat 17). Daar 
worden om 20:00 uur 
134 kaarsen geplaatst. Voor 
elk slachtoffer van deze ramp 
één. In de nacht van 4 op  
5 november 1944 kwamen 
zij hier om het leven nadat 
de Duitsers de toren van het 
stadhuis opbliezen. Hierin 
schuilden de slachtoffers 
tegen het oorlogsgeweld. Je 
bent van harte welkom bij 
beide herdenkingen. <

Oud papier en karton is alleen recyclebaar als het schoon, droog en 
apart van ander afval wordt ingezameld. Vervuilde reststoffen kunnen 
het recyclingproces verstoren. Meer vervuiling leidt tot hogere verwer-
kingskosten en zorgt ervoor dat er minder recyclebaar papier en karton 
overblijft.

Wat mag er dan allemaal bij het oud papier en wat liever niet?
Kranten, folders, enveloppen, wc-rolletjes en kartonnen dozen: het 
mag allemaal bij het oud papier. Papier kan goed gerecycled worden 
tot nieuw papier. Melkpakken en sappakken horen niet in de papierbak 
maar bij het plastic afval: er zit een plastic en/of aluminium laagje in. 
Zit er plastic om je tijdschrift of reclamefolders? Haal dat er eerst af 
voor je ze in de papierbak gooit. <

Nog niet iedereen heeft het album vol. Sommige 
spaarders hebben dubbele stickers die ze graag 
willen ruilen. De jubileumcommissie van heemkun-
dekring Onsenoort organiseert daarom, in samen-
werking met Bibliotheken Heusden, op woensdag-
middag 9 november ruilbeurzen. Deze zijn in de 
openbare bibliotheken van Drunen, Oudheusden 
en Vlijmen van 13:00 tot 17:00 uur. Tijdens de ruil-
middag zijn een aantal spelregels:

•  Heb je nu dubbele stickers of extra albums die je 
niet nodig hebt? Lever deze dan alvast in bij de 
speciale bakken in de drie bibliotheken. De 
overtollige kaartjes kunnen dan alvast 
gesorteerd worden.

•  Ruil onderling al zoveel mo-
gelijk vóór de ruilbeurzen. Hoe 
minder kaartjes je op 9 novem-
ber nodig hebt, hoe groter de 
kans dat jouw album vol raakt. 

•   Alle overgebleven kaartjes vanuit de 
supermarkten  én de vooraf ingeleverde 
plaatjes worden tijdens deze middag 
ingezet. Daarbovenop komen de dubbele 
kaartjes die spaarders op 9 november nog 
meebrengen. 

•  Bij binnenkomst in de bibliotheek vraagt de or-
ganisatie je eerst in een speciaal gedeelte van de 
bieb onderling te ruilen.  Daarna kun je dubbele 
plaatjes inleveren (op nummervolgorde) en wor-
den deze achter de schermen gesorteerd. 

•   Tenslotte kun je aan de laatste tafels jouw ont-
brekende kaartjes ophalen. <

Wegwijs  
in media opvoeding
Webinar op maandag 7 november  
van 19:30 tot 20:30 uur

GGD Hart voor Brabant organiseert een webinar over media-
opvoeding voor de allerkleinsten (0-4 jaar). Hoe kun je jouw  
kind het beste begeleiden bij mediagebruik en wat is belangrijk 
voor een goede mediaopvoeding? Je krijgt hierover heldere  
informatie en bruikbare tips. Je kunt je aanmelden via 
www.ggdhvb.nl/webinars. <

Oud papier scheiden
Nederlanders zijn goed in het scheiden van oud papier en karton: we leveren ruim driekwart van 
al het oud papier en karton gescheiden in. Toch blijkt uit onderzoek dat de vervuiling van het 
gescheiden ingezamelde oud papier en karton toeneemt. 

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, Vismarkt Kadastraal 

A2877 Visbank, restauratie visbank 
(1322347, 19-10-2022)

•  Heusden, Bakkersdam 5, plaatsen 
slagboom (1322806, 20-10-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
Barones Kavel STE33 Kadastraal 
K3305, bouw woonhuis en aanleg in- 
en uitrit (1322940, 20-10-2022)

•  Drunen, Prins Hendrikstraat 73, wijzi-
gen voorgevel en vervangen dakkapel 
(1323468, 21-10-2022)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 
58, plaatsen mantelzorgwoning 
(1324225, 22-10-2022)

•  Vlijmen, Pasternaklaan 27, plaatsen 
12 zonnepanelen op de zijgevel aan de 
zuidkant (1325519, 25-10-2022)

Kappen
•  Vlijmen, Nobellaan 20, kappen boom 

Sequoia (1325135, 25-10-2022)

Monumenten
•  Heusden, Vismarkt Kadastraal 

A2877 Visbank, restauratie visbank 
(1322347, 19-10-2022)

Intrekken verleende vergunning
•  Hedikhuizen, Groenstraat 13, verzoek 

intrekken verleende vergunning 
1143233 (325227, 24-10-2022)

Afwijken van de bestemming
•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 

58, plaatsen mantelzorgwoning 
(1324225, 22-10-2022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Oudheusden, van Deelenstraat 

79, aanleg in- en uitrit (1322272, 
19-10-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
Barones Kavel STE33 Kadastraal 
K3305, aanleg in- en uitrit (1322940, 
20-10-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
STE26 Kadastraal K3287, aanleg in- 
en uitrit (1305712, 19-10-2022)

Roerende zaken
•  Drunen, Amerikalaan hoek 

Panamastraat, plaatsen tijdelijke 
keet, opslag- afvalcontainer en toilet 
t.b.v. onderhoud woningen (1323431, 
21-10-2022)

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
•  Vlijmen, Zilverreiger Kadastraal 

N6248 (GEE502), bouwen woning 
en aanleggen in- en uitrit (1289740, 
18-10-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
STE06 Kadastraal N7195, bouwen 
woning en aanleggen in- en uitrit 
(1289647, 21-10-2022)

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je contact opnemen met het cluster 
Omgevingsvergunningen van de gemeen-
te Heusden, telefoon: (073) 513 1789.

VERLEEND
De vermelde datum is de verzenddatum.

Bouwen
•  Heusden, Breestraat 19, verbouwen 

/ renoveren / restaureren woning 
(1279872, 17-10-2022)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
STE29 K3282, bouwen woning en 
aanleggen in- en uitrit (1289348, 
21-10-2022)

•  Drunen, Industrieweg 6 2022 legali-
seren tijdelijke (10 jaar) romneyloods 
(1200229, 22-10-2022)

Afwijken van de bestemming 
•  Oudheusden, Oranjelaan 37, afwijken 

bestemming i.v.m. huisvesten vijf ar-
beidsmigranten (1202985, 21-10-2022)

•  Drunen, Industrieweg 6 2022 legali-
seren tijdelijke (10 jaar) romneyloods 
(1200229, 22-10-2022)

Monumenten
•  Heusden, Breestraat 19, verbouwen / 

renoveren / restaureren woning 
(1279872, 17-10-2022)

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

STE29 K3282, aanleg in- en uitrit 
(1289348, 21-10-2022)

•  Nieuwkuijk, Kasteellaan 4, aanleg-
gen in- uitrit (aan Barones) (1304295, 
21-10-2022)

Ingetrokken aanvraag
•  Doeveren, Provincialeweg 5, plaat-

sen 31 zonnepanelen op het terrein 
(1301160, 24-10-2022)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het 

zuidelijk op de bestaande woonbe-
bouwing aan de Hoprank. De ligging 
van het plangebied is in onderstaande 
afbeelding rood omlijnd aangegeven.

Ligging plangebied

Het vastgestelde uitwerkingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 3 november 2022 gedurende zes 
weken ter inzage. Een digitale versie is 
raadpleegbaar via www.heusden.nl en 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze bij de college kenbaar hebben 
gemaakt kunnen binnen zes weken na 
de dag waarop dit uitwerkingsplan ter 
inzage is gelegd beroep instellen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Ook belanghebbenden 
die kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest tijdig 
een zienswijze bij de college kenbaar te 
maken, kunnen beroep indienen. Het 
vastgestelde uitwerkingsplan treedt 
in werking na het verstrijken van de 
beroepstermijn.

OPTIE BEDRIJFSGROND
De gemeente Heusden gaat een 
optieovereenkomst aan met een 
ondernemer, met de bedoeling over 
te gaan tot verkoop, van kavel 3 op 
bedrijvenstrook Dillenburg in Drunen. 
Dit kavel is gelegen aan de Tinie 
de Munnikstraat en bedraagt circa 
500 m2.

Motivatie van dit besluit
De gemeente Heusden heeft diverse 
bedrijfskavels op verschillende  
bedrijventerreinen in de verkoop.  
Via www.heusden.nl en de site  
www.bedrijfskavelsnoordoostbrabant.nl  
kunnen geïnteresseerden kennis  
nemen van het aanbod. 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 
ondernemer als serieuze gegadigde in 
aanmerking 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 17 
november 2022 een kort geding aan-
hangig 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.

Besluit

MAATWERKVOORSCHRIFTEN 
ACTIVITEITENBESLUIT EN  
HERSTELBESLUIT
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat ten behoeve van de vol-
gende inrichting, naar aanleiding van 
het Activiteitenbesluit, maatwerkvoor-
schriften zijn gesteld:

Adres: Grotestraat 164 B Drunen, 
Jan Linders B.V.
Omschrijving project: Maatwerk-
voorschriften geluidsgrenswaarden.
Datum verzending: 19-10-2022 gemaild
Zaaknummer: 2022-027985

Adres: Oliemaat 4-5 Vlijmen, Jan 
Linders B.V.
Omschrijving project: Herstelbesluit. 
Maatwerkvoorschriften geluidsgrens-
waarden en vetafscheider/ slibvangput.
Datum verzending: 27 oktober 2022 
verzonden
Zaaknummer: 2022-042775

De beschikkingen zijn in te zien, gedu-
rende zes weken na de dag van toezen-
ding van het besluit, via de gemeente 
Heusden. 

Bezwaar 
Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunnen belanghebbenden 
tot het einde van de inzagetermijn 
bezwaar maken tegen de beschikking. 
De beschikking treedt na het verstrij-
ken van de bezwaartermijn in werking. 
Een belanghebbende kan echter, 
ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 
van de Algemene wet bestuursrecht, 
gedurende genoemde periode, naast 
een bezwaarschrift, tevens een verzoek 
om schorsing of voorlopige voorziening 
indienen, indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, zulks 
vereist. Het verzoek om een voorlopige 
voorziening moet in tweevoud, samen 
met een afschrift van het bezwaar-
schrift, worden verzonden aan de 
Voorzieningenrechter van de recht-
bank te Breda. <

Bekendmakingen >

besluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belangheb-
bende kan bezwaar maken.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘DE HOEVEN 44A, HAARSTEEG’
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat de gemeenteraad op 
27 september 2022 het bestemmings-
plan ‘De Hoeven 44a, Haarsteeg’ (NL.
IMRO.0797.BPdehoeven44A-VG01) 
gewijzigd heeft vastgesteld. Het 
plan maakt de bouw van een woning 
mogelijk.

Het plangebied ligt in de bebouwde 
kom van Haarsteeg tussen De Hoeven 
42 en De Hoeven 44a. De percelen heb-
ben de kadastrale aanduiding Heusden, 
sectie G, nummer 1671 en 1672. 

Ligging plangebied

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 3 november 2022 geduren-
de 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.

VASTSTELLING UITWERKINGSPLAN 
‘GEERPARK FASE 3B’
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat de college op 25 oktober 
2022 het uitwerkingsplan ‘Geerpark 
fase 3B’ (NL.IMRO.0797.BPUfase3B-
VG01) heeft vastgesteld. 

Het uitwerkingsplan betreft fase 3B 
(het laatste gedeelte van de bestem-
ming ‘Wonen-Uit te werken-4’) van het 
Geerpark in Vlijmen. Het plan betreft 
een uitwerking van de bestemming 
‘Wonen’ voor de realisering van maxi-
maal 25 woningen. Het plangebied 
sluit noordwestelijk aan op de nieuwe 
woningbouw van Geerpark fase 3A en 

Ontmoetingen blijven doorgaan
De hele maand oktober stonden we stil bij het thema eenzaamheid. Helaas 
stopt eenzaamheid niet na deze maand. Het aanbod van activiteiten  gelukkig 
ook niet. Het hele jaar door zijn er allerlei activiteiten in onze gemeente  
gericht op ontmoeten en samen zijn. Je vindt ze op www.komerbijheusden.nl. 

Met de activiteitenzoeker vind je 
makkelijk en snel activiteiten bij jou in 
de buurt.  Een aantal voorbeelden zijn:

•  Koffieleuten.  
Gezellig een praatje maken. Elke eerste 
vrijdag van de maand in de bibliotheek 
Drunen; elke tweede zaterdag van de 
maand in de bibliotheek Vlijmen.

•  Buurtsport Meiden.  
Activiteiten voor meiden uit groep 7 en 
8. Elke maandagmiddag (Drunen) en 
vrijdagmiddag (Oudheusden). 

•  Film met een bakske.  
Populaire film in de Voorste Venne 
met nazit voor senioren. Elke derde 
maandagmiddag van de maand.  

Zoek je aansluiting bij mensen die het-
zelfde meemaken als jij op dit moment? 
Kijk op www.komerbijheusden.nl  
voor verschillende groepen die 
regelmatig samenkomen. Er zijn fijne 
bijeenkomsten voor jonge moeders, 
mensen die met rouw of verlies te  
maken hebben, Long COVID patiënten, 
(jonge) mantelzorgers. <

Je kunt ook 
Whats appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer

> (06) 532 357 05

www.heusden.nl
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