
Vuurwerk, voorkom ongelukken!
Er raken nog steeds mensen gewond door onveilig gebruik van vuurwerk. Een groot aantal  
vuurwerk ongelukken gebeurt namelijk op nieuwjaarsdag. Vooral jonge kinderen gaan dan op  
zoek naar vuurwerk dat niet is afgegaan en steken het opnieuw af. 

Schoon water, vanzelf
sprekend toch…
Frituurvet, niet in het riool!

De komende week worden 
er weer een hoop oliebollen 
gebakken. Gooi het gebruikte 
frituurvet of –olie niet in het 
riool, dit veroorzaakt namelijk 
verstoppingen in het riool. 
Een tip: giet het terug in een 
plastic fles of leeg pak melk. Je 
kunt het gebruikte frituurvet 
of -olie gratis inleveren op de 
Milieustraat in Drunen. Kleine 
restjes olie of vet in de pan, veeg je makkelijk weg met keuken-
papier. Dit gooi je dan weg bij het restafval.  

Samen zorgen we voor schoon en gezond (drink)water, maar dit 
kunnen we niet alleen! Help jij ook mee? <

Deze ongelukken kunnen we voorkomen! Ruim het 
vuurwerkafval meteen op. Steek vuurwerk dat niet 
afgegaan is nooit opnieuw af. Maak het vuurwerk  
nat voordat je het weggooit bij het restafval. 

Geen vuurwerkvrije zones in Heusden
De gemeente kent geen vuurwerkvrije zones. Tijdens 
de jaarwisseling vinden in de openbare ruimte geen 
festiviteiten met grote bezoekers aantallen plaats 
waarvoor een vuurwerkverbod nodig is.

Carbid
Carbid schieten rond de jaarwisseling mag alleen  
tijdens de afsteektijden van vuurwerk. Dus op  
31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. 

Overlast
Heb jij op oudejaarsdag of op nieuwjaarsdag overlast 
van vuurwerk of carbidschieten? Bel dan met de  
politie op 0900-8844. <

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Rossinistraat 10, verwijderen 

dragende muren (613651, 14-12-2019)
•  Drunen, Grotestraat 12, bouwen 

schuur/berging met overkapping 
(613683, 15-12-2019)

•  Elshout, d’Oultremontweg 24A, bou-
wen bijgebouw (613429, 12-12-2019)

•  Vlijmen, Meliestraat 39, realiseren 
elektrische poort (613436, 12-12-2019)

•  Vlijmen, Vlinderhof, kavel GEE47, 
bouwen woning (613470, 13-12-2019)

•  Vlijmen, Zilverkarper 13, wijzigen 
reeds eerder verleende vergunning 
(613541, 13-12-2019)

•  Vlijmen, Snoekbaars, kavel GEE216, 
bouwen woning en bijgebouw 
(613894, 16-12-2019)

Reclame plaatsen
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat 13, plaatsen bouwbord 
(613806, 16-12-2019)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Vlinderhof, kavel GEE47, 

bouwen woning en aanleggen in- en 
uitrit (613470, 13-12-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Snoekbaars, kavel GEE216, 

aanleggen in- en uitrit (613894,  
16-12-2019)

•  Vlijmen, Vlinderhof, kavel GEE47, 
aanleggen in- en uitrit (613470,  
13-12-2019)

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
•  Elshout, Mariëndonkstraat 26, bou-

wen woning (603239, 16-12-2019)
•  Herpt, Burgemeester Buijsstraat 33, 

bouwen bijgebouw voor onder andere 
kleinschalige culturele activiteiten 
(bijeenkomstfunctie) 604310,  
11-12-2019)

•  Nieuwkuijk, Klompenmaker 2, plaat-
sen kozijn in bestaande gevel (612120, 
13-12-2019)

•  Vlijmen, Snoekbaars, kavel GEE219, 
bouwen woning (605411, 11-12-2019)

Afwijken van de bestemming 
•  Elshout, Mariëndonkstraat 26, bou-

wen woning (603239, 16-12-2019)
•  Herpt, Burgemeester Buijsstraat 33, 

bouwen bijgebouw voor onder andere 
kleinschalige culturele activiteiten 
(bijeenkomstfunctie) 604310,  
11-12-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, Mariëndonkstraat 26,  

aanleggen in- en uitrit (608695,  
16-12-2019)

•  Vlijmen, Snoekbaars, kavel GEE219, 
aanleggen in- en uitrit (605411,  
11-12-2019)

Ingetrokken
•  Drunen, Sportlaan 1, bouwen woning 

en aanleggen in- en uitrit (603008, 
16-12-2019)

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.

ONTWERPUITWERKINGSPLAN 
GEERPARK FASE 2B-2 VLIJMEN  
EN ONTWERPBESLUIT HOGERE 
GRENSWAARDE GELUID 
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met:
•  het ontwerp van het uitwerkingsplan 

Geerpark fase 2B-2 (NL.IMRO.0797.
BPUfase2B2-ON01);

•  het ontwerpbesluit hogere grens-
waarde geluid.

Ontwerpuitwerkingsplan
Het plangebied maakt deel uit van de 
nieuwe woonwijk Geerpark in Vlijmen. 
Het ligt in het noordoostelijk gedeelte 
van de wijk. Het heeft in het bestem-
mingsplan Geerpark (in samenhang 

met ‘Geerpark planherziening 1’) de 
bestemming ‘Wonen- Uit te werken 2’. 
Het plangebied sluit aan op het plange-
bied van het uitwerkingsplan ‘Geerpark 
fase 2B-1’

Het uitwerkingsplan betreft fase 2B-2 
in Geerpark en wordt uitgewerkt in de 
bestemming ‘Wonen’ voor de realise-
ring van circa 75 woningen. 

Het uitwerkingsplan wordt waarschijn-
lijk vastgesteld in het tweede kwartaal 
van 2020.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
geluid
Uit een actualisatie van de geluidsbe-
lasting op de woningen blijkt dat de in 
2013 verleende hogere grenswaarde 
geluid in het plangebied met maximaal 
1dB wordt overschreden. De Wet ge-
luidhinder biedt de mogelijkheid om 
een nieuwe/aangepaste hogere grens-
waarde vast te stellen. Het college wil 
van deze mogelijkheid gebruik maken.

Inzage en zienswijzen
Het ontwerpuitwerkingsplan met 
bijbehorende stukken en het ontwerp-

besluit hogere grenswaarde liggen met 
ingang van 2 januari 2020 gedurende 
zes weken ter inzage. Een digitale 
versie is raadpleegbaar via onze web-
site www.heusden.nl. Het ontwerp-
uitwerkingsplan vind je ook op  
de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Je kunt een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie, dan kun je 
contact opnemen met Jolanda van 
Baardwijk via telefoonnummer (073) 
513 17 89. Wil je hierbij het zaaknum-
mer 611247 vermelden?

Evenementenvergunningen

TRIATHLON DE LANGSTRAAT
De burgemeester van Heusden heeft 
op 16 december 2019 vergunning ver-
leend aan Triathlon en loopvereniging 
‘de Langstraat’ voor de Triathlon De 
Langstraat (onderdeel fietsen) in het 
buitengebied van Oudheusden en 
Elshout op 7 juni 2020. De vergunning 
is verzonden op 16 december 2019 en 
bij de gemeente bekend onder nummer 
00611602.

Erfpachtcanon en  
indexering 2020
Het college heeft besloten om het 
canonpercentage voor 2020 vast te 
stellen op het minimumpercentage van 
4% inclusief 0,5% opslag voor adminis-
tratie- en beheerskosten. Daarnaast 
worden alle lopende erfpachtovereen-
komsten per 1 januari 2020 geïn-
dexeerd met 2,7%.

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 >

Ligging plangebied

Wij wensen je 
fijne feestdagen

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. Je kunt telefonisch of op
www.heusden.nl een afspraak maken.

Rij- en reisdocumenten dienen  
persoonlijk worden opgehaald,  
dit kan zonder afspraak tijdens  
onze openingstijden. 

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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