
Brandweer Heusden 
houdt open dag

Heb jij altijd al eens willen zien hoe de brandweer een auto open - 
knipt? Of hoe ze een drenkeling uit het water redden met de brand-
weerboot? Kom dan naar de open dag van Brandweerpost Heusden  
op zaterdag 8 juni 2019 van 10.30 tot 16.00 uur op en rond de Vismarkt  
en Stadshaven in Heusden vesting. Parkeren is lastig dus kom lekker 
met de fiets of te voet. <

Minder tegels = MEER GROEN
Ons klimaat verandert en we merken steeds meer de gevolgen daarvan. We krijgen steeds vaker te maken 
met extreme regenbuien en tegelijkertijd moeten we ons voorbereiden op lange periodes van aanhoudende 
hitte en droogte. Door samen maatregelen te nemen kunnen we er voor zorgen dat de gevolgen beperkt 
blijven. 

Een simpele oplossing is bijvoorbeeld minder tegels 
en juist meer groen in je tuin op te nemen. Minder 
tegels in de tuin (oftewel minder verhard oppervlak) 
heeft veel voordelen! Het regenwater kan makkelijk 
in de bodem wegzakken en het grondwater aanvul-
len. Doordat het direct de grond in zakt hoeft het 
water dan niet via het riool afgevoerd te worden. 
Dit helpt dan weer om wateroverlast op straat bij 
heftige regenbuien te voorkomen. Bovendien zorg je 
bij infiltratie in je eigen tuin voor een waterbuffer in 
droge periodes. 

Betegelde tuinen worden in de zomer heel heet;  
het weghalen van tegels schept meer ruimte voor 

beplanting en het groen houdt de tuin koeler op 
hete zomerse dagen. Daarnaast biedt het meer 
ruimte aan planten, dieren en natuurlijk bodem-
leven.

Subsidie voor maatregelen
Als gemeente bieden we een subsidie aan om inwo-
ners en bedrijven te stimuleren om op een duurzame 
manier met water om te gaan. Bijvoorbeeld door het 
definitief afkoppelen van regenwaterafvoeren op 
de riolering of het realiseren van een groen dak. Kijk 
op www.heusden.nl/stimuleringsbijdrage voor meer 
informatie en check hoeveel subsidie jij krijgt voor 
maatregelen die je neemt! <

Expeditie Zuiderwaterlinie
Loop jij mee! 

Tijdens Expeditie Zuiderwaterlinie ontdek je als wandelaar wat 
“1 linie, 11  vestingsteden, 1001 ontdekkingen” daadwerkelijk 
betekent! 

De mooiste (en gezelligste) vestingsteden van Nederland  
zijn namelijk te vinden langs de Zuiderwaterlinie. Tijdens 
Expeditie Zuiderwaterlinie duik je de spannende militaire 
geschiedenis van de Zuiderwaterlinie in, geniet je van 
onverwachte wendingen tijdens culturele optredens, snoep  
je van lokale streekproducten en word je omringd door de  
stille natuur in het buitengebied.

Het is een ware Brabantse elfstedentocht langs natuur, historie 
en cultuur. Laat je van 19 t/m 29 juni meevoeren van Bergen op 
Zoom naar Grave, langs elf vestingsteden en hun ommelanden. 
Kies dagelijks tussen een langeafstand-etappe (± 20 km) of een 
kortere recreatieve (± 10 km) etappe. 

Ga snel naar www.expeditiezuiderwaterlinie.nl voor meer infor-
matie over de verschillende etappes en schrijf je meteen in! <

Renoveren van het riool
Maandag 3 juni starten we met het renoveren van het riool in 
de wijk Vijfhoeven in Vlijmen. We renoveren het riool omdat 
er schade is geconstateerd. Om de werking van de riolering 
en daarmee de afvoer van het afvalwater te kunnen garande-
ren is besloten om de riolering te renoveren en huisaanslui-
tingen te vervangen. 

Planning
Per straat nemen de werkzaamheden 1 tot 2 dagen in beslag. 
Bewoners en bedrijven uit de straat waar de werkzaamheden 
plaatsvinden en waar de huisaansluitingen vervangen wor-
den, krijgen vooraf een brief met informatie. De werkzaam-
heden duren ongeveer 3 maanden. <

Werk aan de 
weg
5 juni tot 12 juni 2019

Waterschap Aa en Maas verwij-
dert de wildroosters in de fiets-
paden op de waterkering langs 
de Bergsche Maas. Het betreft 
de fietspaden van Heusden naar 
Doeveren en van  Heusden naar 
Bokhoven. De werkzaamheden 
starten woensdag 5 juni en zul-
len dinsdag 11 juni zijn afgerond. 
Fietsers worden door de berm 
langs de werkzaamheden geleid.<

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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Evenementen

DRUNENS WANDELFESTIVAL
De burgemeester van Heusden 
heeft op 28 mei 2019 vergunning 
verleend aan Stichting Wandelen 
tegen Kanker voor het Drunens 
Wandelfestival op 22 juni 2019 van 
8.00 uur tot 17.00 uur. De start en 
finish vindt plaats bij HV Avanti aan 
de Torenstraat 146a in Drunen. De 
vergunning is verzonden op 28 mei 
2019 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 00589645.

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 
hebben op uw buurt. De app is gra-
tis 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 >

ABC-Zwemmen met JimmyInformatievergaderingen
Op dinsdag 11 juni, woensdag 12 juni en donderdag 13 juni vergaderen de raadsleden van Heusden  
in het gemeentehuis in Vlijmen. De vergaderingen zijn openbaar en starten alle dagen om 19.30 uur.  
Je bent van harte welkom!

Aangepaste openings-
tijden en inzameldagen

De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn be-
schikbaar via www.heusden.nl onder ‘raad en col-
lege’ / ‘vergaderingen’. Voor het spreekrecht verwij-
zen wij je naar de agenda’s op de website.

Vergadering 11 juni: Bestuur
Op de agenda staan onder meer: Eerste bestuurs-
rapportage 2019; Begroting 2020 en jaarstukken 
2018 GGD Hart voor Brabant; Wijziging gemeen-
schappelijke regeling RAV, jaarrekening 2018 en 
begroting 2020; Jaarstukken 2018, kaderbrief en 
begroting 2020 Regio Hart van Brabant; Jaarplan 
en begroting 2020 Regio Noordoost-Brabant; 
Jaarverantwoording 2018 en programmabe-

groting 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord; 
Aanbesteding accountant 

Vergadering 12 juni: Ruimte & Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: Ontwerp bestem-
mingsplan “Vendreef 2 Vlijmen”; Ontwerp bestem-
mings plan “Bedrijventerrein Heesbeen herziening 
2019”; Bestemmingsplan Parapluplan Woningen 

Vergadering 13 juni: Samenleving
Op de agenda staan onder meer: Jaarstukken 
2018 en ontwerpbegroting 2020 e.v. Baanbrekers; 
Kadernotitie toekomstig bibliotheekwerk gemeen-
te Heusden <

De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften 
houdt op dinsdagmiddag 11 juni 2019 een 
hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting worden 
twee bezwaarschriften behandeld,  
die zijn gericht tegen:

14:00 uur: WMO (niet openbaar)

14:30 uur: Afwijzen tegemoetkoming planschade 
bestemmingsplan Drunen Zuid
 

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeen-
tehuis in Vlijmen. Voor meer informatie en voor 
het bijwonen van de openbare zittingen kun 
je contact opnemen met het secretariaat via 
telefoonnummer (073) 51 31 789. 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. <

Commissie bezwaarschriften

Openingstijden gemeentebalie
Op maandag 10 juni zijn we gesloten in verband met Pinksteren, 
die dag zijn we ook telefonisch niet bereikbaar. Woensdag 12 
juni is de balie van het gemeentehuis de hele dag gesloten. 
Donderdag 20 juni vervalt de avondopenstelling. 

Inzameldagen afval
In verband met Pinksteren hebben we aangepaste inzamelda-
gen voor het PMD-, GFT- en medisch afval. Het afval dat normaal 
gesproken op maandag 10 juni wordt ingezameld wordt nu op 
zaterdag 8 juni opgehaald. <

Op zaterdag 25 mei zijn er maar liefst 61 kinderen geslaagd voor 
hun zwemdiploma in zwembad Die Heygrave! Tijdens deze dag 
introduceerde wethouder Peter van Steen de nieuwe mascotte 
Jimmy van het zwembad. 

Jimmy stimuleert kinderen om op een leuke en veilige manier te 
leren zwemmen. Hiervoor heeft hij onder andere een speciaal 
zwempaspoort laten maken waarin de kinderen hun zwem-
vorderingen zelf bij kunnen houden met coole stickers! <

Zomervakantie
Van maandag 8 juli tot en met 
vrijdag 16 augustus werken wij 
de hele dag alléén op afspraak 
en vervalt de donderdag-
avondopenstelling. In deze 
periode zijn wij op vrijdag 
vanaf 12.00 uur gesloten en 
telefonisch niet bereikbaar.

Maak gemakkelijk en snel een 
afspraak via  www.heusden.nl 
of via (073) 513 17 89.

Heusden heeft de primeur!
Op woensdag 29 mei mocht wethouder Thom Blankers het eerste in-
formatiebord van de Zuiderwaterlinie, in het veld, onthullen! Heusden 
heeft hiermee de primeur. Bij de opgang van het Bernse Veer in Herpt 
staat het informatiebord. Kom jij er binnenkort ook langs gefietst of 
gewandeld? Het is de moeite waard om even bij stil te staan! <

Eikenprocessierups
Deze week start de tweede preventieve bestrij-
dingsronde tegen de eikenprocessierups. Dit be-
tekent dat de aannemer de eikenbomen met een 
biologisch bacteriënpreparaat beneveld. Dit pre-
paraat is volstrekt veilig voor mens en dier.<

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

 

www.heusden.nl
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