
Vervallen gasaansluitplicht
Per 1 juli 2018 worden woningen en bedrijfsgebouwen niet meer aangesloten op het gasnetwerk. 
Dit is het gevolg van aanpassingen aan de Gaswet die onlangs door het Rijk zijn doorgevoerd. Dit 
geldt alleen voor nieuw te bouwen woningen en bedrijfsgebouwen die voorheen een zogenaamde 
aansluiting voor kleinverbruik (G25) zouden krijgen.

In 2050 moeten vrijwel alle gebouwen in 
Nederland zijn afgesloten van het aardgasnet. 
In 2030 wil het Rijk geen aardgas meer winnen 
in Groningen. Het aankomende Klimaatakkoord 
versnelt het proces om los te komen van het 
aardgas. Het college van Heusden vind het be-
langrijk om versneld van het gas af te gaan en 
heeft zichzelf dan ook onder andere tot doel 
gesteld alleen nog gasloos te willen bouwen.

Wat betekent dit voor jou?
Je hebt vóór 1 juli 2018 een omgevings
vergunning aangevraagd 
Als je al een aanvraag voor een omgevingsver-
gunning hebt ingediend of als je dit nog doet 
vóór 1 juli 2018, dan gelden de oude regels en 
kun je nog een aardgasaansluiting aanvragen bij 
de netwerkbeheerder. Wij raden je wel aan om 
deze keuze nog eens te heroverwegen en je goed 
te laten informeren. Als je nu nog kiest voor een 
aardgasaansluiting, zul je op relatief korte ter-
mijn alsnog op zoek moeten naar een alterna-
tief voor aardgas, met bijbehorende kosten. 

Je vraagt op of na 1 juli 2018 een omgevings
vergunning aan
Als je op of na 1 juli 2018 een omgevingsvergun-
ning aanvraagt, zal de netwerkbeheerder je 
woning of bedrijfsgebouw niet meer op het 
aardgasnet aansluiten.

Alternatieven voor aardgas
Er zijn voldoende alternatieven voor aardgas 
zoals (lucht)warmtepompen, bodemwarmte 
of volledig elektrische systemen. Laat je goed 
informeren over wat voor jouw situatie de beste 
oplossing is.

Heb je vragen of wil je meer informatie? 
Neem dan contact op met het cluster 
Omgevingsvergunningen. Kijk ook eens op 
onze webpagina ‘Bouwen of verbouwen’ op 
www.heusden.nl. Je vindt hier informatie over 
duurzaam bouwen en financieringsmogelijk-
heden voor verduurzaming van je woning of 
bedrijfsgebouw. <

Werk aan de weg
In juli voeren we op verschillende locaties onderhoud uit aan de 
weg. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren worden wegen 
of fietspaden deels of in zijn geheel afgesloten voor alle verkeer. 
Met bebording worden omleidingsroutes aangeduid. Indien de 
weersomstandigheden het niet toelaten om de werkzaamheden 
uit te voeren kan de planning uitlopen of uitgesteld worden. <

Data Locatie Afsluiting
Maandag 2 juli van 
07.00 uur tot dins-
dag 3 juli 17.00 uur. 

Lutterherptseweg 
in Herpt (vanaf 
Groenstraat tot aan 
eind)

Geheel afgesloten

Maandag 2 juli van 
7.00 tot 17.00 uur

Margriet in 
Drunen (van 
Honderdbunderweg 
tot aan de brug 
over Drongelens 
kanaal)

Geheel afgesloten

Maandag 2 juli van 
7.00 tot 17.00 uur 

Admiraalsweg in 
Drunen

Gedeeltelijk afge-
sloten

Woensdag 4 juli van 
7.00 tot 17.00 uur.
Dinsdag 3 juli van 
7.00 tot 17.00 uur

Kleine Bernse 
Hoeve in Haarsteeg. 
(gedeelte vanaf 
De Hoeven tot aan 
Slegerslaan)

Geheel afgesloten

Dinsdag 3 juli van 
7.00 tot 17.00 uur

Vendreef in Vlijmen 
(vanaf Heidijk tot 
Ruidigerdreef)

Geheel afgesloten

Donderdag 5 juli 
van 7.00 tot 17.00 
uur.

Eendenkooi in 
Drunen (vanaf de 
Duinweg tot einde 
nabij huisnr. 30)

Geheel afgesloten

Donderdag 5 juli 
van 7.00 tot 17.00 
uur

Ruidigerdreef in 
Drunen (gedeelte 
vanaf Vendreef 
tot aan gemeente-
grens)

Geheel afgesloten

Vrijdag 6 juli van 
7.00 tot 17.00 uur.

Polderweg in 
Heesbeen (ter 
hoogte van fietspad 
Zeedijk tot gemeen-
tegrens)

Geheel afgesloten

Vrijdag 6 juli van 
7.00 uur tot 17.00 
uur.

Grotestraat in 
Heesbeen (gedeelte 
vanaf huisnr. 37 tot 
en met huisnr. 51)

Geheel afgesloten

Openingstijden tijdens  
zomervakantie
Van 9 juli tot en met 17 augustus
Balie Vlijmen
Tijdens de zomervakantie zijn we op dinsdagavond open van 17.00 
tot 20.00 uur. De overige avondopenstellingen op woensdag en 
donderdag vervallen. Op vrijdag zijn we tot 12.00 uur geopend.  
Na 12.00 uur kun je niet meer terecht aan de balie in Vlijmen, ook 
telefonisch is de gemeente dan niet meer bereikbaar. 

Bijeen Drunen
Tijdens de zomervakantie kun je dagelijks tot 12.00 uur terecht bij 
Bijeen, Raadhuisplein 16 in Drunen. Na 12.00 uur is Bijeen gesloten. 
Bijeen heeft geen avondopenstelling. <

Werken op afspraak
De balie in Vlijmen is 
van 12.00 tot 17.00 uur 
alléén geopend op af-
spraak. Voor het ophalen 
van documenten hoeft u 
geen afspraak te maken.

U kunt een afspraak ma-
ken via www.heusden.nl 
of via (073) 513 17 89.

www.heusden.nl

Nu & morgen

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 - 17.00 uur,  
telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 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 - 20.00 uur
Donderdag van 09.00 - 20.00 uur
Vrijdag van 09.00 - 17.00 uur

Let op! Iedere werkdag van 12.00 
tot 17.00 uur werken wij alléén 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
Maandag tot en met vrijdag  
van 09.00 - 17.00 uur.
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
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Digitale nieuwsbrief
Meld je nu aan via www.heusden.nl en ontvang iedere 
week per mail het laatste nieuws van de gemeente!

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Nassaulaan 107, bouwen 

kantoor (555632, 12-06-2018)
•  Drunen, Obrechtstraat 39, vergro-

ten woning (555861, 13-06-2018)
•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat, 

kavel WIL2A, bouwen woning 
(555874, 14-06-2018)

•  Heusden, Wijksestraat 10, verbou-
wen pand (555926, 14-06-2018)

•  Haarsteeg, De Hoeven, perceel 
G1011, bouwen opslagloods 
(556034, 14-06-2018)

•  Vlijmen, Geerpark, kavel GEE213, 
bouwen woning (556183, 16-06-2018)

•  Vlijmen, Parklaan, kadastraal 
H6110, bouwen 20 woningen 
(556379, 18-06-2018)

•  Vlijmen, Achterstraat 8, vergroten 
woning (556191, 18-06-2018)

•  Vlijmen, Wolput, kadastraal L3201, 
bouwen 7 woningen (556560,  
19-06-2018)

Kappen
•  Herpt, Hoofdstraat 18, kappen  

4 berken (555621, 12-06-2018)

•  Drunen, Diepenbrockstraat 8,  
kappen 3 eiken (555842, 13-06-2018)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Obrechtstraat 39, vergro-

ten woning (555861, 13-06-2018)

In of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Geerpark, kavel GEE213, 

aanleggen in- of uitrit (556183, 
16-06-2018)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Drunen, Christiaan Huygensweg 21, 

aanbrengen duiker (556167,  
15-06-2018)

Brandveilig gebruik en gebruiks
melding
•  Vlijmen, Constantijn Huijgensstraat 

1, brandveilig gebruiken kindcentrum 
(556253, 18-06-2018)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Vlijmen, Bosbeemd, kavel GRA050, 

bouwen woning met bijgebouw 

(549290, 12-06-2018)
•  Vlijmen, Ruisvoorn, kavel GEE210, 

bouwen woning (549899, 15-06-2018)
•  Elshout, Scheidingstraat tussen 

huisnummer 15 en 19, bouwen 
woning (550815, 15-06-2018)

•  Vlijmen, Bosbeemd, kavel GRA046, 
bouwen woning (551240, 18-06-2018)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 12, verbou-
wen woning (553574, 18-06-2018)

•  Vlijmen, Ruisvoorn, kavel GEE212, 
bouwen woning (551487, 19-06-2018)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 98, 
gevelwijziging voorgevel gymzaal 
(552845, 19-06-2018)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Bosbeemd, kavel GRA046, 

bouwen woning en aanleggen in- en 
uitrit (551240, 18-06-2018)

Kappen
•  Vlijmen, De Hoge Heide 2, kappen  

2 eiken (547823, 12-06-2018)

In of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Bosbeemd, kavel GRA050, 

aanleggen in- en uitrit (549290, 
12-06-2018)

•  Vlijmen, Ruisvoorn, kavel GEE210, 
aanleggen in- en uitrit (549899, 
15-06-2018)

•  Vlijmen, Bosbeemd, kavel GRA046, 
aanleggen in- en uitrit (551240, 
18-06-2018)

•  Vlijmen, Ruisvoorn, kavel GEE212, 
aanleggen in- en uitrit (551487, 
19-06-2018)

Ingetrokken
•  Drunen, Hogeweg 8, aanleggen 

in- en uitrit  (550098, 19-06-2018)
•  Elshout, Heusdenseweg 16, intern 

verbouwen pand  (544359,  
19-06-2018)

Procedures
De gemeente Heusden geeft een 
kennisgeving van de ontvangen 
aanvragen. De stukken zijn voor 
iedereen in te zien in het gemeente-
huis in Vlijmen. Voor de vergunningen 
met de onderdelen slopen, kappen en 
het uitvoeren van werk of werkzaam-
heden, treedt de beschikking pas in 
werking nadat de termijn voor het 
indienen van een bezwaarschrift is 
verstreken. Deze publicatie wordt 
gedaan op basis van de reguliere 
voorbereidingsprocedure van de Wet 
algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo).

Informatie bekendmakingen
Bovenstaande bekendmakingen  
zijn digitaal gepubliceerd.  
Meer informatie over de bekend-
makingen met procedures vindt u op 
www.officielebekendmakingen.nl.  
In de procedures vindt u terug of en 
hoe u bezwaar of beroep kunt aante-
kenen. 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 www.overuwbuurt.overheid.nl 
kunt u zich aanmelden voor e-mail-
service. <

Bekendmakingen >

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op 
dinsdagmiddag 3 juli 2018 twee hoorzittingen. Tijdens deze 
hoorzittingen worden de volgende bezwaren behandeld,  
die zijn gericht tegen:

14:00 uur: het verruimen van openingstijden van sportkantine 
Nieuwkuijk

14:30 uur: tegemoetkoming in planschade Burgemeester 
Buijsstraat te Herpt

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Voor meer informatie en voor het bijwonen van de openbare 
zittingen kun je contact opnemen met het secretariaat van de 
Commissie bezwaarschriften. 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. <

Raadsvergadering
 
Op donderdag 28 juni en dinsdag 3 juli vindt in het gemeentehuis in Vlijmen een openbare  
vergadering van de raad van de gemeente Heusden plaats. Je bent van harte welkom! 

Agenda
De vergadering Voorjaarsnota van donderdag 28 
juni bestaat uit twee gedeelten. Het eerste deel 
start om 17.00 uur, het tweede om 19.30 uur.

Van 17.00 tot ca. 18.30 uur:
• Bespreking coalitieprogramma “Heusden.

Samen.Doen!”
• Spreekrecht over jaarverslag en jaarrekening 

2017
• Jaarstukken Baanbrekers
• Jaarverslag en jaarrekening 2017
• Eerste Bestuursrapportage 2018

Vanaf 19.30 uur:
• Spreekrecht over voorjaarsnota 2018
• Voorjaarsnota 2018

Agenda
De vergadering van dinsdag 3 juli 2018 start  
om 19.30 uur. De raad besluit over de volgende  
onderwerpen:
• Groenstructuurplan 2018-2022
• Waterplan Heusden 2018-2022
• Beleidsplan openbare verlichting 2018-2022
• Aanjager zorg en veiligheid

• Jaarrapport 2017, kaderbrief en begroting 
2019 Regio Hart van Brabant

• Jaarplan en begroting 2019 Regio Noordoost-
Brabant

• Programmabegroting 2019 en jaarverantwoor-
ding 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord

• Begroting 2019 en jaarrekening 2017 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

• Begroting 2019 en jaarrekening 2017 GGD 
Hart voor Brabant

• Begroting 2019 en jaarstukken 2017 Regionale 
Ambulance Voorziening

• Voorbereidingskrediet herinrichting Van 
Greunsvenpark Vlijmen

• Exploitatieplan Geerpark 5e herziening
• Benoeming raadsleden in AB Baanbrekers en 

commissies
• Benoeming technisch voorzitter en adviseur 

Vertrouwenscommissie 2018
• Benoeming fractieondersteuners
• Ontslag lid Rekenkamer Heusden

Voor het spreekrecht, de agenda en de raad-
stukken verwijzen wij je naar de website 
www.heusden.nl onder ‘raad en college’ /  
‘vergaderingen’.

NU TE KOOP Wijksestraat 6 in Heusden

Zoek jij een uniek, volledig te 
renoveren, pand in ons ves-
tingstadje? Dit is jouw kans! 
Middenin de vesting Heusden 
ligt dit voormalige horecapand 
met drie woonlagen en een 
vliering. Het telt acht slaapka-
mers. De inhoud bedraagt 1.230 
m3. De woonoppervlakte is 378 
m2 en de perceels oppervlakte 
168 m2. Heb je interesse? Kom 

een kijkje nemen op 29 juni van 
16.00 tot 18.00 uur of op 4 juli 
2018 tussen 13.00 en 15.00 uur. 

De woning wordt verkocht 
via Staete makelaars d.m.v. 
openbare inschrijving. Voor 
uitgebreide informatie kun je 
contact opnemen via telefoon-
nummer (073) 511 70 00, of kijk 
op www.staete.nl

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

Volg ons en blijf op 
de hoogte! <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

www.heusden.nl
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