
 

Schoon water,  
vanzelfsprekend toch…
Achter de schermen werken de gemeente Heusden, het Waterschap  
Aa en Maas en Brabant Water hard aan schoon (drink)water. Bijvoor
beeld 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. Help ook mee! Meer informatie vind 
je op www.heusden.nl/schoonwater 

Resten van stucwerk, niet in het riool!
Vaak blijft na stukadoorswerk of bij het gebruik van cement een laat-
ste restje over. Wat dan vaak gebeurt is dat de aannemer dit vanuit de 
emmer of de speciekuip in een straatkolk giet. Dit om verstoppingen 
in de huisinstallatie te voorkomen. Maar ook de straatkolk is niet be-
doeld om dit te verwerken en gaat dan verstoppen.

Een betere oplossing is om een gat in de tuin te graven en het restje 
daar in te gieten. Als het later ingedroogd is kan het restant bij het 
restafval weggegooid worden. Zo voorkomen we dat het water op 
straat blijft staan, omdat de kolken verstopt zijn. <

Heusden 75 jaar vrij
Burgemeester Willemijn van Hees ontmoette Hans van Alphen bij de maquette 'STILLLEVEN   
Het jongetje naast het graf'. Het tragische verhaal van familie van Alphen is opgetekend in een  
boek met 75 oorlogsverhalen uit Brabant. 75 Verhalen, voor ieder jaar dat we in vrijheid leven één.

Moeder Riek van Alphen en haar vier zonen schuil-
den in het gemeentehuis in Heusden vesting tegen 
het oorlogsgeweld in de laatste dagen van de oor-
log. De terugtrekkende bezetter blies de toren van 
het gemeentehuis op. De gevolgen waren enorm: 
van de bijna 200 Heusdenaren die in het souterrain 
verbleven vonden 134 mensen de dood. Onder de 
doden: de vier zonen van Riek.

Lees of bekijk het volledige verhaal op  
www.heusden.nl/75jaarvrij. De maquette is te 
bezichtigen in het bezoekerscentrum aan de 
Pelsestraat 17 in Heusden. <

Samen voor nieuwe,  
duurzame clubgebouwen 
voor SC Elshout
SC Elshout heeft een droom, de gemeente deelt die droom.  
We gaan samen de handen uit de mouwen steken voor een  
duurzaam, nieuw clubgebouw voor een sportvereniging waar 
een derde van de inwoners van Elshout sport.

De club en de gemeente zijn automatisch partners: de vereni-
ging heeft de kantine in eigendom, de gemeente is eigenaar 
van de andere gebouwen. De gemeente heeft ook al geld vrijge-
maakt voor de vervanging van de kleedruimten. Het college re-
ageerde positief op presentatie van de dromen van SC Elshout. 
“Sommigen denken pas aan duurzaamheid als het gebouw er 
staat, SC Elshout denkt er al aan bij het maken van de plannen”, 
vatte de burgemeester de algemene indruk samen na de presen-
tatie tijdens de collegevergadering van 25 juni.

Beide partijen hebben kennis en expertise, dromen van een 
duurzaam gebouw en zien SC Elshout als een hele belangrijke 
pijler voor het dorp Elshout. “We willen vanaf het begin goed 
samenwerken met als doel een realistisch project en duurzame 
clubgebouwen”, benoemde het projectteam van SC Elshout de 
manier waarop zij in deze wedstrijd zitten. 

Duurzaam dóen
Duurzaamheid op een realistische manier waarmaken als een 
voorbeeld van duurzaam bouwen in de praktijk. We praten in 
Nederland heel veel over duurzaamheid, dit is een voorbeeld 
van duurzaam dóen. De gemeente ziet dan ook kansen om 
in Nederland subsidie te vinden voor dit project. Iedereen in 
Nederland zit te wachten op dit soort projecten om te zien hoe 
duurzaamheid kan. Met de juridische kennis van de gemeente 
kunnen aan het begin van het project de mogelijkheden goed in 
beeld gebracht worden. SC Elshout wil ook kijken naar flexibele 
inzet van de gebouwen voor andere partners, op momenten in 
de week waarop de club de gebouwen niet in gebruik heeft. <

Van maandag 8 juli tot en met vrijdag 16 augustus 
werken wij tussen 09.00 en 17.00 uur alléén op af-
spraak en vervalt de donderdagavondopenstelling. 
In deze periode zijn wij op vrijdag vanaf 12.00 uur 
gesloten en telefonisch niet bereikbaar. Voor het 
ophalen van rij- en reisdocumenten heb je geen 
afspraak nodig. Je kunt ook via www.heusden.nl 
met je DigiD verschillende aanvragen indienen.

Maandag 09.00 tot 17.00 uur (alleen op afspraak)
Dinsdag  09.00 tot 20.00 uur (09.00 - 17.00 alleen 

op afspraak 17.00 - 20.00 op afspraak en 
vrije inloop) 

Woensdag 09.00 tot 17.00 uur (alleen op afspraak)
Donderdag 09.00 tot 17.00 uur (alleen op afspraak)
Vrijdag 09.00 tot 12.00 uur (alleen op afspraak)

Aangepaste openingstijden 

(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats appen met de 
gemeente Heusden 
via telefoonnummer

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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Heusdens nieuws in je mailbox?
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’.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Elbe 17, bouwen tuinhuis 

(594733, 21-06-2019)
•  Vlijmen, Heistraat 8, vervangen  

kozijnen, plaatsen dakkapel en  
zonnepaneel (594762, 22-06-2019)

•  Vlijmen, Pieter Bruegelstraat 30, 
plaatsen zonnepanelen (594978, 
24-06-2019)

•  Vlijmen, Witbol 30, aanpassen be-
staande deuren appartementen be-
gane grond (594765, 24-06-2019)

Kappen
•  Drunen, Admiraalsweg kadastraal 

L7123, kappen kastanjeboom 
(594949, 24-06-2019)

•  Vlijmen, Mommersteeg kadastraal 
N5298, kappen eikenboom (594941, 
24-06-2019)

In of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, Van Altenastraat 2, aanleg-

gen in- en uitrit (594960, 24-06-2019)
•  Drunen, Kastanjelaan 70, aanleggen 

in- en uitrit (594920, 24-06-2019)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Elbe 17, bouwen tuinhuis 

(594733, 21-06-2019)

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. Tegen 
ingediende aanvragen is geen bezwaar 
mogelijk.

VERLEEND
De vermelde datum is de verzend-
datum.

Bouwen
•  Oudheusden, Steenweg ter hoogte 

van huisnummer 6, bouwen woning 
met bijgebouwen (570976,  
20-06-2019)

•  Elshout, Kerkstraat 73, bouwen  
aanbouw (585454, 21-06-2019)

•  Vlijmen, Lavendelweg 3, bouwen 
carport (583747, 25-06-2019)

•  Vlijmen, Snoekbaars, kavel GEE231, 
bouwen woning (589454, 25-06-2019)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Snoekbaars, kavel GEE231, 

bouwen woning en aanleggen in- en 
uitrit (589454, 25-06-2019)

•  Oudheusden, Steenweg ter hoogte 
van huisnummer 6, bouwen woning 
met bijgebouwen (570976,  
20-06-2019)

•  Elshout, Kerkstraat 73, bouwen  
aanbouw (585454, 21-06-2019)

•  Vlijmen, Lavendelweg 3, bouwen 
carport (583747, 25-06-2019)

Kappen
•  Drunen, Lipsstraat 50, kappen 7  

eikenbomen (581679, 20-06-2019)
•  Nieuwkuijk, Kasteellaan 1, kappen 

diverse bomen (588136 en 588148, 
20-06-2019)

•  Nieuwkuijk, Kasteellaan 1 en omge-
ving, landgoed Steenenburg, kappen 
26 bomen (587571, 20-06-2019)

In of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Snoekbaars, kavel GEE231, 

aanleggen in- en uitrit (589454,  
25-06-2019)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Nieuwkuijk, Kasteellaan 1, kappen 

diverse bomen (588136 en 588148, 
20-06-2019)

•  Nieuwkuijk, Kasteellaan 1 en omge-
ving, landgoed Steenenburg, kappen 
26 bomen (587571, 20-06-2019)

Vergunningsvrij
•  Elshout, Pastoor Beckersstraat 41, 

bouwen berging (592952, 19-06-2019)

Ingetrokken
•  Herpt, Burgemeester Buijsstraat 33, 

bouwen bijgebouw (hobbyschuur) 
(571344, 21-06-2019)

Procedures
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes weken 
na de dag van verzending van het be-
sluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belang-
hebbende kan bezwaar maken.

Verkeer

AANLEGGEN GEHANDICAPTEN
PARKEERPLAATS 
Het college van Heusden maakt bekend 
dat het college op 21 juni 2019 heeft 
besloten tot het aanleggen van de 
gehandicaptenparkeerplaats ter  
hoogte van de Irenestraat 21 in 
Oudheusden. Het bord E6 wordt hier 
geplaatst alsmede het onderbord met 
kenteken. Het besluit is op 3 juli 2019 
bekendgemaakt in de Staatscourant.

EENRICHTINGVERKEER SCHIMMEL
PENNINCKSTRAAT IN DRUNEN
Het college van Heusden heeft besloten 
eenrichtingverkeer van oost naar west 
in te stellen in de Schimmel penninck-
straat in Drunen, door het aanbrengen 
van borden (model C02/C03), met uit-
zondering van (brom)fietsers.

Deze regels worden gepubliceerd in de 
digitale Staatscourant op 4 juli 2019. 
www.officielebekendmakingen.nl

Bezwaar: 4 juli 2019 tot en met  
15 augustus 2019.

Activiteitenbesluit milieu
beheer
Het college van Heusden heeft onder-
staande meldingen op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ont-
vangen en geaccepteerd:
•  Cultureel centrum De Voorste Venne 

Drunen, voor een verbouwing waar-
door de activiteiten iets anders in het 
gebouw georganiseerd worden aan 
het Anton Pieckplein 71 in Drunen. 
De melding betreft een verandering. 

•  Stichting centrum voor de kunsten de 
Aleph Drunen, voor de verbouwing 
waardoor de activiteiten iets anders 
in het gebouw georganiseerd worden 
aan de Anton Pieckplein 71 in Drunen. 
De melding betreft een verandering.

De acceptatie van de melding betreft 
geen besluit in de zin van de Algemene 
wet bestuursrecht. Het indienen van 
een bezwaar of beroep is dan ook niet 
mogelijk.

Aanwijzing toezichthouder
Op 11 juni 2019 heeft het college en de 
burgemeester van Heusden, ieder voor 
zover het zijn/haar bevoegdheid be-
treft, gelet op: het bepaalde in artikel 
5:11 van de Algemene wet bestuurs-
recht, artikel 5.10, lid 3 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, 
artikel 6.2 Algemene Plaatselijke veror-
dening;

besloten: J. van Wilgen
 
per direct en voor de duur van zijn 
aanstelling aan te wijzen als toezicht-
houder in het kader van artikel 5.10 
Wet algemene bepalingen omgevings-
recht en de in artikel 5.1 Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht met name 
genoemde wetten zoals de Wet natuur-
bescherming, Monumentenwet, 
Ontgrondingenwet, Wet bodembe-
scherming, Wet geluidhinder, Wet 
inzake de luchtverontreiniging, Wet 
milieubeheer, Wet ruimtelijke orde-
ning, Waterwet, Woningwet, artikel 14 
van de Monumentenverordening 2010, 
de A.P.V, artikel 21 van de Afvalstoffen-
verordening, de Wegenverkeerswet 
1994, de Wet veiligheidsregio's, artikel 
41 van de Drank- en Horecawet en arti-
kel 34 Wet op de kansspelen.  

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 >

Tuinbouwweg afgesloten 
van 8 t/m 12 juli
Volgende week wordt er gewerkt aan de weg in de omgeving 
van Geerpark. Deze duurzame wijk  wordt aangesloten op de 
Tuinbouwweg. Hiervoor wordt de Tuinbouwweg ter hoogte 
van de aansluiting met het Geerpark afgesloten voor verkeer 
vanaf maandag 8 juli t/m vrijdag 12 juli 2019. Het verkeer wordt 
omgeleid via Abt van Engelenlaan – Haarsteegsestraat en 
Mommersteeg. 

Heeft u hierover vragen? Dan kunt u contact opnemen met de 
afdeling Civiele Werken via telefoonnummer (073) 513 17 89. <

Om een inbraak te voorkomen kun je deze tips 
opvolgen:

Op vakantie? Licht de buren in
Vertel vertrouwde buren over jouw vakantieplan-
nen. Zij kunnen op de woning letten en helpen 
deze een bewoonde indruk te geven. Door de post 
weg te halen, de plantjes water te geven en een 
lampje aan te doen. Verlichting kun je natuurlijk 
ook met een tijdschakelaar regelen.  

Dagje weg? Deur op slot!
Ramen en deuren staan vaker open met het mooie 
weer. Een inbreker kan dan makkelijk je woning 
binnenkomen en er binnen enkele minuten met 
jouw spullen vandoor zijn. Doe deuren en ramen 
op slot; ook al ga je maar heel even naar de buren, 

Buitenbeter is een app waarmee je makkelijk en 
snel een probleem in de openbare ruimte, zoals een 
defecte lichtmast, meldt bij de gemeente. In vier 
eenvoudige stappen maak je meteen een melding. 
Constateer je bijvoorbeeld een probleem in jouw 
straat dan maak je hiervan een foto. Op basis van 
GPS wordt de exacte locatie automatisch bepaald. 
Vervolgens omschrijf je het probleem en verzend je 
jouw melding. 

boodschappen doen of even naar boven om bij-
voorbeeld de was op te hangen. Leg geen kostbare 
spullen in het zicht!

Bel 112 bij verdachte situaties
Vertel de buren dat ze bij een verdachte situatie 
(bijvoorbeeld geluiden vanuit jouw woning terwijl 
je er niet bent) direct de politie via telefoonnum-
mer 112, het nummer voor spoed,  moeten bellen. 
Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de 
inbrekers te pakken.

Naast deze tips, is het natuurlijk belangrijk om te 
zorgen voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op 
ramen en deuren. Meer tips en informatie vind je 
op www.maakhetzeniettemakkelijk.nl <

Volg jouw melding! 
De gemeente ontvangt jouw melding 
en zorgt ervoor dat deze opgelost 
wordt. In de app kun je zelf de status van de  
melding volgen! Bij een groen bolletje is de melding 
opgelost en kun je een terugkoppeling ontvangen 
van de gemeente. <

De Buiten Beter-app download je via de appstore,  
Google Play store of de Windows Phone Marketplace.

Maak het inbrekers niet te makkelijk!
De zomerperiode is een fijne tijd waarin veel mensen op vakantie zijn of een dagje uit.  
Maar het is ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan, omdat ze weten dat bewoners  
van huis zijn of omdat ze een raam open zien staan.

BuitenBeter in Heusden!
Meld makkelijk en snel een probleem bij de gemeente Volg ons op social media!

Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op de hoogte! <

www.heusden.nl
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