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Nu & morgen
Een kijkje nemen in het riool?

La Vuelta 2020 komt door
De Langstraat

‘Week van ons water’
Op woensdag 16 oktober start de ‘Week van ons Water’. Er worden in heel Nederland weer tal van leerzame en verrassende activiteiten georganiseerd die antwoord geven op vragen als: hoe beschermen we
Nederland tegen water? Maar ook hoe jij bij kan dragen aan een schoon riool en dus een beter milieu.

Ideeën? Meld ze aan!
Fietsen doe je in De Langstraat! Duizenden recreanten maken fietstochtjes door het gevarieerde landschap, maar ook profwielrenners
als Marianne Vos, Lars Boom en Mathieu Hermans vinden er hun
weg. En in de zomer van 2020 mogen we er zelfs het peloton van
La Vuelta verwelkomen! En dat is heel bijzonder.
Twee etappes van de Ronde van Spanje doorkruisen regio De Lang
straat. Op zaterdag 15 augustus 2020 worden Vlijmen, Haarsteeg,
Herpt en Heusden aangedaan en de dag erna de kern Dongen. Maar
niet alleen deze twee dagen wordt het feest; graag bouwen La Vuelta
Holanda, BrabantSport, Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) De
Langstraat en betrokken gemeenten al vanaf april met jou de spanning op met een serie van evenementen en activiteiten.
Ideeën? Meld ze aan!
Draag jij graag bij aan een feestelijke doorkomst op 15 of 16 augustus 2020 of heb jij ideeën om in te spelen op de thema’s wielercultuur, (recreatief) fietsen en/of Spanje in de aanloop hier naar toe?
Meld je activiteit dan aan op www.lavueltahollanda.com. Voor organisatoren die een bijdrage tot € 40.000 vragen, sluit het aanmeld
loket al op 31 oktober as!

In Drunen kun je op woensdagmiddag 16 oktober
een kijkje nemen bij het gemaal aan de Stations
straat. Daarnaast is er ook een rioolinspectie
wagen aanwezig. Medewerkers laten je graag
zien hoe zij het riool controleren. Kom jij een
kijkje nemen? Meld je dan snel aan op
www.heusden.nl/schoonwater
Schoon water? Vanzelfsprekend toch…
Achter de schermen werken de gemeente
Heusden, het Waterschap Aa en Maas en Brabant

Water hard aan schoon (drink)water. Bijvoorbeeld
door het zorgen voor een goede riolering en afwatering, het schoonhouden van sloten en zuiveren
van afvalwater en het leveren van drinkwater.
Maar dit kunnen we niet alleen! Samen met jou
kunnen we ons (drink)water schoon en gezond
houden. <

Bijeenkomst op 22 oktober 2019
Op 22 oktober 2019 om 19.30 uur organiseert RBT De Langstraat op
een centrale locatie in de regio een bijeenkomst voor belangstellenden die voornemens zijn een projectvoorstel in te dienen. Ben je op
zoek naar meer inspiratie, wil je geholpen worden om je ideeën te
vertalen in een concreet en kansrijk projectplan, of ben je op zoek
naar partners om tot uitvoering van je plan te komen? Meld je dan
voor 15 oktober aan via info@rbtdelangstraat.nl of neem contact
op met projectleider Inge Sprangers via 0638290914. <

Je kunt ook
WhatsAppen met
de gemeente
Heusden via
telefoonnummer

Valpreventie-cursus

BAM! Fotografie

(06) 532 357 05

In de herfstvakantie (maandag 14 oktober tot en met vrijdag 18 oktober) werken wij aan de balie de hele dag alléén op afspraak. Op de twee
avondopenstellingen heb je niet persé een afspraak nodig. Je kunt een
afspraak maken via www.heusden.nl of via (073) 513 17 89.
Wist je dat je veel zaken digitaal kunt regelen met de gemeente, bijvoorbeeld de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart opstarten,
je hoeft daarna alleen nog maar een foto in te leveren en handtekening
te plaatsen aan de balie in het gemeentehuis. <

12 oktober informatiemiddag
Met groot succes organiseerde Stichting de Schroef eerder dit jaar de
eerste Valpreventie-cursus, samen met diverse partners uit de sporten zorgsector. Centraal hierbij staat het voorkomen van vallen, leren
vallen én structureel blijven bewegen.
Om nog meer mensen de mogelijkheid te geven deze Valpreventiecursus te volgen wordt binnenkort een tweede editie georganiseerd.
De aftrap hiervan vindt plaats middels een gratis Valpreventie informatiemiddag op 12 oktober aanstaande bij Bibliotheek Drunen. Je bent
van harte welkom tussen 13.00 uur en 16.00 uur om binnen te lopen
voor meer informatie. Je kunt je deze middag meteen inschrijven voor
één van de 10-weekse cursussen in Drunen, welke eind oktober van
start gaan.
Voor de Valpreventie-cursus geldt een eenmalig actietarief van €50,-.
Er is een beperkt aantal plaatsen, dus wees er snel bij. <

Alleen op afspraak!

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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Werk aan het riool!
Elshout en Oudheusden
Vanaf maandag 14 oktober 2019 voeren we het jaarlijkse onderhoud aan de riolering uit. De aannemers
starten met het reinigen en inspecteren van de hoofdriolering in de kernen Elshout en Oudheusden.
De werkzaamheden duren ongeveer 5 weken.
Wil je erop letten dat je jouw auto niet binnen
circa 5 meter van een inspectieput parkeert. Deze
zijn te herkennen aan de gietijzeren vierkanten
randen met een ronde deksel. Deze bevinden zich
vaak in de rijbaan, trottoir of groenstrook. Wij
informeren bewoners twee á drie dagen voorafgaand aan de werkzaamheden in hun straat met
een brief.
Overlast door werkzaamheden
Het kan zijn dat je overlast ervaart tijdens de
werkzaamheden aan het rioolstelsel zoals een
lichte rioolgeur in de woning. Dit komt door luchtdrukverschillen in het riool waardoor de waterslo-

ten (zwanenhals of sifon) van het toilet, bad en
gootsteen in jouw woning leeggezogen worden.
Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen
jouw woning en het gemeentelijk riool. Zodra je
de zwanenhals weer vult (door het toilet door te
spoelen en kranen even te laten lopen), verdwijnt
deze geur snel.
Ondanks dat het zelden voorkomt bestaat de kans
dat het water in de zwanenhals van het toilet
(of via een douche- of schrobputje) in de woning
omhoogkomt. Wij adviseren daarom dan ook om
tijdens de werkzaamheden het toiletdeksel te sluiten en er een zwaar voorwerp op te plaatsen. <

Subsidieregeling verduurzamen
maatschappelijke accommodaties
Tot en met 31 december 2019 kunnen maatschappelijke organisaties die een accommodatie in eigendom
in de gemeente Heusden hebben nog subsidie aanvragen voor verduurzamingsmaatregelen!
Organisaties kunnen subsidie aanvragen voor
bijvoorbeeld het aanbrengen van LED-verlichting,
toepassing van een warmtepomp, het plaatsen van
HR-glas, het aanbrengen van isolatie of het plaatsen
van zonnepanelen of zonnecollectoren.

binnen 6 maanden na subsidieverlening worden
uitgevoerd. Als dit jaar al subsidie is ontvangen
voor een verduurzamingsmaatregel, dan komt de
organisatie niet meer in aanmerking voor nog een
subsidie.

De subsidie bedraagt 50% van de investeringskosten met een maximum van € 2.500 per aanvraag
per jaar. Aanvragen worden behandeld op volgorde
van binnenkomst en op is op. Om in aanmerking te
komen voor subsidie mag de verduurzamingsmaatregel nog niet zijn uitgevoerd. De maatregel moet

Kijk voor de voorwaarden en een volledig overzicht
van subsidiabele maatregelen op www.heusden.nl.

Nationale Recycle week
14 tot 21 oktober
Wecycle is een Nederlandse non-profitorganisatie die de inzame
ling en recycling organiseert van elektronisch afval, oftewel
'e-waste', zoals lampen, mobiele telefoons of elektronische
apparaten.
Via een landelijk dekkend inzamelnetwerk van 10.000 inleverpunten kun je e-waste gratis inleveren. De gemeente Heusden
doet van 14 tot en met 21 oktober mee aan de Nationale
Recycle week. Doe jij ook mee? Je kunt je e-wast inleveren op de
Milieustraat, Duinweg 37 in Drunen. Lever je in deze week minimaal 3 kapotte lampen in dan krijg je een cadeautje!<

Let op: de subsidieregeling geldt niet voor scholen
en commerciële partijen! <

Heusdens nieuws in je mailbox?

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Drunen, Het Haringvliet 55, vergroten
woning (604807, 28-09-2019)
• Drunen, Bosscheweg 127, bouwen
bijgebouw (605134, 01-10-2019)
• Elshout, Elshoutseweg 25, bouwen
opslag- en stallingsruimte (604813,
29-09-2019)
• Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat
kavel WIL006, bouwen woning
(604573, 25-09-2019)
• Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 85,
verbouwen woning (604641, 26-092019)
Kappen
• Vlijmen, Meliestraat 14, kappen
berkenboom (604967, 30-09-2019)
• Vlijmen, Meliestraat 16, kappen eik
(604729, 27-09-2019)
Monumenten
• Doeveren, Dorpsstraat (kadastraal
F511), restaureren Doeverensche Sluis
(604976, 01-10-2019)
Afwijken van de bestemming
• Drunen, Het Haringvliet 55, vergroten
woning (640807, 28-09-2019)

www.heusden.nl

Blijf jij graag op de hoogte van gemeentelijk nieuws?
Schrijf je dan snel in voor onze digitale nieuwsbrief.
Meld je aan op www.heusden.nl onder ‘mijn loket’.

• Elshout, Elshoutseweg 25, bouwen
opslag- en stallingsruimte en aanleggen in- en uitrit (604813, 29-09-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Elshout, Elshoutseweg 25, aanleggen
in- en uitrit (604813, 29-09-2019)
• Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat
kavel WIL006, aanleggen in- en uitrit
(604573, 25-09-2019)

aanbrengen galerijoverkapping
appartementencomplex (600004,
30-09-2019)
In- en uitrit aanleggen
(van rechtswege verleend)
• Vlijmen, Biesheuvellaan 12, aanleggen
in- en uitrit (586947, 27-09-2019)

Handelingen met gevolgen voor
beschermde natuurgebieden
• Doeveren, Dorpsstraat (kadastraal
F511), restaureren Doeverensche Sluis
(604976, 01-10-2019)

Afwijken van de bestemming
• Drunen, Kleinestraat 53, vergroten
woning (595587, 25-09-2019)
• Elshout, Veilingstraat 16, afwijken
bestemming i.v.m. huisvesten van
meer dan 5 personen (595279,
30-09-2019)

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.

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.

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.

OMGEVINGSVERGUNNING
WATERSTEEG 4 IN HERPT
Het college van Heusden heeft op 26
september 2019 een omgevingsvergunning verleend, voor de activiteit milieu
(oprichten), aan een melkrundvee- of
een waterbuffelhouderij aan de
Watersteeg 4 in Herpt. De omgevings-

Bouwen
• Drunen, Kleinestraat 53, vergroten
woning (595587, 25-09-2019)
• Drunen, Anton Pieckplein 1 t/m 69,

vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpvergunning.
Beroep
De omgevingsvergunning ligt met
bijbehorende stukken met ingang van
donderdag 10 oktober tot en met
woensdag 20 november 2019 ter inzage. Je kunt de stukken inzien in het
gemeentehuis in Vlijmen. Belang
hebbenden die een zienswijze hebben
ingediend, of die niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben
ingediend, kunnen beroep indienen bij
de Rechtbank Oost-Brabant in Den
Bosch.

Melding wet milieubeheer

Het college van Heusden maakt bekend, dat zij de volgende melding op
grond van artikel 10.52 Wet milieubeheer heeft ontvangen voor een mobiele
puinbreker waarvoor algemene regels
gelden:
"Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval". Sando Puinrecycling BV., voor
het in gebruik nemen van een mobiele
breekinstallatie werkzaam op de slooplocatie aan de Lipsstraat 50-54 te
Drunen 2019’’

De melding is bij de gemeente bekend
onder nummer 604577.

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. <

