
Schoon water, vanzelf
sprekend 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 schoon-
houden van sloten, het 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. Help ook mee!

Rioollucht op straat
De afgelopen weken zijn de kolken in de gemeente gereinigd.  
Heb je overlast van rioollucht in de straat? Dan kan het zijn dat het 
'stankslot' van een kolk droog staat. Een kolk staat normaal gesproken 
vol water, net zoals bij een sifon, maar staat deze droog dan is er een 
open verbinding met het riool. Dat stinkt! Je kunt dit zelf verhelpen 
door een paar emmers water in de kolk te gieten (zonder chemische 
toevoegingen). 

De rioollucht moet vrijwel meteen wegtrekken. Ook na rioleringswerk-
zaamheden in de straat kan er tijdelijk een rioollucht blijven hangen. 
Deze trekt na een paar dagen weg. Is dit niet het geval? Meld dit dan 
aan de gemeente! Meldingen kun je telefonisch, per mail of via de 
BuitenBeter-app doorgeven. <

Geerpark Vlijmen groeit verder met  
75 woningen rondom het park 
‘Buitenkanswoningen’ nu in verkoop

De duurzame wijk Geerpark staat aan de vooravond van een nieuwe uitbreiding. Terwijl in deelgebied Goede 
Morgen fase 1 binnenkort de laatste van ruim 100 koop- en huurwoningen wordt opgeleverd, zijn de voor-
bereidingen voor de volgende bouwfases in volle gang. In mei starten ontwikkelaars Hendriks Coppelmans 
en Janssen de Jong met de bouw van in totaal 75 koop- en huurwoningen in de omgeving van het park. Alle 
woningen in dit nieuwe gedeelte van Goede Morgen zijn ook nu weer gasloos en nul-op-de-meter.

Goede Morgen 2 bestaat uit 53 koopwoningen. Op 
enkele vrijstaande woningen na, zijn al deze wonin-
gen al verkocht. In juni worden de bodembronnen 
voor de warmtepompen geboord en na de bouwvak 
start Janssen de Jong met de fundering. Zeven 
'Buitenkanswoningen' (hoek- en tussenwoningen) 
in Goede Morgen 3 zijn nu in verkoop. De bouw van 
deze hoek- en tussenwoningen start al in mei en 
bouwer Hendriks Coppelmans verwacht dat dit plan-
deel in het voorjaar van 2020 klaar is. In deze fase 
komen ook 15 huurwoningen voor Woonveste. De 
verhuur daarvan gaat naar verwachting eind 2019 
van start.

Buitenkans
De zeven hoek-en tussenwoningen die nu te koop 
zijn, zijn ideaal voor wie snel in Geerpark wil wonen. 

Bestrijding eikenprocessierups
De blaadjes komen langzaam weer aan de bomen. Dat is dan ook 
het moment dat Brouwers Groenaannemers voor de gemeente 
Heusden in actie gaat komen.

Biologische bestrijding
De aannemer is gestart met het preventief bestrijden van de 
eikenprocessierups. In twee verschillende rondes benevelen we, 
met speciale apparatuur, de eikenbomen met een biologisch bac-
teriënpreparaat. Dit preparaat is volstrekt veilig voor mens en 
dier. Het wordt ook veel gebruikt bij het bestrijden van rupsen 
op groente en fruit. Een rups die van het blad eet wordt geïnfec-
teerd met de bacterie. Het beestje stopt daardoor met eten en 
gaat binnen twee tot vijf dagen dood.

De werkzaamheden vinden ook in de avond en nacht plaats 
omdat de verkeers- en weersomstandigheden dan het gunstigst 
zijn voor de bestrijding. Doordat we dit jaar twee keer preven-
tief bestrijden, verwachten we dat er minder eikenprocessie-
rupsen tot volwassenheid komen. Dit kunnen we echter niet 
garanderen. 

Wil je meer informatie over eikenprocessierupsen? Kijk dan 
op www.heusden.nl/eikenprocessierups Heb je ergens eiken-
processierupsen gezien meldt dit aan de gemeente via de 
Buitenbeterapp, per mail op info@heusden.nl of telefonisch  
via (073) 513 17 89. <

Inwonerspanel Heusden
Geef jouw mening over eenzaamheid! 

Mensen die zich eenzaam voelen ervaren een gemis aan een  
hechte emotionele band met anderen of ze hebben minder sociale 
relaties dan ze wensen. Eenzaamheid is een persoonlijke ervaring. 
De een heeft meer betekenisvolle relaties nodig dan de ander. 
Eenzaamheid is vaak een verborgen probleem. Het is niet aan  
mensen te zien of zij zich eenzaam voelen en er wordt weinig  
over gepraat. Eenzaamheid is niet hetzelfde als alleen zijn.  
Het valt wel regelmatig samen.

De gemeente Heusden onderzoekt eenzaamheid onder inwoners  
en stelt een plan van aanpak op om eenzaamheid tegen te gaan. 
Geef ook uw mening via www.heusden.nl/eenzaamheid <

De informatie die je deelt gebruiken wij als input voor dit plan  
van aanpak.

Er geldt geen verkoopdrempel voor start bouw. 
De woningen zijn dus met zekerheid al over een 
klein jaar klaar. De woningen liggen ook op een 
'Buitenkansplek': letterlijk met de waterslinger  
op elke hoek van de straat en dicht bij het  
park (sommige hebben er zelfs uitzicht op).  
De 'Buitenkanswoningen' hebben een jaren-30- 
architectuur en zijn beschikbaar vanaf € 274.500,- 
V.O.N.. Inschrijven kan tot 5 mei. 

Meer informatie
Meer informatie over de 'Buitenkanswoningen'  
en de laatste vrijstaande woningen in fase 2 is  
verkrijgbaar via de website goedemorgengeerpark.nl 
of de makelaars: Van de Zande makelaardij  
(073) 511 19 99/Vlijmen@zande.nl of Staete make-
laars (073) 511 70 00/nieuwbouw@staete.nl. <

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 -17.00 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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Fijner wonen én tot honderden euro’s besparen
Informatieavond 2 mei
Loop tussen 17.30 en 20.00 uur binnen op de informatieavond over Heel Heusden 
Isoleert op donderdag 2 mei in de Voorste Venne in Drunen, Anton Pieckplein 71.

Omgevingsvergunningen

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Achterstraat 4, plaatsen 

dakkapel aan voorzijde woning 
(588347, 18-04-2019)

•  Vlijmen, Beneluxlaan 56, bouwen 
tuinhuis met overkapping (588223, 
17-04-2019)

•  Vlijmen, De Klok 21, plaatsen raam-
kozijn aan voorzijde gevel (588452, 
21-04-2019)

•  Heusden, Waterpoort 1B, vervangen 
kozijnen, ramen en voordeur (588694, 
23-04-2019)

Kappen
•  Nieuwkuijk, Kasteellaan 1, kappen 71 

bomen (588148, 17-04-2019) 

Slopen
•  Heusden, Waterpoort 1B, vervangen 

kozijnen, ramen en voordeur (588694, 
23-04-2019)

Afwijken van de bestemming
•  Nieuwkuijk, Kasteellaan 1, aanleggen 

tijdelijke bouwweg en riolering ten 
behoeve van plan Steenenburg 
(588144, 17-04-2019)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Nieuwkuijk, Kasteellaan 1, kappen 

diverse bomen in het plan 
Steenenburg (588136, 17-04-2019)

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 7, ver-

bouwen woning (582416, 23-04-2019)

•  Drunen, Raadhuisplein 21B, vernieu-
wen overkapping en plaatsen kozijn 
(581826, 23-04-2019)

•  Drunen, Hoge Schijf 22, wijzigen 
eerder verleende vergunning (574252) 
in verband met wijzigen situering 
woning (585411, 19-04-2019)

•  Vlijmen, Burgemeester van der 
Venstraat 40, verbouwen woonhuis, 
plaatsen dakkapellen,  wijzigen voor- 
en zijgevel en bouwen garage 
(575863, 17-04-2019)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 32B, bouwen 
bedrijfshal  (581797, 18-04-2019) 

•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA062, 
bouwen woning  (583695, 18-04-2019) 

•  Vlijmen, Snoekbaars kavel GEE233, 
bouwen woning (582250, 23-04-2019) 

•  Drunen, Chrysantenstraat 14, verbou-
wen woning (582998, 19-04-2019)

Afwijken van de bestemming 
•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 32B, bouwen 

bedrijfshal  (581797, 18-04-2019)
•  Vlijmen, Burgemeester van der 

Venstraat 40, verbouwen woonhuis, 
plaatsen dakkapellen, wijzigen voor- 
en zijgevel en bouwen garage 
(575863, 17-04-2019)

•  Drunen, Chrysantenstraat 14, verbou-
wen woning (582998, 19-04-2019)

•  Drunen, Raadhuisplein 21B, vernieu-
wen overkapping en plaatsen kozijn 
(581826, 23-04-2019)

Kappen
•  Vlijmen, Meliestraat 43, kappen es-

doorn (586084, 17-04-2019) 

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Snoekbaars kavel GEE233, 

aanleggen in- en uitrit (582250,  
23-04-2019) 

•  Vlijmen, Zilverkarper 6, aanleggen 
in- en uitrit (582265, 19-04-2019)  

•  Vlijmen, Bosbeemd 11 kavel GRA062, 
aanleggen in- en uitrit (586580,  
18-04-2019)

Procedures
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving van de ontvangen aanvragen. 
De stukken zijn voor iedereen in te zien 
in het gemeentehuis in Vlijmen. Voor 
de vergunningen met de onderdelen 
slopen, kappen en het uitvoeren van 
werk of werkzaamheden, 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 om-
gevingsrecht (Wabo).

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 
BRANDVEILIG GEBRUIK
Deze ontwerp omgevingsvergunning 
bevat de activiteit ‘brandveilig gebruik’ 
en maakt het brandveilig gebruiken 
van bebouwing op het perceel Aziëlaan 
49 in Drunen mogelijk.

Procedure
De ontwerp omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 2 mei 2019 gedurende zes weken 
ter inzage. Je kunt de stukken tijdens 
openingstijden inzien in het gemeente-
huis in Vlijmen. Een digitale versie van 
de ontwerp omgevingsvergunning is 
opvraagbaar via info@heusden.nl. 
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer 586310 vermelden. Voor 
vragen kun je contact opnemen met 
het cluster Omgevingsvergunningen.

Exploitatievergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 23 april 2019 een exploitatievergun-
ning verleend aan Aspergebedrijf 
Groenewoud Rini en Carien van Rooij 
aan Groenewoud 34 in Drunen. De 
vergunning is verzonden op 23 april 
2019 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 00587147.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de hieronder 
genoemde personen niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de basis-
registratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Het college heeft besloten de 
persoonslijsten van deze personen 
daarom niet meer bij te houden. 
Daardoor staan zij officieel niet meer 
op dat adres ingeschreven. 
Uitschrijving kan tot gevolg hebben 
dat er geen documenten (reisdocu-
ment, rijbewijs) meer aangevraagd 
kunnen worden. Ook huurtoeslag, 
zorgtoeslag, kinderbijslag of andere 
vorm van uitkering kan worden stopge-
zet. Daarnaast kan het gevolgen heb-
ben voor de opbouw AOW of Pensioen. 

Geslachtsnaam: Gawroński, M.P.
Geboortedatum: 16 mei 1991
Adres: Stationsstraat 52, Drunen
Datum besluit: 17 april 2019
Zaaknummer: 580705

Geslachtsnaam: Ezquerra Perez, C.
Geboortedatum: 19 september 1976
Adres: Het Haringvliet 1, Drunen

Datum besluit: 17 april 2019
Zaaknummer: 579361

Geslachtsnaam: Lopez San Juan, R.
Geboortedatum:5 oktober 1979
Adres: Het Haringvliet 1, Drunen
Datum besluit: 17 april 2019
Zaaknummer: 579363

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 heb-
ben 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. <

Bekendmakingen >

Aanleg parkeerterrein 
Oliemaat
Op maandag 6 mei starten we met het opnieuw inrichten 
van het tijdelijke, met puin verharde, parkeerterrein van 
de Oliemaat. Het onverharde parkeerterrein wordt geheel 
bestraat en we leggen 40 parkeervakken aan. Verder leggen 
we groenstroken en een laad- en los strook aan. De werk-
zaamheden nemen ongeveer 5 weken in beslag. <

Militaire oefening 
1 t/m 3 mei & 6 t/m 8 mei 2019

De komende weken oefent de Koninklijke Landmacht in onze 
gemeente om genisten op te leiden. De militairen vertrekken 
telkens vanuit de Militaire Kazerne in Vught om technische 
verkenningen uit te voeren. In principe vinden de verkenningen 
overdag plaats. De militairen verplaatsen zich over bestaande 
wegen en paden. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)
munitie. Aan deze oefening nemen 16 personen en 4 (militaire)  
wiel voertuigen deel. <

Lintjesregen
Afgelopen vrijdag zijn tijdens 
de jaarlijkse Lintjesregen elf 
koninklijke onderscheidingen 
uitgereikt. ’s avonds werden 
alle gedecoreerden uit de ge-
meente uitgenodigd voor een 
feestelijke bijeenkomst in de 
Voorste Venne in Drunen. <

Dodenherdenkingen in onze gemeente 
Op 4 mei vindt elk jaar in Nederland de Nationale Herdenking plaats. 

Tijdens de dodenherdenking wordt om acht uur  
’s avonds in het hele land twee minuten stilte in 
acht genomen voor de Nederlandse oorlogsslacht-
offers. In vier kernen vinden de herdenkingen in 
onze gemeente plaats. Bij de bijeenkomsten is  
ook het gemeentebestuur vertegenwoordigd.  
In onderstaand schema zie je waar de bijeenkom-
sten zijn en hoe laat ze beginnen. Wij nodigen je  
van harte uit om de herdenkingen in onze gemeente 
bij te wonen. <

Herdenkingsbijeenkomsten gemeente Heusden, zaterdag 4 mei 2018

Tijd Kern Plaats

19.30 uur Herdenking Drunen Raadshuisplein 16 Drunen. (Bij het  
monument naast het gemeentehuis.)

19.30 uur Herdenking Elshout Kerkstraat 39 Elshout. (Bij het monu-
ment nabij de St. Jan Evangelistkerk)

19.00 uur (dienst) 
19.50 uur (herdenking)

Herdenkingsdienst en herdenking 
Vlijmen

Julianastraat 44 Vlijmen. (Bij het monu-
ment aan de Sint Catharinastraat) 

19.30 uur Herdenking Heusden Zuiderbolwerk Heusden vesting  
(opgang via Pompstraat) 

www.heusden.nl
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