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Nu & morgen
Het is weer herfst!
Bladkorven worden geplaatst
Net als voorgaande jaren worden er op meerdere plaatsen, binnen de bebouwde kom,
bladkorven geplaatst om blad te verzamelen.

Controle hondenbelasting
Heb jij een of meerdere honden? Dan weet je vast dat je hiervoor
hondenbelasting moet betalen. De komende weken voeren wij
huis-aan-huis controles uit of er van elke hond aangifte is gedaan.
De controleurs zijn in het bezit van een legitimatiebewijs. Op verzoek wordt dit getoond. Treft een controleur een hond aan die nog
niet in het hondenbelastingbestand van de gemeente is opgenomen, dan ontvang je van de controleur een aangifteformulier. Als je
niet thuis bent en de controleur heeft het vermoeden dat op jouw
adres één of meerdere honden gehouden worden die nog niet bij de
gemeente geregistreerd staan, dan laat hij een brief en een aangifteformulier achter.

Bij het plaatsen van de korven letten we onder andere op het aantal bomen in de buurt en de grootte van bomen. Ook houden we rekening met de
afstand van de verzamelplaatsen onderling en de
beschikbare ruimte. De gemeente verwijdert het
blad van de openbare weg, van grasvelden en uit
de gemeentelijke plantsoenen. In grotere plantsoenvakken kan het zijn dat het blad blijft liggen
ter bescherming van de planten. Samen kunnen
we ervoor zorgen dat overlast beperkt blijft. Veeg
dus geen bladeren op de weg want de bladhopen
kunnen een gevaar vormen voor fietsers.
Waarom mag er alleen blad in de bladkorven?
• Omdat takken door de mazen van de korf steken
waardoor ze bij het leegmaken blijven hangen.
De korf verbuigt hierdoor of gaat kapot.
• Omdat takken en ander groenafval vervuiling
vormen voor onze composteerder.

• Omdat wij als gemeente meer moeten betalen
wanneer er takken en ander groenafval bij de
bladeren zitten. Er moet dan extra gesorteerd
worden en daarbij moet het ook anders bewerkt
worden.
Verwijdering bladkorf
Wordt er in de geplaatste bladkorf ander afval dan
bladeren gestort, dan verwijderen we de bladkorf.
Afhankelijk van het aanbod wordt de korf één of
meerdere keren per week geledigd.
Nieuwe verzoeken
Het is niet meer mogelijk om nieuwe verzoeken in
te dienen voor plaatsing van een bladkorf voor dit
jaar. Alle ingediende verzoeken nemen we volgend
jaar mee in de bepaling van de locaties. <

De hondenbelasting gaat in vanaf de eerste volledige maand dat je
een hond hebt. Meld je de hond in de loop van het jaar af, dan betaal je tot en met de maand van afmelden. Bij het afmelden moet je
bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld een rekening of verklaring
van de dierenarts dat de hond is overleden. Je kunt digitaal aangifte
doen via onze website www.heusden.nl. Wil je liever persoonlijk
aangifte doen? Dan kun je tijdens openingstijden terecht in het gemeentehuis in Vlijmen. De tarieven zijn niet gewijzigd ten opzichte
van vorig jaar. Wil je weten waarom je belasting moet betalen dan
vind je meer informatie op onze website www.heusden.nl. <

Geen reisdocumenten op 23 oktober
Vanwege technisch onderhoud is het niet mogelijk om op
woensdag 23 oktober 2019 een paspoort of identiteitskaart aan
te vragen of op te halen. Wist je dat je de aanvraag voor een document wel thuis kunt opstarten? Met Digi-D log je in en betaal
je de aanvraag. Je hoeft dan aan de balie alleen nog een foto en
je handtekening in te leveren. Tijdens de herfstvakantie werken
we alleen op afspraak. <

Feest op de bouwplaats van
Goede Morgen in Geerpark

Milieustraat nieuws!
Als inwoner van de gemeente Heusden kun je afval inleveren bij de
Milieustraat in Drunen. Neem bij een bezoek aan de Milieustraat altijd je afvalpas mee. Bedrijfsafval mag niet afgevoerd worden via de
Milieustraat. Ook op de Milieustraat moeten vuilniszakken met huishoudelijk restafval of los huishoudelijk restafval in de ondergrondse
container gedeponeerd worden.
Medewerkers van de Milieustraat gaan hier strenger op toezien en op
verzoek moet je de afvalpas kunnen tonen. <

Openingstijden Milieustraat
Maandag gesloten
Dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 tot 16.00 uur.
Zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur

Onder grote belangstelling werd op 10 oktober de start bouw
van fase 2 en het hoogste punt van fase 3 van Goede Morgen in
Geerpark feestelijk gevierd. De toekomstige bewoners kregen
allemaal een pot die zij met een boodschap mochten begraven bij
hun nieuwe woning. De nieuwe bewoners maakten enthousiast
kennis met elkaar. Wethouder Kees van Bokhoven wenste hen
veel plezier bij de voorbereidingen voor de verhuizing en alvast
veel woonplezier op deze fraaie plek. Ook dankte hij de bouwers
van Geerpark B.V. en wenste hen veel succes bij de verdere
bouwwerkzaamheden. <

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 vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: (073) 513 17 89
WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 17.00 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 - 20.00 uur
Vrijdag van 09.00 - 17.00 uur
Let op! In de middag, van 12.00
tot 17.00 uur, 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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Duurzame Huizen Route
Doe jij ook mee?
Op zaterdag 2 en 9 november 2019 wordt voor
de 7e keer de Duurzame Huizen Route gehouden. Huiseigenaren in heel Nederland, ook in
Heusden, openen dan hun deuren om aan anderen te laten zien hoe zij hun huis duurzamer
hebben gemaakt. Heb je duurzame en besparende maatregelen genomen en vind je het leuk
om anderen op weg te helpen? Meld je woning
aan en deel jouw duurzame woonverhaal via
www.duurzamehuizenroute.nl

Doe jij mee… dan maak je kans op een heerlijk
weekend weg op een bijzondere plek bij B&B ‘Het
Natuurlijk Genot’ in de Vlaamse Ardennen. <

Vrede, Vrijheid & Vriendschap
Jeugdcongres 2019
Afgelopen woensdag 9 oktober vond het jaarlijkse Jeugdcongres plaats. Bijna 500 leerlingen uit
de groepen 7 van de basisscholen in onze gemeente dachten en praatten mee over maatschappelijke
problemen.

JIM DOET
Steeds meer Nederlanders willen minder voedsel verspillen
Kijk wat jij voor het klimaat kan doen op
IEDEREENDOETWAT.NL

Dit jaar was het thema Vrede, Vrijheid en
Vriendschap. Daarmee werd aangesloten bij ’75
jaar Vrijheid Heusden’ in het kader waarvan dit
najaar veel festiviteiten en herdenkingen in onze
gemeente plaatsvinden. Het bleef niet alleen
bij praten, de leerlingen maakten samen met

kunstenaar Marianne van Heeswijk een kleurrijk
en uniek tapijt van de vrede van gebruikte spullen. In het midden van het kunstwerk stond een
spiegelende bol om te reflecteren “Wat is mijn
bijdrage aan vrede, vrijheid en vriendschap”. <

Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Drunen, Lipsstraat ongenummerd,
bouwen distributiecentrum (605773,
07-10-2019)
• Drunen, Prins Bernhardstraat 21,
plaatsen raamkozijn voorgevel
(605726, 27-09-2019)
• Elshout, Antoon Lommersstraat 2,
bouwen bijgebouw (605465,
03-10-2019)
• Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8a,
verbouwen woning (605936,
08-10-2019)
• Heusden, Pelsestraat 17, vervangen
handelsreclame geldautomaat
(605776, 07-10-2019)
• Heusden, Ridderstraat 2, plaatsen
dakkapel (605392, 03-10-2019)
• Vlijmen, Snoekbaars GEE219, bouwen
woning (605411, 03-10-2019)
• Vlijmen, Geerpark fase 4, bouwen 24
woningen, bergingen en erfafscheidingen (605629, 07-10-2019)
Kappen
• Vlijmen, Mortelweg (kadastraal
N714), kappen 30 eiken (605357,
03-10-2019)
Reclame plaatsen
• Heusden, Pelsestraat 17, vervangen
handelsreclame geldautomaat
(605776, 07-10-2019)
Afwijken van de bestemming
• Drunen, Lipsstraat ongenummerd,
bouwen distributiecentrum (605773,
07-10-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Drunen, Lipsstraat ongenummerd,
aanleggen in- en uitrit (605773,
07-10-2019)
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• Elshout, Mayweg kavel 04, aanleggen
in- en uitrit (605316, 02-10-2019)
• Vlijmen, Snoekbaars GEE219, aanleggen in- en uitrit (605411, 03-10-2019)
• Vlijmen, Geerpark fase 4, aanleggen
in- en uitritten
Uitvoeren werk of werkzaamheden
• Drunen, Spoorlaan/De Bosschen,
kadastraal K2178, K2179, K2860,
K2856 en K718, graaf- en rooiwerkzaamheden ten behoeve van realisatie waterberging (605841, 08-10-2019)
Procedure
De gemeente Heusden geeft een kennisgeving van de ontvangen aanvragen.
De stukken zijn voor iedereen in te zien
in het gemeentehuis in Vlijmen. Tegen
ingediende aanvragen is geen bezwaar
mogelijk.
VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.
Bouwen
• Drunen, Kennedystraat 56, verbouwen en vergroten woning (600810,
08-10-2019)
• Haarsteeg, De Hoeven 56, plaatsen
geluidsscherm (586365, 08-10-2019)
• Haarsteeg, Willy van den Berkstraat
naast huisnummer 7, bouwen woning
(598037, 04-10-2019)
• Heesbeen, Industrieweg 12, oprichten
luifelconstructie en prijzenbord
(596763, 04-10-2019)
• Vlijmen, Burgemeester van Houtplein
74 (nabij nummer 66), veranderen
uiterlijk geldautomaat (598597,
07-10-2019)
• Vlijmen, Fonteinkruid kavel GRA033,
bouwen woning (597795, 03-10-2019)
• Vlijmen, St. Catharinastraat 16, plaatsen dakopbouw (601070, 08-10-2019)

Afwijken van de bestemming
• Haarsteeg, De Hoeven 56, plaatsen
geluidsscherm (586365, 08-10-2019)
• Haarsteeg, Willy van den Berkstraat
naast huisnummer 7, bouwen woning
en aanleggen in- en uitrit (598037,
04-10-2019)
• Heesbeen, Industrieweg 12, oprichten
luifelconstructie en prijzenbord
(596763, 04-10-2019)
• Vlijmen, St. Catharinastraat 16, plaatsen dakopbouw (601070, 08-10-2019)
Kappen
• Drunen, Grotestraat ter hoogte van
huisnummer 240, kappen lindeboom
(597765, 08-10-2019)
• Hedikhuizen, Lambertusstraat 7a,
kappen prunus (600005, 03-10-2019)
Reclame plaatsen
• Vlijmen, Burgemeester van Houtplein
74 (nabij nummer 66), veranderen
uiterlijk geldautomaat (598597,
07-10-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Haarsteeg, Willy van den Berkstraat
naast huisnummer 7, aanleggen in- en
uitrit (598037, 04-10-2019)
• Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE208,
aanleggen in- en uitrit (602189,
07-10-2019)
Vergunningsvrij
• Drunen, Schoolstraat 5, bouwen
tuinhuis met veranda (597924,
07-10-2019)
Ingetrokken
• Heusden, Waterpoort 12-14, realiseren dakterras (603003, 07-10-2019)
Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je daartegen binnen zes weken

na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Alleen een belanghebbende kan bezwaar maken.
ONTWERPBESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING BOKHOVENSEWEG 8
HEDIKHUIZEN
Het college van Heusden maakt bekend
dat het van plan is een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu te
verlenen naar aanleiding van het verzoek om wijziging van de voorschriften
met betrekking tot de emissieconcentratie voor stof uit de droogkamers aan
Steenfabriek Hedikhuizen aan de
Bokhovenseweg 8 in Hedikhuizen.
De ontwerp omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken ligt met ingang
van 17 oktober 2019 gedurende zes
weken ter inzage. Je kunt een zienswijze indienen.
Wil je meer informatie, dan kun je
contact opnemen met de
Omgevingsdienst Midden-en WestBrabant via telefoonnummer (013) 20
60 100 (zaaknummer 19042274).

Vuurwerkdemonstratie

De burgemeester van Heusden heeft
op 7 oktober 2019 vergunning verleend
aan Vuurwerk-Vlijmen.nl voor een
vuurwerkdemonstratie op het perceel
op de hoek Nassaulaan - Vendreef in
Vlijmen op 21 december 2019 van 18.00
uur tot 21.00 uur.
Vanwege dit evenement zijn de
Nassaulaan (Nassau Dwarsstraat tot
Vendreef), Sint Catharinastraat
(Heistraat tot Vendreef) en Vendreef
(Sint Catharinastraat tot Wethouder
van Buulweg) op de voornoemde da-

tum en tijdstippen afgesloten voor het
doorgaande verkeer.
De vergunning is verzonden op 7 oktober 2019 en bij de gemeente bekend
onder nummer 00601949.

Informatie bekendmakingen

Bovenstaande bekendmakingen
zijn digitaal gepubliceerd. Meer
informatie over de bekendmakingen
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 of
via de ‘Over uw buurt’ app. Je kunt dan
zien welke besluiten betrekking hebben op jouw buurt. De app is gratis te
downloaden via de App Store, Google
Playstore of de Microsoft Store. Op
overuwbuurt.overheid.nl kun jij je
aanmelden voor e-mail-service. <

