
Start werkzaamheden  
Van Greunsvenpark
Op maandag 26 augustus start de aannemer met werkzaamheden voor de inrichting  
van het Van Greunsvenpark en het aangrenzende parkeerterrein. 

De aannemer start met het aanleggen van het tijdelijke onverharde parkeerterrein en  
het herinrichten van het park. De totale werkzaamheden zullen naar verwachting half  
december 2019 gereed zijn, een en ander afhankelijk van de weersomstandigheden.

Je kunt tijdelijk niet door het Van Greunsvenpark naar het Vlijmens  
centrum. De voetgangersroute loopt om het Kindcentrum Tierelantijn. 
De route wordt met borden aangegeven. <

Vermilion start bouwkundige opnames 
Gemeente tegen gaswinning in de regio

Omdat de gemeente Heusden samen met diverse 
andere gemeenten, het waterschap en de provin-
cie beroep heeft ingesteld tegen de voorgenomen 
gaswinning in de regio, hebben wij Vermilion 
Energy Netherlands B.V. verzocht om de com-
municatie over de bouwkundige opnames in af-
wachting van de uitspraak in de beroepzaak op te 
schorten. De kans bestaat dat je deze week toch 
een brief ontvangt van Vermilion over een bouw-
kundige opname van jouw woning in de buurt van 
de gasvelden waar Vermilion naar gas wil boren. 
Meer informatie hierover lees je op onze website 
www.heusden.nl onder Nieuws. <

Informatie vergaderingen
Op woensdag 28 augustus en donderdag 29 augus-
tus 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!

De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn be-
schikbaar via www.heusden.nl onder ‘raad en colle-
ge’ / ‘vergaderingen’. Voor het spreekrecht verwijzen 
wij u naar de agenda’s op de website.

Vergadering 28 augustus: Ruimte & Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: Visie Zonne-
energie; Verduurzaming Die Heygrave; 
Ontwerpbestemmingsplan Elshout 1e herzie-
ning Heusdenseweg 8 en 10; Bestemmingsplan 
Von Suppéstraat Drunen; Grondexploitatie 
Von Suppéstraat Drunen; Bestemmingsplan 
Bedrijventerrein Heesbeen; Bestemmingsplan 
Vendreef 2 Vlijmen en Verordening afvoer hemelwa-
ter en grondwater. 

Vergadering 29 augustus: Samenleving en Bestuur
Op de agenda staan onder meer: Stand van zaken 
regionale samenwerking; bespreking ingekomen 
stuk HTR (toelichting begroting) en bespreking in-
gekomen stuk Stichting Ontmoeten Heusden (visie 
Intentieverklaring Een tegen Eenzaamheid). <

Bouwrijp maken 
‘Morgenrood’ 
Eind augustus/begin september start de civiele 
aannemer met het bouwrijp maken van het plan-
deel Morgenrood in het Geerpark.

We starten met de aanleg van extra waterberging. 
Hiervoor wordt de waterslinger uitgebreid aan de 
zijde van de Priemsteeg. Vervolgens gaan we het 
vuilwaterriool aanleggen, waarna de nutsbedrijven 
de tijd krijgen om het plan-
deel te voorzien van de no-
dige kabels en leidingen.
Als laatste worden de bouw-
wegen en tijdelijke parkeer-
plaatsen aangelegd. De 
werkzaamheden worden in 
het voorjaar van 2020 afge-
rond. <

Keep it Clean Day &  
Schone Maas
Vorig jaar ruimden verschillende scholen en verenigingen zwerf-
afval op in de gemeente in het kader van de Keep it Clean Day. 
Vanwege dit succes doet de gemeente Heusden op vrijdag 20 
september weer mee. Jij ook?

Een schone buurt is een fijne buurt. Zwerfafval past niet in dit 
plaatje, dus zorgen we op Keep It Clean Day ervoor dat jij je 
handen uit de mouwen kan steken om zwerfafval op te ruimen 
in onze gemeente. Of je nu alleen op pad gaat, met je partner of 
met je sportvereniging: de gemeente zorgt voor materialen en 
haalt het afval weer op!

Schone Maas
Behalve straten, bermen en parken kun je er dit jaar ook voor 
kiezen om zwerfafval langs de oever van de Maas op te rui-
men. De gemeente Heusden sluit zich hiermee aan bij andere 
Nederlandse gemeenten die, in het kader van project Schone 
Rivieren, rivieroevers schoonhouden om te zorgen dat zwerf-
afval niet zijn weg naar de zee vindt.

Doe mee en win
Samen steek je een paar uur flink de handen uit de mouwen.  
Je wint in ieder geval een schone buurt, maar dat is niet alles:  
in de Afvalbingo wordt ook nog een mooie prijs verloot onder  
de deelnemende groepen. Wie weet wordt je harde werk dus  
wel dubbel beloond! Alle kinderen die meedoen krijgen sowieso 
een leuk presentje. 

Schrijf je nu in
Ga naar https://debries.eu/acties/kicday2019-heusden/ en geef 
je (groep) op voor de Keep it Clean Day of Schone Maas.

Stuur voor meer informatie een e-mail naar  
teamschoon@debries.eu. <

(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 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
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Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Engelermeer naturisten-

strand, plaatsen materiaalcontainer 
(598665, 25-07-2019)

•  Vlijmen, de Klok 21, plaatsen raam-
kozijn voorzijde woning (599942, 
12-08-2019)

•  Drunen, Anton Pieckplein 1 tm 69, 
bouwen galerijoverkapping apparte-
mentencomplex (600004, 12-08-2019)

Kappen
•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijkseweg tegen-

over de inrit naast de wielerbaan, 
kappen eik (599598, 07-08-2019)

•  Vlijmen, Parallelweg-west achter de 
woningen Emmalaan 15 /17, kappen 
eik (599599, 07-08-2019)

•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 7a, 
kappen prunus schalken (600005, 
12-08-2019)

Procedure 
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
•  Vlijmen, Geerpark kadastraal N6246, 

bouw hangbrug (594319, 07-08-2019)
•  Vlijmen, Geerpark kadastraal N6246, 

bouw wandelbrug (594321,  
07-08-2019)

•  Vlijmen, Snoekbaars kavel GEE222, 
bouw woning en aanleggen in- uitrit 
(595066,  
13-08-2019)

•  Heusden, Waterpoort 3, veranderen 
ramen in tuindeuren in achtergevel 
(598520, 13-08-2019)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Snoekbaars kavel GEE222, 

bouw woning en aanleggen in- uitrit 
(595066, 13-08-2019)

Kappen
•  Drunen, Statenlaan thv Ierlandlaan, 

kap lindeboom (598047, 13-08-2019)
•  Drunen, Grotestraat thv huisnr 4, kap 

lindeboom (597383, 13-08-2019)

Monumenten
•  Heusden, Waterpoort 3, veranderen 

ramen in tuindeuren in achtergevel 
(598520, 13-08-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Snoekbaars kavel GEE222, 

aanleggen in- uitrit (595066,  
13-08-2019)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Haarsteeg, Koningsvliet tussen N267 

en Haarsteegse Wiel, verlaging maai-
velden aanleggen 5 poelen en aanleg-
gen taluds(grondwallen) (595581, 
12-08-2019)

Ingetrokken
•  Vlijmen, de Akker, 35, plaatsen af-

voerkanaal (597405, 12-08-2019)

Bezwaar
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 belangheb-
bende kan bezwaar maken.

AANLEG GEHANDICAPTEN
PARKEERPLAATS
Het college van burgemeester en wet-
houders van Heusden maakt bekend 

dat het college op 9 augustus 2019 
heeft besloten tot het aanleggen van 
de gereserveerde gehandicaptenpar-
keerplaats ter hoogte van Zonnebloem-
laan 76, gelegen in de Narcissenstraat 
in Drunen. Het bord E6 wordt hier 
geplaatst alsmede het onderbord met 
kenteken. Het besluit is op 21 augustus 
2019 bekendgemaakt in de Staats-
courant.

WERKZAAMHEDEN: AAN ASFALT
In week 35 (vanaf 26 augustus) zullen 
er in onze gemeente asfaltwerkzaam-
heden plaatsvinden op de fietspaden 
Duinweg en Heidijk en in de Amalia van 
Solmstraat en de Maashoevenseweg.

Evenementenvergunningen

CIRCUS BOSSLE
De burgemeester van Heusden heeft 
op 8 augustus 2019 een evenementen-
vergunning verleend aan Circus Bossle 
voor het organiseren van circusvoor-
stellingen van 2 oktober tot en met 
6 oktober 2019 op het Oranjeveld aan 
de Willem Alexanderstraat in Drunen. 
Gedurende dit evenement geldt er een 
eenzijdig parkeerverbod aan de oost-
zijde van de Willem Alexanderstraat en 
de noordzijde van de Van Haestrecht-
straat. De vergunning is verzonden op 

8 augustus 2019 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00598870.

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 heb-
ben 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. <

Bekendmakingen >

Het wordt weer drukker op de weg, dus pas 
jouw snelheid aan en wees alert op de eventuele 
onverwachte bewegingen van de jonge 
verkeersdeelnemers. 
 
Tips voor scholieren 
Fiets je in een groep? Blijf dan 2 aan 2 fietsen. Is de 
weg extra smal, fiets dan áchter elkaar. Ten slotte: 
blijf uit de dode hoek van bus of vrachtwagen door 
er minstens 3 meter rechts er áchter te fietsen. 
Dáár kan de chauffeur je zien. 
 
Tips voor (groot) ouders
Fiets de route minstens één keertje samen. 
Let op de gevaarlijke punten onderweg, zoals 
gelijkwaardige kruisingen en drukke wegen. 
Denk ook aan zaken als de aanwezigheid van 
scooters op het fietspad. Zijn er meerdere wegen 
mogelijk naar school? Kies dan samen de veiligste. 
Bijvoorbeeld de route met de meeste fietspaden 
en fietsoversteekplaatsen. <

Wel of niet in de glasbak?
De glasbak is alleen bedoeld voor verpakkingsglas  
(flessen en potten), niet voor drinkglazen, vazen en spiegels.

Wel: potten en flessen
Glazen potjes en flessen mogen met restjes in de glasbak. Ook kleine 
flesjes en potjes zijn welkom – bijvoorbeeld medicijnflesjes, parfum-
flesjes, crème-potjes en potjes waar kruiden of babyvoeding in heeft 
gezeten. Schoonschudden of -schrapen is welkom, omspoelen of 
afwassen is niet nodig. Thuis afwassen kost meer energie dan in de 
glasfabriek. Doe de dop of deksel weer op de fles of pot, dan wordt je 
boodschappentas niet vies. Metalen deksels en doppen mogen mee 
de glasbak in, het metaal wordt later uit het glas gevist en levert het 
recyclingbedrijf geld op.

Niet: glazen en vazen
Ander glas dan verpakkingsglas – zoals theeglazen, wijnglazen,  
andere drinkglazen, (oven)schalen, vazen en sierflessen – is niet ge-
schikt voor de glasbak, maar hoort in de vuilnisbak bij het restafval. 
Theeglazen en ovenschalen zijn van hittebestendig glas gemaakt. 
Dit ‘geharde’ glas heeft een ander smeltpunt dan verpakkingsglas 
en verstoort de recycling. Ook kristal hoort niet in de glasbak omdat 
het een andere samenstelling heeft. Het verschil tussen glassoorten 
is niet makkelijk te zien. Daarom mogen deze glassoorten niet in de 
glasbak.

Ook niet: vlakglas
Ook vensterglas, glas van foto- en posterlijsten en spiegelglas  
(zogeheten vlakglas) horen niet in de glasbak. Vlakglas heeft  
een andere samenstelling dan verpakkingsglas. Er is er een apart  
inzamelsysteem voor dit glas. Je kunt het inleveren bij de glas handel 
of de milieustraat.

En… neem je tas of doos waarin je het glas hebt vervoerd weer mee 
naar huis! Dan kun je het weer opnieuw gebruiken om het glas in te 
verzamelen. <

Weer naar school 
Het waren zes heerlijke vakantieweken. De Brabantse jeugd gaat weer naar school. 
Dan is het weer oppassen geblazen in het verkeer! 

 

Militaire oefening
Van 31 augustus tot en met 2 september vindt er een militaire 
oefening plaats in onze gemeente. De oefening wordt gehou-
den in het kader van training voor militairen van de Koninklijke 
Landmacht. De militairen verplaatsen zich te voet, op de fiets  
of roeiend door onze gemeente. Daarbij wordt het doorgaande 
verkeer niet gehinderd. <

Wil jij een activiteit organiseren?
Je mag activiteiten organiseren op de volgende 
tijdstippen. De eindtijden zijn gekoppeld aan de 
tijden dat de laatste wandelaars zijn gepasseerd.

1.  Drunen (Eindstraat, Grotestraat,  
Bosscheweg): 20.00 uur tot 00.00 uur

2.   Nieuwkuijk en  
Vlijmen-Vliedberg: 20.00 uur tot 01.00 uur

3.  Vlijmen: 20.00 uur tot 02.00 uur
4.  Haarsteeg en Elshout: 20.00 uur tot 03.00 uur
5.  Drunen (Stationsstraat,  

Raadhuisplein, Toren straat, Statenlaan*):  
 20.00 uur tot 04.00 uur**

*   Inclusief De Donge, Het Haringvliet, 
De Theems, De Neckar, De Tiber, De Garonne, 
Zambeziplantsoen en de Hudsonring.

**   Of tot het moment dat de laatste loper is ge-
passeerd.

Kijk op www.heusden.nl/de80 waarvoor je een 
vergunning nodig hebt en wat je zonder vergun-
ning mag organiseren. Een vergunning kun je aan-
vragen tot vrijdag 23 augustus.

Route
De gehele route kun je bekijken op 
www.80vandelangstraat.nl onder het kopje  
“parkoers”. Voor de veiligheid van de lopers en  
andere weggebruikers worden tijdens de door-
komst verschillende wegen afgesloten. 

Vrijwilligers gezocht
De 80 van de Langstraat heeft vrijwilligers nodig 
om de populaire wandeltocht weer tot een suc-
ces te brengen. Wil jij je inzetten zodat er weer 
een prachtig evenement kan worden neergezet? 
Kijk voor meer informatie en aanmelden op 
www.80vandelangstraat.nl onder het kopje  
‘vrijwilligers’. <

De 80 van de Langstraat 
Het startschot van de 80 van de Langstraat klinkt op zaterdag 14 september om 20.00 uur.  
De gemeente stelt weer alles in het werk om het gezellige feest veilig te laten verlopen. 

www.heusden.nl
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