
Strijd tegen Japanse Duizendknoop
De Japanse Duizendknoop komt steeds meer voor in tuinen, plantsoenen en het buitengebied. 
De exotische plant kan aanzienlijke schade aanrichten. Wist je dat de wortels zelfs door beton  
heen kunnen groeien? De plant kan dus ook schade aanrichten aan verhardingen, bouwwerken,  
rioleringen en funderingen.  

Op de fiets? Laat je 
telefoon lekker zitten 
Op 1 juli ging het appverbod voor fietsers in. Dat betekent dat je  
een boete riskeert van € 95,- als je je telefoon vasthoudt tijdens  
het fietsen. Houd je mobiel én je geld in je zak!

Een mobieltje in je hand zorgt voor te veel afleiding op de fiets.  
Als je tijdens het fietsen je telefoon vasthoudt om berichtjes te 
versturen of te bellen, zijn je ogen niet op de weg gericht. Je ziet niet 
wat er om je heen gebeurt en riskeert zelfs een ongeluk. Je mag nog 
wel navigeren of muziek luisteren zolang je je telefoon in je jas of zak 
houdt, of een stuurhouder gebruikt. Meer weten? Kijk dan op  
www.nulverkeersdodenbrabant.nl <

Vrijwilligers van de Natuur- en milieuvereniging 
gemeente Heusden ondersteunen de gemeente 
bij de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. 
De vrijwilligers zoeken naar nieuwe locaties waar 
de duizendknoop voorkomt in de gemeente. Ze 
informeren inwoners over de exotische plant en 
ze onderzoeken hoe effectief het uitsteken van de 
Duizendknoop is.  

Bestrijding
Wegmaaien van de Duizendknoop heeft geen 
nut, de plant moet met wortel en al worden 

uitgestoken. Stop de wortels van de Japanse 
Duizendknoop niet in de groencontainer! Anders 
wordt de plant verder verspreid via compost. 
Je kunt de uitgestoken wortels van de Japanse 
Duizendknoop naar de gemeentewerf te brengen. 
Er is een speciale plek op de gemeentewerf vrijge-
maakt om deze plant te deponeren. 

Meer informatie over de Japanse Duizendknoop en 
hoe je de plant kan bestrijden vind je op 
www.bestrijdingduizendknoop.nl <

Luister naar het STILLLEVEN
Met een druk op de knop bracht burgemeester Willemijn van Hees 
het hoorspel van de Bibliotheek in Vlijmen in werking. Het hoorspel 
is gebaseerd op het oorlogsverhaal van Hans van Alphen, dat een 
van de 75 Brabantse oorlogsverhalen van Brabant Remembers is. 
Je kunt deze maand nog in de bibliotheek in Vlijmen luisteren naar 
het STILLLEVEN.

Op www.heusden.nl/75jaarvrij vind je het volledige programma met 
activiteiten die plaats vinden de komende maanden. In 2019 staan 
we stil bij een bijzondere mijlpaal. We leven in Heusden dan 75 jaar 
in vrijheid en dit willen we samen met inwoners en bezoekers her-
denken en vieren. <

Tap je eigen kraanwater!
Het is belangrijk veel water te drinken. Je eigen waterfles mee-
nemen voor onderweg scheelt afval en geld. Het is veel goedko-
per als je zelf kraanwater meeneemt van huis dan wanneer je 
een flesje water onderweg koopt. Deze wegwerpflesjes zorgen 
bovendien voor miljoenen kilo’s plastic afval. Nederlands kraan-
water is van uitstekende kwaliteit, is minder milieubelastend en 
is goed voor je portemonnee. Wist je dat je hiermee honderden 
euro’s kunt besparen?

Kijk voor een overzicht van gratis watertappunten op 
drinkwaterkaart.nl

Toch een plastic PET-flesje weggooien? Je kunt hem het beste 
weggooien bij het PMD-afval, zodat het plastic gerecycled 
wordt. Ook buitenshuis, zoals op stations of festivals, kun je 
steeds vaker je plastic gescheiden inleveren. <

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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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
•  Elshout, Mayweg kavel 04, bouwen 

woning (601536, 28-08-2019)
•  Haarsteeg, Jaap Edenbaan, Concordia 

en St. Cecilia, plan Victoria, bouwen 
51 woningen (601520, 28-08-2019)

•  Haarsteeg, Inlaagdijk 2, bouwen 
zonnepanelen op de grond in de tuin 
(601657, 29-08-2019)

•  Heusden, Demer 39, bouwen zwem-
bad (601537, 28-08-2019)

•  Vlijmen, Newtonlaan 76, bouwen 
erker (601547, 29-08-2019)

Kappen
•  Drunen, Torenstraat 122, kappen 

eikenboom (602190, 02-09-2019)
•  Vlijmen, Achterstraat 42, kappen 

cipres (601766, 30-08-2019)
•  Vlijmen, De Akker 33, kappen spar 

(601788, 01-09-2019)
•  Vlijmen, Van Greunsvenpark ter  

hoogte van kinderdagverblijf, kappen 
watercipres (602115, 03-09-2019)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Newtonlaan 76, bouwen 

erker (601547, 29-08-2019)

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
•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 40, 

bouwen tijdelijke mantelzorgwoning 
(596766, 30-08-2019)

•  Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE207, 
bouwen woning (599066, 28-08-2019)

Afwijken van de bestemming 
•  Nieuwkuijk, Onsenoortsestraat 40, 

bouwen tijdelijke mantelzorgwoning 
(596766, 30-08-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Zilverkarper, kavel GEE207, 

aanleggen in- en uitrit (599066,  
28-08-2019)

Ingetrokken
•  Drunen, Kooiweg 1a, bouwen opslag-

loods, aanleg parkeerplaatsen en 
aanleggen in- en uitrit (597410, 07-08-
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.

Evenementen

OVER HET PLEIN FESTIJN 2019
De burgemeester van Heusden heeft 
op 2 september 2019 een vergunning 
verleend aan Stichting 

Kernmanagement Drunen voor het 
‘Over het Plein Festijn 2019’ op het 
Raadhuisplein in Drunen op 14 septem-
ber 2019 van 20.00 uur tot 15 septem-
ber 2019 4.00 uur. De vergunning is 
verzonden op 2 september 2019 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
00600689.

80 VAN DE LANGSTRAAT 
De burgemeester van Waalwijk heeft, 
mede namens de burgemeester van 
Heusden, op 30 juli 2019 vergunning 
verleend voor de wandeltocht 80 van 
de Langstraat. Dit evenement vindt 
plaats in de gemeente Heusden op 14 
september 2019 van 20.00 uur tot 15 
september 2019 4.00 uur. De vergun-
ning is verzonden op 30 juli 2019 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
00593581.

AGRARISCHE DAG
De burgemeester van Heusden heeft 
op 4 september 2019 een vergunning 
verleend aan Stichting Agrarisch 
Comite Oostelijk Langstraat voor de 
Agrarische Dag aan de Dekkerseweg  
in Elshout op 22 september 2019 van 
9.00 uur tot 18.00 uur. De vergunning is 
verzonden op 4 september 2019 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
00596768.

Verkeer

AFSLUITINGEN EN PARKEERVERBOD
Het college van Heusden heeft beslo-
ten om tijdens de kermis het Plein en 
de Akkerstraat in Vlijmen af te sluiten 
voor alle verkeer van donderdag 26 

september 2019 18:00 uur tot en met 
woensdag 2 oktober 2019 06:00 uur 
met bebording. 

Het doorgaand verkeer wordt als ge-
volg van deze wegafsluiting omgeleid 
via De Akker, Wolput, Groen van 
Prinstererlaan en Van Leeuwen-
hoeklaan.

Daarnaast geldt er een parkeerverbod 
van donderdag 26 september 2019 tot 
en met woensdag 2 oktober 2019 in de 
Achterstraat (tussen Akkerstraat en 
Karrestraat aan de noordzijde), in de 
Karrestraat tussen Voorstraat en De 
Akker aan beide zijden van de weg) en 
in de Julianastraat (tussen de 
Akkerstraat en de inrit naar het par-
keerterrein van het gemeentehuis aan 
beide zijden van de weg). Het parkeer-
verbod wordt met bebording kenbaar 
gemaakt. 

PARKEERVAK ELEKTRISCHE 
VOERTUIGEN
Het college van Heusden heeft  
besloten om een parkeervak in de 
Hudsonring in Drunen aan te wijzen als 
parkeergelegenheid welke enkel ge-
bruikt mag worden voor het opladen 
van elektrische voertuigen, dit wordt 
met bebording kenbaar gemaakt.
Daarnaast is er besloten om het ver-
keersbesluit 2019-08 Realiseren op-
laadpunt voor elektrische voertuigen, 
De Kongo, Drunen, gemeente Heusden 
in te trekken.

Je kunt van 4 september 2019 tot en 
met 15 oktober 2019 bezwaar maken 
tegen deze verkeersbesluiten. 

Aanwijzing toezichthouder
Op 27 augustus 2019 heeft het college 
en de burgemeester van Heusden be-
sloten om de heer

P.P.M. van Vugt, per direct en voor de 
duur van zijn aanstelling, en mevrouw 
T. Karaköse per 15 september 2019 en 
voor de duur van haar aanstelling aan 
te wijzen als toezichthouder. 

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 >

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:
•  Visie Zonne-energie 2019
•  Bestemmingsplan Von Suppéstraat Drunen
•  Grondexploitatie Von Suppéstraat Drunen
•  Bestemmingsplan Vendreef 2 Vlijmen
•  Verduurzaming Die Heygrave
•  Bestemmingsplan Bedrijventerrein Heesbeen
•   Verordening afvoer hemelwater en grondwater 

gemeente Heusden

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

De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften 
houdt op dinsdagmiddag 17 september 2019 een 
hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting worden 
drie bezwaarschriften behandeld, die gericht zijn 
tegen:

14:00 uur: Afwijzen handhavingsverzoek Prins 
Hendrikstraat Drunen

14:30 uur: Verleende vergunning voor de aanleg 
van een bouwweg aan de Kasteellaan Nieuwkuijk 

15:00 uur: Kappen van bomen aan de Kasteellaan 
Nieuwkuijk

De hoorzittingen vinden plaats in het gemeen-
tehuis in Vlijmen. 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. <

17 september: raadsvergadering
 
Op dinsdag 17 september vindt in het gemeentehuis in Vlijmen een openbare vergadering van 
de raad van de gemeente Heusden plaats. De vergadering start om 19.30 uur.  Je bent van harte welkom! 

Commissie bezwaarschriften

Herinrichting Prins 
Hendrikstraat Drunen
Op maandag 16 september 2019 starten we met de herinrichting 
van de Prins Hendrikstraat en het aangrenzende parkeerter-
rein bij sportpark de Schroef in Drunen. We gaan onder andere 
het parkeerterrein bij sportpark de Schroef herinrichten en een 
nieuw fietspad en voetpad in de Prins Hendrikstraat aanleggen. 
Als de werkzaamheden volgens planning verlopen is de aanne-
mer begin november 2019 klaar. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

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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