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Nu & morgen
Visie op zonne-energie
Het uitgangspunt voor onze visie op zonne-energie: we doen het met en voor elkaar. Steeds meer mensen
investeren al in zonne-energie, vaak met zonnepanelen op hun dak. We juichen dat natuurlijk toe. Hoe
meer zonnepanelen hoe liever! Maar er is meer nodig om Heel. Heusden. Duurzaam. te krijgen. Zonnevelden
kunnen daaraan bijdragen.
Met onze duurzaamheidspartners hebben we
besproken onder welke voorwaarden een zonneveld mogelijk is. Inwoners gaven waardevolle
feedback en pleitten voor zorgvuldigheid en
voorzichtigheid bij zonnevelden in het buitengebied. Het eindresultaat is een visie waarmee
op een gepaste manier ook zonnevelden hun
bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie.
De eerste twee initiatieven voor zijn al in beeld:
‘Hedikhuizen Duurzaam’ en ‘Voormalige stortplaats Bakkersdam’. Daarmee kunnen we klein
beginnen en ontdekken hoe we zonnevelden
verstandig kunnen inzetten. De visie staat op
17 september op de agenda van de raad. <

Burgemeester Willemijn van Hees ondertekende vorige week het convenant Meld Misdaad
Anoniem. Via dit convenant krijgt de gemeente alle meldingen door die binnen zijn gekomen bij
Meld Misdaad Anoniem (M.M.A.) over situaties binnen onze gemeente. Zo hebben we een beter
beeld en kunnen we optreden wanneer meldingen binnen onze bevoegdheid vallen. De gemeente
krijgt de melding uiteraard volledig geanonimiseerd door.

Niet wegkijken maar aanpakken
We hebben het veel liever
over alle mooie dingen in onze

Theo de Vaan - van Maatje
naar MogelijkMaker
Na 42 jaar bij PostNL op de administratie gewerkt te hebben,
kwam Theo de Vaan na een reorganisatie zonder werk te zitten. Dankzij het Maatjesproject werd Theo gekoppeld aan gemeentesecretaris Harrie Timmermans. Van januari tot juni 2019
liep hij als administratief medewerker stage bij verschillende
afdelingen van de gemeente Heusden. Naar volle tevredenheid,
want sinds 1 juli is hij één van de vaste MogelijkMakers van de
gemeente Heusden.

Meld Misdaad Anoniem

Wat is Meld Misdaad Anoniem?
Jij kent de dader, maar de dader
kent jou ook? Je hebt informatie
over ernstige misdaad, maar er
kunnen redenen zijn waarom je
niet naar de politie kan of durft.
Een lastig dilemma. Hiervoor
biedt Meld Misdaad Anoniem een
vangnet. Het is een onafhankelijk
meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over ernstige
criminaliteit en misdaad. Kijk op
www.meldmisdaadanoniem.nl
voor meer informatie.

Betaald werk door
Maatjesproject

gemeente, maar kunnen niet
wegkijken voor criminaliteit. In
Heusden werken we hard aan
het bestrijden van criminaliteit.
Hierbij gaat het niet alleen om de
misdrijven zelf, maar ook om de
gevaarlijke situaties die ontstaan
voor onze inwoners. Denk bijvoorbeeld aan het grote risico dat een
hennepkwekerij betekent voor
omwonenden. Help jij mee? Het
aanpakken van criminaliteit kunnen wij niet alleen. Jouw hulp is
onmisbaar! We hebben al in meerdere situaties kunnen optreden
door een melding.
Op www.nietwegkijken.nl vind
je meer informatie. <

Vrijwilligerswerk
Theo vertelt dat na 42 jaar werken de eerste weken na zijn
ontslag nog wel als vakantie voelden, maar dat was daarna
snel over. Theo ging vrijwilligerswerk doen bij De Voedselbank
Vlijmen en Stichting Leergeld. Hierdoor kwam hij met mensen
in contact en werd hij door toenmalig wethouder Margo Mulder
gewezen op het Maatjesproject van Baanbrekers. Door
Baanbrekers werd er een match gevonden met gemeentesecretaris en kreeg hij de kans om stage te lopen bij de gemeente
Heusden. Omdat Theo jarenlang ervaring had in financieeladministratieve functies was een stageplaats bij het cluster
Financiële administratie een logische stap.
Betaald werk
Theo vertelt : “Ik voelde me erg welkom. Mijn collega’s waren
erg behulpzaam dus ik voelde me al snel thuis. De stage, die
aanvankelijk 6 weken zou duren, werd verlengd naar 6 maanden.
En vanaf 1 juli heb ik dus weer betaald werk! Ik ben ontzettend blij dat ik nu een halfjaarcontract heb en dat ik door het
Maatjesproject weer aan het werk ben. Het zou mooi zijn als
meer inwoners die in de bijstand zitten via dit mooie project aan
betaald werk komen.”
Het Maatjesproject
Wanneer je als bijstandsgerechtigde al een hele tijd zonder
werk zit, valt het niet mee om weer aan de bak te komen. De
afstand tot de arbeidsmarkt wordt steeds groter, het netwerk
waarop je een beroep kunt doen steeds kleiner. Juist daarom
kan de hulp van een tijdelijke coach veel goed doen en je zelfs
met succes aan een baan helpen. Precies met die gedachte is het
Maatjesproject opgezet. Bij dit project koppelt Baanbrekers
bijstandsgerechtigden aan ondernemers of bestuurders die als
coach of maatje de eerstgenoemde een duwtje in de rug geven
richting de arbeidsmarkt. Kijk voor meer informatie de www.
bijeenheusden.nl. <

Tap je eigen kraanwater!
Het is belangrijk veel water te drinken. Je eigen waterfles meenemen
voor onderweg scheelt afval en geld. Het is veel goedkoper als je
zelf kraanwater meeneemt van huis dan wanneer je een flesje water
onderweg koopt. Deze wegwerpflesjes zorgen bovendien voor
miljoenen kilo’s plastic afval.
Nederlands kraanwater is van uitstekende kwaliteit, is minder
milieubelastend en is dus ook goed voor je portemonnee.
Bijtanken onderweg met kraanwater
Een stevige waterfles gaat lang mee, is gemakkelijk schoon te houden
en is daarom milieuvriendelijker dan een dun plastic flesje.
Toch een flesje onderweg gekocht? Doe er dan zo lang mogelijk mee.
Het Voedingscentrum geeft tips over hoe je dit op een gezonde manier
kunt doen. Hoe vaker je je fles hervult, hoe beter je bezig bent voor het
milieu. Nederlanders zijn wat dat betreft al goed op weg: een ruime
meerderheid vult een gekocht flesje meerdere keren opnieuw met
kraanwater.
Toch een plastic PET-flesje afdanken? Je kunt hem het beste weggooien
bij het PMD-afval (thuis), zodat het plastic gerecycled wordt. Ook buitenshuis, zoals op stations of festivals, kun je steeds vaker je plastic
gescheiden inleveren.
Lees op de website van Milieu Centraal meer informatie over verpakkingen en drinkwater. <

www.bijeenheusden.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 tot en met donderdag
van 09.00 - 17.00 uur en vrijdag
van 09.00 - 12.00 uur,
telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met donderdag
van 09.00 - 17.00 uur en vrijdag
van 09.00 - 12.00 uur,
telefoon: (06) 532 357 05
Openingstijden gemeentehuis Vlijmen
Maandag van 09.00 - 17.00 uur
Dinsdag van 09.00 - 20.00 uur
Woensdag van 09.00 -17.00 uur
Donderdag van 09.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 09.00 - 12.00 uur
Let op! In de zomervakantie werken
wij alleen op afspraak.
Rij- en reisdocumenten dienen
persoonlijk te worden opgehaald,
dit kan zonder afspraak tijdens
onze openingstijden.

Je kunt telefonisch of op
www.heusden.nl een afspraak maken.
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 13.30 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.
Volg ons op

www.heusden.nl
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Aangepaste openingstijden gemeentebalie
in de zomervakantie
In de zomervakantie (maandag 8 juli tot en met
vrijdag 16 augustus) werken wij de hele dag alléén
op afspraak en vervalt de donderdagavondopenstelling. In deze periode zijn wij op vrijdag vanaf
12.00 uur gesloten en telefonisch niet bereikbaar.
U kunt een afspraak maken via www.heusden.nl of
via (073) 513 17 89.

U kunt in de zomervakantie bij de balie terecht op
de volgende tijden;
• Maandag tot en met donderdag tussen 9.00 uur
en 17.00 uur. Alléén op afspraak.
• Vrijdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Alléén op afspraak.
• Dinsdagavond tussen 17.00 uur en 20.00 uur. <

Commissie bezwaarschriften

Herstraten
Lavendelweg
Nu de bouwactiviteiten van het
Villapark Lavendel zijn afgerond
is het mogelijk de Lavendelweg te
herstraten. De bestaande klinkers
worden opnieuw herstraat tussen de
Nassau Dwarsstraat en de Heidijk. De
aannemer start in de loop van week
34 of 35 met de werkzaamheden.
Voor de bereikbaarheid kan er tijdens
deze werkzaamheden tijdelijk gebruik
gemaakt worden van een alternatieve
route via de Heidijk. De kruising
van de Lavendelweg met de Liliane
Brekelmansstraat wordt in 2 delen
herstraat zodat de bereikbaarheid
van de Liliane Brekelmansstraat blijft
gegarandeerd. <

De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt
op dinsdagmiddag 20 augustus 2019 een hoorzitting.
Tijdens deze hoorzitting worden vier bezwaarschriften
behandeld, die zijn gericht tegen:
• 14:00 uur: Huisvesten meerdere
personen Lipsstraat Drunen.
• 14:30 uur: Tegemoetkoming planschade WillemAlexanderstraat Drunen.
• 15:00 uur: Sluiten van een woning aan het
Jan Tooropplantsoen te Drunen op grond van artikel
13b van de Opiumwet.
• 15:30 uur: Bouw 7 zorgappartementen aan de
Nieuwkuijksestraat te Nieuwkuijk.
De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis
in Vlijmen. Voor nadere informatie en voor het
bijwonen van de openbare zittingen kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de Commissie
bezwaarschriften via telefoonnummer (073) 51 31
789.Een zaak kan achter gesloten deuren worden
behandeld als de commissie dit nodig vindt.
Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat
publicatie van die aanpassing niet meer mogelijk is. <

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Herpt, Hoefstraat 1a, bouwen woning
(599082, 31-07-2019)
• Vlijmen, Zilverkarper, bouwen woning
en aanleggen in- en uitrit (599066,
31-07-2019)
• Drunen, Willem Alexanderstraat nabij
het Oranjeveld, bouwen woning en
aanleggen in- en uitrit (599057,
31-07-2019)
• Drunen, Rooseveltstraat 42, wijzigen
eerder verleende vergunning vergroten woning en plaatsen dakkapel op
voorgevel (599309, 02-08-2019)
Kappen
• Drunen, Boscheweg tussen 65A en 67,
kappen beuk (598946, 30-07-2019)
• Drunen, Bosscheweg thv nr 80a en
82, kappen lindeboom (598951,
30-07-2019)
• Drunen, Bosscheweg thv nr 69,
kappen beuk (598949, 30-07-2019)
• Drunen, Eindstraat 38, kappen
2 wilgen (599457, 05-08-2019)
Monumenten
• Herpt, Hoefstraat 1a, bouwen woning
(599082, 31-07-2019)
Afwijken van de bestemming
• Drunen, Willem Alexanderstraat nabij
het Oranjeveld, bouwen woning en
aanleggen in- en uitrit (599057, 31-072019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, Zilverkarper, aanleggen
in- en uitrit (599066, 31-07-2019)
• Drunen, Willem Alexanderstraat
nabij het Oranjeveld, aanleggen in- en
uitrit (599057, 31-07-2019)
VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.
Bouwen
• Oudheusden, Westakker 2, het
oprichten van een woning met bedrijfspand, maken van een inrit,
aanleggen wallen en oppervlakteverhardingen (585644, 01-08-2019)
• Drunen, Kasteeldreef kad K832, bouwen woning en aanleggen in- en uitrit
(587739, 01-08-2019)
• Drunen, Kasteeldreef tegenover 35a,
bouwen woning en aanleggen in- en
uitrit (591394, 01-08-2019)
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• Heusden, Putterstraat 80, vergroten
woning (591907, 01-08-2019)
• Vlijmen, Geerpark kavel GEE85, bouw
woning en aanleggen in- en uitrit
(590167, 02-08-2019)
Afwijken van de bestemming
• Heusden, Putterstraat 80, vergroten
woning (591907, 01-08-2019)
• Vlijmen, Geerpark kavel GEE85, bouw
woning en aanleggen in- en uitrit
(590167, 02-08-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Oudheusden, Westakker 2, aanleggen
in- uitrit (585644, 01-08-2019)
• Drunen, Kasteeldreef kad K832, aanleggen in- en uitrit (587739,
01-08-2019)
• Drunen, Kasteeldreef tegenover 35a,
aanleggen in- en uitrit (591394,
01-08-2019)
• Vlijmen, Geerpark kavel GEE85, aanleggen in- en uitrit (590167,
02-08-2019)
Uitvoeren werk of werkzaamheden
• Oudheusden, Westakker 2, het
oprichten van een woning met
bedrijfspand, maken van een inrit,
aanleggen wallen en oppervlaktever
hardingen (585644, 01-08-2019)
AANLEG GEHANDICAPTEN
PARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wethouders van Heusden maakt bekend
dat het college op 5 augustus 2019
heeft besloten tot het aanleggen van
de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Stadshaven
4 in Heusden. Het bord E6 wordt hier
geplaatst alsmede het onderbord met
kenteken. Het besluit is op 14 augustus
bekendgemaakt in de Staatscourant.
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
PARAPLUPLAN WONINGAANTALLEN
Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op
2 juli 2019 het bestemmingsplan
Parapluplan woningaantallen (NL.
lMRO.0797.BPwoningaantal-VG01)
heeft vastgesteld.
Het plangebied wordt gevormd door
delen van meerdere kernen van de
gemeente, te weten de kernen Drunen,
Herpt, Vlijmen en Elshout. Het plangebied omvat:
• het plangebied van het bestemmingsplan ‘Herpt’;
• het plangebied van het bestemmingsplan ‘Drunen herziening 2014’, met

uitzondering van de locaties waarvoor later een bestemmingsplan is
vastgesteld waarin voor de betreffende bestemming(en) een regeling
over het toegestane aantal woningen
is opgenomen;
• het plangebied van het bestemmingsplan ‘Discountsupermarkt Tinie de
Munnikstraat’;
• het plangebied van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Nassaulaan’;
• het plangebied van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Meeuwaert’.

Ligging plangebied
Dit plan regelt het aantal woningen
dat is toegestaan voor delen van
Drunen, Herpt, Vlijmen en Elshout. Een
dergelijke regeling is op andere locaties
binnen de gemeente al gangbaar.
Het bestemmingsplan is gewijzigd
vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De wijziging
betreft een verfijning van de begrips
bepaling van het bestaande aantal
woningen: voor Grotestraat 156a in
Drunen wordt expliciet het aantal van
24 tot uitdrukking gebracht.
Het vastgestelde bestemmingsplan
met bijbehorende stukken ligt met
ingang van 15 augustus 2019 gedurende 6 weken ter inzage. Een digitale
versie is raadpleegbaar via www.heusden.nl. en via de landelijke website
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar
hebben gemaakt kunnen binnen zes
weken na de dag waarop dit bestemmingsplan ter inzage is gelegd beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat
zijn geweest tijdig een zienswijze bij de

Papier en karton: bij het oud papier
Nederlanders zijn goed in het scheiden van oud papier en karton:
we leveren driekwart van al het oud papier en karton gescheiden in.
Wat mag er allemaal bij het oud papier en wat liever niet?
Wat is wel oud papier?
• Boeken en brochures (inclusief kaft of lijmrug)
• Brochures, gidsen en catalogussen
• Cadeau- en inpakpapier
• Eierdozen
• Enveloppen (van papier of karton, ook met venster)
• Golfkarton
• Kartonnen dozen
• Kartonnen opvulling in verpakkingsdozen
• Kranten
• Papieren zakken en tassen
• Post-its
• Print- en kopieerpapier (inclusief nietjes)
• Reclamedrukwerk en folders (verwijder plastic folie)
• Schrijf- en tekenpapier (inclusief metalen spiraalband)
• Tijdschriften (mag met nietjes)
• Toegangskaarten
• WC-rolletjes en ongebruikt keukenpapier, tissues, servetten en
wc-papier
Wat is geen oud papier?
• Behang (papier en vinyl)
• Bakpapier en ander vetvrij papier
• Diepvriesverpakking met plastic binnenkant
• Drinkpakken (van melk, yoghurt, sap, soep en saus)
• Enveloppen met bubbeltjesplastic
• Etiketten (zelfklevende) en stickervellen
• Foto’s
• Geplastificeerd papier en karton (lukt het niet om papier te
scheuren, dan is het geplastificeerd). Bij glossy’s is soms alleen de
kaft geplastificeerd.
• Kartonnen koffiebekers (vanwege plastic- of waslaagje)
• Kassabonnen (thermisch papier) en treinkaartjes (met chip)
• Ordners en ringbanden (met klem en/of plastic kaft)
• Piepschuim
• Taart- en pizzadozen (afhaal, hier zitten meestal vetvlekken in),
koffiefilters, papier met vervuiling door voedsel(resten). Dozen
van een verse of diepvriespizza mogen wel in de oud-papierbak,
als om de pizza zelf ook plastic zit. <

gemeenteraad kenbaar te maken,
kunnen beroep indienen. Daarnaast
kan iedereen gedurende deze termijn
beroep instellen tegen de wijziging die
bij de vaststelling door de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan
is aangebracht.
Het vastgestelde bestemmingsplan
treedt in werking na het verstrijken
van de beroepstermijn.

in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij het college kenbaar te maken,
kunnen beroep indienen. Daarnaast
kan iedereen gedurende deze termijn
beroep instellen tegen de wijzigingen
die bij de vaststelling door het college
in het besluit zijn aangebracht. Het
vastgestelde besluit treedt in werking
na het verstrijken van de beroepstermijn.

VASTSTELLING ACTUALISATIE
KOMGRENZEN HEUSDEN
Het college van Heusden maakt bekend, dat het op 30 juli 2019 de grenzen van de bebouwde kom op grond
van de Wet natuurbescherming (voorheen Boswet), de Wegenverkeerswet
en de stedenbouwkundige grens opnieuw vastgesteld heeft.

Evenementenvergunningen

In onze gemeente vonden c.q. vinden
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
plaats, die een (juridische) aanpassing
van de komgrenzen vergen. Omdat er
sprake is van verschillende soorten
komgrenzen en dat verwarring kan
veroorzaken, zijn de verschillende
komgrenzen zoveel als mogelijk op
elkaar afgestemd.
De komgrenzen zijn gewijzigd vastgesteld en bevatten dus een aantal kleine
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. De wijzigingen zijn deels
naar aanleiding van ingediende zienswijzen en deels ambtshalve aangebracht. Ze zijn overzichtelijk aangegeven in het ter inzage liggende
collegebesluit.
Het besluit met bijbehorende stukken
ligt met ingang van 15 augustus 2019
gedurende 6 weken ter inzage. Een
digitale versie is raadpleegbaar via
www.heusden.nl.
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college kenbaar hebben
gemaakt kunnen binnen zes weken na
de dag waarop dit besluit ter inzage is
gelegd beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Ook belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet

BLAOSPOP
De burgemeester van Heusden heeft
op 7 augustus 2019 een evenementenvergunning verleend aan Roy’s Diner
voor Blaospop op 8 september 2019
aan de Haarsteegsestraat 8 in
Haarsteeg. De vergunning is verzonden
op 7 augustus 2019 en bij de gemeente
bekend onder nummer 00597995.

Informatie bekendmakingen

Bovenstaande bekendmakingen
zijn digitaal gepubliceerd. Meer
informatie over de bekendmakingen
met procedures vindt u op
officielebekendmakingen.nl.
In de procedures vindt u terug of
en hoe u bezwaar of beroep kunt
aantekenen. U kunt de bekend
makingen ook ontvangen per mail of
via de ‘Over uw buurt’ app. U kunt dan
zien welke besluiten betrekking hebben op uw buurt. De app is gratis te
downloaden via de App Store, Google
Playstore of de Microsoft Store. Op
overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich
aanmelden voor e-mail-service. <

