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Nu & morgen
Visie op zonne-energie

Opruimers bedankt!

Steeds meer mensen investeren in zonne-energie, vaak met zonnepanelen op daken. We omarmen
dat, want we vinden dat het opwekken van duurzame zonne-energie vooral daar moet gebeuren waar
het nodig is. Dat betekent dus eerder op daken, binnen of direct bij de dorpen en kernen, dan in het
buitengebied. Maar er is meer nodig om Heel. Heusden. Duurzaam. (energieneutraal) te krijgen.
Ook zonnevelden kunnen daaraan bijdrage

Heb jij ook gemerkt hoe schoon het is in onze gemeente? Dit hebben we te danken aan alle inwoners die vorige week in het kader
van de Keep it Clean Day en het project Schone Maas zoveel mogelijk zwerfafval hebben opgeruimd van straten, bermen, parken en
rivieroevers in heel de gemeente. In totaal hebben maar liefst 604
inwoners zwerfafval opgeruimd. Onder hen vele Zap-ers (zwerf
afvalpakkers), maar ook leerlingen van scholen, leden van verschillende verenigingen en een politieke partij.
Met de afvalbingo werd het opruimen extra leuk. Kinderen
probeerden zoveel mogelijk verschillende soorten afval te
verzamelen en kregen een mooi prijsje. De winnaars worden
binnenkort bekendgemaakt.
We zijn alle deelnemers ontzettend dankbaar voor hun inzet.
Heb je deze opruimactie gemist? Geen probleem! In maart
organiseren we de Landelijke Opschoondag.
Word ZAP-er!
Wil je ook iets tegen zwerfafval in je woonomgeving doen maar
niet (alleen) tijdens opschoondagen? Sluit je aan bij onze groeiende
groep ZAP-ers (ZwerfAfval Pakkers), zodat je bijvoorbeeld zwerf
afval opruimt terwijl je de hond uitlaat of een rondje wandelt.
Kijk op www.heusden.nl/zap voor meer informatie. <

Ruimte voor initiatieven
We stimuleren zonne-energie op daken en maken
op gepaste wijze ook ruimte voor zonnevelden.
Uitzonderlijke projecten, die duidelijk een bijdrage
leveren aan de Heusdense samenleving, maken we
mogelijk.
Zonnevelden moeten niet alleen bijdragen aan
de energietransitie, maar ook aan de Heusdense
samenleving. Uitgangspunt is: we doen het mét
en vóór elkaar. Deze visie is samen met onze inwoners en duurzaamheidspartners tot stand gekomen. Meer informatie over zonne-energie en de

criteria lees je terug in de visie. Deze visie lees je
op www.heelheusdenduurzaam.nl onder de tegel
‘Energie’.
Wil je weten of jullie initiatief voor zonne-energie
kansrijk is? Neem dan contact op met één van onze
MogelijkMakers voor een gesprek en pitch je plan.
Wist je dat er op maandag 30 september 2019 nog
een bijeenkomst over windenergie is. Tijdens deze
avond zorgen we samen voor een gedragen visie op
windenergie. Je bent van harte welkom vanaf 19.00
uur in het gemeentehuis in Vlijmen. <

Week van de Opvoeding
Hand in hand
Tijdens de Week van de Opvoeding van 7 tot en met 13 oktober staan
we in heel Nederland stil bij de opvoeding van kinderen. Ook in
Heusden organiseren we allerlei activiteiten! Het thema van deze week
is ‘Hand in hand’ want opvoeden doe je niet alleen, maar samen.
Naast ouders en familieleden
hebben ook veel andere partijen
zoals een school of een sportvereniging een rol in de opvoeding
van het kind. Daarom geeft het
Vrijwilligershuis op woensdag 9
oktober de workshop ‘Omgaan
met ‘lastig’ gedrag’. Het doel van
deze training is om meer grip
te krijgen op je eigen handelen
waardoor je jongeren effectiever
aanspreekt.
Op maandag 7 oktober wordt
er een bijzondere thema-avond
speciaal voor jongeren van 13 en
14 jaar uit Elshout en hun ouders/verzorgers georganiseerd. We denken
dat drugs vooral iets zijn van de grote stad. Maar in de praktijk blijkt
dat je er zelfs in Heusden makkelijk aan komt. Wat moet je weten over
alcohol en drugs? En wat moet je doen als het misgaat? Luuk heeft
het zelf mee gemaakt…. en hij kwam er ook weer bovenop. Komen jullie luisteren hoe? Deze activiteit wordt georganiseerd door kansrijk
Elshout met medewerking van Bijeen en Novadic Kentron.
Kijk op www.weekvandeopvoeding.nl en zoek op Heusden voor alle
activiteiten. <

Hondenspeeltuin Vlijmen
bestaat 1 jaar
Wil jij actief met je hond bezig zijn? Dat kan in de gezellige hondenspeeltuin aan de Burgemeester van Zwaansweg in Vlijmen. Hier
vind je leuke hindernissen voor honden en door de omheining kunnen ze heerlijk los lopen.
De speeltuin is een initiatief van actieve buurtbewoners en bestaat
zondag 28 september 1 jaar. Op die dag vieren we dit van 13.00 tot
15.00 uur met enthousiaste honden en hun baasjes. Het nieuwe
speeltoestel de ‘Hondenwip’ zal in gebruik genomen worden. De
koffie staat klaar en je kunt een workshop volgen om je hond trucjes aan te leren. Bij voldoende deelnemers wordt een wedstrijd
gehouden waarbij leuke prijzen te winnen zijn zoals een fotoshoot
van jouw hond.
Doe jij ook mee? Meld je aan via de facebook pagina
Hondenspeeltuin Vlijmen. <

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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‘SAMENBOUWEN.IN Geerpark’
zet stappen richting start bouw
In de energiezuinige nieuwbouwwijk Geerpark in Vlijmen komen in de nieuwe fase ‘Tot Morgen’, ten noorden
van het centrale park, zestien koopwoningen, geheel naar de wens van de toekomstige bewoners.
In samenspraak met de deelnemers van
SAMENBOUWEN.IN Geerpark heeft de architect
de woningontwerpen inmiddels uitgewerkt en
de aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De verwachting is dat begin 2020 met
de bouw zal worden gestart. Op deze fraaie plek
in Geerpark worden acht rijwoningen en acht patiobungalows gerealiseerd. Daarnaast worden de
woningen ‘nul-op-de-meter’. Dit betekent dat de
woning evenveel energie opwekt als een bewoner
bij normaal gebruik gemiddeld verbruikt.

Dit sluit perfect aan op de ambitie van deze duurzame woonwijk.
Interesse?
Wil jij graag meer informatie over het project of
deze manier van bouwen ontvangen? Neem dan
contact op via e-mail; info@samenbouwen.in of
telefonisch via 040 - 242 32 23 (SAMENBOUWEN.
IN.GEERPARK). Kijk voor meer informatie op
www.samenbouwen.in/projecten/samen-bouwengeerpark/. <

Sjors Sportief & Sjors
Creatief weer populair!
Binnen een week al 650 inschrijvingen!

Talenten van de Langstraat

Dansen, Freerunning, Hockey, Judo, Lasergamen, Scouting,
Turnen, Tennis & Boksen hadden binnen enkele minuten enorm
veel inschrijvingen. Aan de creatieve kant waren Boltaartjes
versieren, Muziek Maken, Mozaïeken, Tekenen & Schilderen
heel populair. Kortom het sport- & cultuurstimuleringsproject
‘Sjors Sportief & Sjors Creatief’ in de gemeente kent weer een
vliegende start. Inschrijven is nog het hele schooljaar door
mogelijk. Kijk voor meer informatie op www.sjorssportief.nl
en houd de site goed in de gaten, want verenigingen bieden in
verband met doorslaand succes nieuwe cursussen aan! <

Bedankdagen voor en door vrijwilligers
Na het grote succes van vorig jaar zijn de voorbereidingen voor de
volgende editie van ‘Talenten van de Langstraat’ in volle gang.
Ook dit keer worden de vrijwilligers weer op een bijzondere wijze
in het zonnetje gezet.
De bedankdagen vinden dit jaar
plaats van woensdagavond 23
tot en met zaterdagmiddag 26
oktober en worden georganiseerd door het Vrijwilligershuis
Heusden, Vrijwilligerspunt
Waalwijk en Vrijwilligerspunt
Loon op Zand.
Doe mee aan leuke workshops
Vrijwilligers zetten hun talenten
in om zo anderen te inspireren,
wat te leren of gewoon een leuke
beleving te bezorgen. Iedereen

die in de gemeente Heusden,
Waalwijk of Loon op Zand actief
is als vrijwilliger kan gratis deelnemen aan leuke gevarieerde
workshops. Denk bijvoorbeeld
aan dans, zang, schilderen,
wandelen en nog veel meer.
Het programma staat al op de
website van ContourdeTwern:
www.contourdetwern.nl/
heusden en is in te zien bij gemeentehuizen, wijkcentra en
bibliotheken.

Noteer Talenten van de
Langstraat alvast met dikke letters in je agenda want het beloven dagen te worden vol leuke
activiteiten en schrijf je snel in
voor de verschillende workshops
via www.contourdetwern.nl/
heusden <

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, Groenewoud, kadastraal
K2820, verplaatsen weegbrug
(603600, 16-09-2019)
• Drunen, Bartokstraat 2, verbouwen
en vergroten woning (603509,
16-09-2019)
• Elshout, D’Oultremontweg 16D, plaatsen deurkozijn in zijgevel (603326,
13-09-2019)
• Elshout, Mariëndonkstraat 26, bouwen woning (603239, 12-09-2019)
• Vlijmen, Parelgras 9, bouwen berging/
overkapping (603725, 17-09-2019)
Kappen
• Drunen, Schoolstraat (begraafplaats), kappen 5 esdoorns (603191,
11-09-2019)
Slopen
• Drunen, Hoge Schijf 21A, slopen
woning en bijgebouwen (603612,
16-09-2019)
Afwijken van de bestemming
• Elshout, Naulandseweg 25B, afwijken
bestemmingsplan in verband met
realiseren caravanstalling (603189,
12-09-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Vlijmen, De Hooge Bank 1, aanleggen
in- en uitrit (603549, 16-09-2019)
Slopen – in beschermd stads- of
dorpsgezicht
• Oudheusden, Westakker 2, slopen
woonhuis en 2 schuren (603282,
12-09-2019)
Procedure
De gemeente Heusden geeft een kennisgeving van de ontvangen aanvragen.
De stukken zijn voor iedereen in te zien

www.heusden.nl

in het gemeentehuis in Vlijmen. Tegen
ingediende aanvragen is geen bezwaar
mogelijk.
VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.
Kappen
• Drunen, Eindstraat 38, kappen 2
wilgen (599457, 17-09-2019)
• Nieuwkuijk, Nieuwkuijkseweg (tegenover de inrit naast de wielerbaan),
kappen eik (599598, 17-09-2019)
• Vlijmen, Van Greunsvenpark (ter
hoogte van kinderdagverblijf), kappen watercipres (602115, 11-09-2019)
• Vlijmen, Achterstraat 42, kappen
cipres (601766, 13-09-2019)
• Vlijmen, Parallelweg-West (achter de
woningen Emmalaan 15/17), kappen
eik (599599, 17-09-2019)
Vergunningsvrij
• Drunen, Torenstraat 122, kappen eik
(602190, 17-09-2019)
• Vlijmen, De Akker 33, kappen spar
(601788, 17-09-2019)
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.
VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN
'VON SUPPÉSTRAAT, DRUNEN'
Het college van Heusden maakt bekend, dat de gemeenteraad op 17 september 2019 het bestemmingsplan
'Von Suppéstraat, Drunen' (NL.
IMRO.0797.VonSuppe-VG01) heeft vastgesteld.
Het plangebied ligt in de wijk VenneOost in Drunen. Het omvat het voor

malige schoolgebouw met omliggende
(openbare) ruimte aan de Von
Suppéstraat en de naastgelegen
gymzaal met basketbalveldje aan de
Chopinstraat in Drunen. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van
36 woningen mogelijk: twintig patiowoningen en zestien overige grondgebonden woningen (geen appartementen).

kan iedereen gedurende deze termijn
beroep instellen tegen de eventuele
wijzigingen die bij de vaststelling door
de gemeenteraad in het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht. Het
vastgestelde bestemmingsplan treedt
in werking na het verstrijken van de
beroepstermijn.
Op dit bestemmingsplan is afdeling 2
van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent
dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en
deze na afloop van de beroepstermijn
niet meer kunnen worden aangevuld.

Evenementen

Ligging plangebied

Het vastgestelde bestemmingsplan
met bijbehorende stukken ligt vanaf
26 september tot 8 november 2019
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
gemeenteraad kenbaar te maken,
kunnen beroep indienen. Daarnaast

MIDSUMMER SPECIAALBIER FESTIVAL
HERFST EDITIE
De burgemeester van Heusden heeft
op 16 september 2019 vergunning verleend aan Het Lokaal B.V. voor het
Midsummer Speciaalbier Festival
herfst editie op het Raadhuisplein in
Drunen op 12 oktober 2019 van 15.00
uur tot 23.59 uur en 13 oktober 2019
van 14.00 uur tot 20.00 uur. De vergunning is verzonden op 16 september
2019 en bij de gemeente bekend onder
nummer 00601702.

Verkeer

Het college van Heusden heeft op 18
september 2019 besloten tot het aanleggen van twee gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen. Een ter
hoogte van de Brederostraat 70 in
Vlijmen en een aan de Demer, ter hoogte van de Schapenbrugstraat 7, in
Heusden. Bij beide plaatsen wordt het
bord E6 met een onderbord met kenteken geplaatst. De besluiten zijn op 25
september 2019 bekendgemaakt in de
Staatscourant.

Visie zonne-energie

De gemeenteraad van Heusden heeft
op 17 september 2019 de Visie
zonne-energie vastgesteld. Het
beleid treedt in werking één dag
na publicatie van het raadsbesluit.
Je kunt de Visie zonne-energie
lezen op www.heusden.nl of via
de landelijke websites
www.officielebekendmakingen.nl
of www.overheid.nl.

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. <

