
Locatie/ Kern Inzamelplaats Tijdstip
Drunen Plataanplein 13.00 - 14.30 uur

Oranjeveld 14.45 - 16.15 uur
Grasveld Maleisiëlaan / Birmalaan 13.00 - 14.30 uur
Hoek Vennestraat / Churchillstraat 13.00 - 14.30 uur
Donauring (parkeerplaats in de Moezel) 14.45 - 16.15 uur

Elshout  Th.Rijkenstraat / Hertog Janstraat 13.00 - 14.45 uur
Haarsteeg Mari van Eschstraat  (parkeerplaats bij school) 13.00 - 14.30 uur
Hedikhuizen Lambertusstraat 15.00 - 15.30 uur
Herpt Torenstraat (dorpshuis) 13.00 - 14.45 uur
Heusden vesting Burchtplein 13.00 - 14.30 uur
Nieuwkuijk Nieuwkuijksestraat (basisschool Het Kompas) 14.45 - 16.15 uur
Oudheusden De Schakel 14.45 - 16.15 uur
Vlijmen Vlaemsche Hoeve / hoek Van Lieshoutstraat (grasveld) 14.45 - 16.15 uur

Vijfhoevenlaan t.h.v. Beethovenlaan (grasveld) 13.00 - 14.30 uur
Van Limburg Stirumlaan (basisschool De Wilgen) 14.45 - 16.15 uur
Jan Steenstraat (wijkgebouw/school) 13.00 - 14.30 uur

Kerstboominzameling 2020

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

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 jaarwisse-
ling vinden in de openbare ruimte geen festiviteiten met grote be-
zoekersaantallen 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. <

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke commissie bezwaarschriften houdt op  
dinsdagmiddag 7 januari 2020 een hoorzitting. Tijdens deze 
hoorzitting worden drie bezwaarschriften behandeld, die zijn 
gericht tegen:

14:00 uur: Afwijzen planschade Hogeweg Drunen
14:30 uur: WMO (Niet-Openbaar) 
15:00 uur: Bouwen woning Willem-Alexanderstaat Drunen

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

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie  
van die aanpassing niet meer mogelijk is. <

Op woensdag 8 januari 2020 kun 
je weer op verschillende locaties 
in onze gemeente kerstbomen 
inleveren. De vergoeding per 
ingeleverde boom is € 0,50.

Je kunt kerstbomen met of zon-
der kluit inleveren. Het is niet 

mogelijk om de emmer, mand of 
versieringen in te leveren.

Waar?
Op onderstaande locaties staan 
we klaar om de kerstbomen in 
ontvangst te nemen.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Vlijmen, Korte Heistraat 47, bouwen 

bijgebouw (614275, 18-12-2019)

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  
verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Grotestraat 145, plaatsen 

nieuwe handelsreclame en aanbren-
gen luchttoevoerkast en afzuigkanaal 
(600377, 17-12-2019)

•  Elshout, Elshoutseweg 25, bouwen 
tijdelijke stallingsruimte (604813, 
19-12-2019)

Afwijken van de bestemming 
•  Elshout, Elshoutseweg 25, bouwen 

tijdelijke stallingsruimte en aanleg-
gen in- en uitrit (604813, 19-12-2019)

Kappen
•  Drunen, kadastraal L7477 (achter 

Amazone 8), kappen eik (612161,  
17-12-2019)

•  Elshout, kadastraal F48 (aan de 
Zeedijk), kappen es (612159,  
17-12-2019)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, Elshoutseweg 25, aanleggen 

in- en uitrit  (604813, 19-12-2019)

Ingetrokken
•  Drunen, Kanaalweg 8, verbouwen 

pand naar tijdelijke woongelegenheid 
(603992, 19-12-2019)

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  
zaaknummer 611247 vermelden?

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

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

Informatie van de gemeente Heusden > 2 januari 2020


