
BuitenBeter in Heusden!
Meld makkelijk en snel

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.

Volgen en terugkoppeling
De gemeente ontvangt jouw melding en gaat hiermee aan de slag. 
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 ont-
vangen van de gemeente. Dit moet je wel instellen in je account. >

De BuitenBeter-app download je via de App Store, Google Play 
Store of de Microsoft Store. <

Openbare informatie
vergadering 
(Bestuur - Ruimte & Duurzaamheid – Samenleving)

Op dinsdag 28 januari 2020 vergaderen de raadsleden van 
Heusden in het gemeentehuis in Vlijmen. De vergadering is 
openbaar en start om 19.00 uur. Je bent van harte welkom!

De agenda en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar via  
www.heusden.nl onder ‘raad en college’ / ‘vergaderingen’. Voor  
het spreekrecht verwijzen wij je naar de agenda op de website.

De raadsleden vergaderen over: 
•  Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Heusden 2020
•  Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ Veiligheidsregio 

Brabant-Noord
•  Normenkader Rechtmatigheid 2019
•  Ontwerpbestemmingsplan Tongerloostraat 16 Elshout
•  Ontwerpbestemmingsplan Haarsteegsestraat 101a Haarsteeg
•  Actualisatie Integraal Huisvestingsplan 2017-2026 <

Eikenprocessierups
Plan van aanpak 2020

De overlast van de eikenprocessierups had Nederland en ook Heusden de afgelopen zomer in zijn greep. 
Er zijn in 2019 maar liefst 300 meldingen binnen gekomen van locaties waar de jeukende rups aanwezig 
was. Door de zachte winter bestaat de kans dat er meer rupsen de winter overleven.  

De afgelopen maanden is er, na de evaluatie van de 
bestrijding in 2019, een plan van aanpak gemaakt 
om de overlast van de eikenprocessierups de  
komende jaren te beheersen. 

Stimuleren van biodiversiteit
Een van de wijzigingen ten opzichte van voor-
gaande jaren is het investeren in biodiversiteit 
zoals het ophangen van nestkasten en het aanleg-
gen van kruidenrijke bermen. Hierdoor willen we 
natuurlijke vijanden van de rups, zoals koolmezen, 
vleermuizen en insecten, de ruimte bieden om de 
plaag van de eikenprocessierups te verminderen. 
Samen met de Natuur- en Milieuvereniging ge-
meente Heusden, die een nieuwe werkgroep in het 
leven heeft geroepen, willen we de eikenprocessie-
rups op natuurlijke wijze gaan bestrijden. Omdat 
het vergroten van de biodiversiteit pas op de lange 
termijn afdoende werkt, treffen we nog andere 
maatregelen om de overlast van de eikenprocessie-
rups op de korte termijn te beheersen.  

Meer maatregelen
Vanzelfsprekend kiezen we bij het aan- of herplan-
ten van bomen minder voor de inheemse eiken. We 
breiden de preventieve bestrijding uit, hierbij bene-
velen we bomen met een bacteriepreparaat. Er wor-
den risicogebieden en prioriteiten vastgelegd waar 
de bestrijding van nesten voorrang krijgt. Verder 
worden er op tijd afspraken gemaakt met aanne-
mers en bekijken we in hoeverre de buitendienst 
kan helpen bij het verwijderen van nesten om capa-
citeitsproblemen in de bestrijding te voorkomen.  

Wat kun je zelf doen
Zelf kun je ook bijdragen aan de biodiversiteit 
in jouw leefomgeving. Stem bijvoorbeeld de in-
richting van je tuin af op de vogels die leven in de 
buurt of hang zelf een nestkastje in je tuin.  
Ook jouw tuin is een potentieel insectenparadijs. 
Wist je dat insecten zorgen voor een vruchtbare 
bodem, voedsel zijn voor vogels en je tuin in even-
wicht brengen. Kijk snel op www.heusden.nl/ 
eikenprocessierups voor tips en meer informatie. <

Volgend jaar weer  
knallend het nieuwe jaar in?
Het afsteken van vuurwerk en de viering van oud en nieuw zijn 
nauw met elkaar verbonden. Waar de één enthousiast is over 
vuurwerk, kan het voor de ander veel overlast veroorzaken. Na de 
afgelopen jaarwisseling lijken steeds meer mensen tegenstander 
van consumentenvuurwerk. Graag verneemt de gemeenteraad 
van Heusden hoe jij over consumentenvuurwerk denkt in onze 
gemeente. 

Vul jij de enquête in? Dit kan t/m 10 februari 2020. Ga naar 
www.heusden.nl om jouw mening door te geven. Aan de hand  
van de resultaten zal de gemeenteraad een standpunt bepalen  
voor het vuurwerkbeleid in onze gemeente. <

Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op de hoogte! <(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. 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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Inwonerspanel
Een aantal keer per jaar leggen we de panelleden een aantal 
vragen voor over actuele onderwerpen. Doe jij ook mee?
Meld je aan op www.inwonerspanelheusden.nl

Omgevingsvergunning

VERLEEND
De vermelde datum is de  
verzenddatum.

Bouwen
•  Heusden, Putterstraat 2, verbouwen 

(linker)pand (604080, 09-01-2020)
•  Vlijmen, Otter kavel GEE012, bouwen 

woning (608996, 10-01-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Geerpark fase 2C, inrichten 

tijdelijk gronddepot schone grond 
(603898, 09-01-2020)

•  Vlijmen, Otter kavel GEE012, bouwen 
woning en aanleggen in- en uitrit 
(608996, 10-01-2020)

Kappen
•  Drunen, Grotestraat 202 (hoek 

Dillenburgstraat, kadastraal L5130), 
kappen vormplataan (615786,  
15-01-2020)

•  Drunen, Chrysantenstraat (kadas-
traal L7412), kappen plataan (615845, 
14-01-2020)

Monumenten
•  Heusden, Putterstraat 2, verbouwen 

(linker)pand (604080, 09-01-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen. Grotestraat 202 (hoek 

Dillenburgstraat, kadastraal L5130), 
veranderen uitweg in verband met 
het realiseren van 6 parkeerplaatsen 
(615786, 15-01-2020)

•  Vlijmen, Otter kavel GEE0012, aanleg-
gen in- en uitrit (608996, 10-01-2020)

Verdagen
•  Hedikhuizen, Kerkstraat 5A, bouwen 

schuur (611177, 14-01-2020)
•  Vlijmen, Nassau Dwarsstraat (kadas-

traal H6194), bouwen reclamemast 
(610402, 08-01-2020)

•  Vlijmen, Julianastraat 27, wijzigen 
bestemming bedrijfswoning naar 
burgerwoning (609686, 09-01-2020)

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.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
HAARSTEEGSESTRAAT 101A, 
HAARSTEEG
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met het 
ontwerpbestemmingsplan 
Haarsteegsestraat 101A, Haarsteeg 
(NL.IMRO.0797.BPhaarstgsestr101A-
ON01).

Het plangebied ligt in de bebouwde 
kom van Haarsteeg. Het betreft kadas-
traal perceel N1806, dat ligt tussen de 
woningen aan de Haarsteegsestraat 
101 en 103.

Het plan maakt de bouw van één wo-
ning mogelijk. Het bestemmingsplan 
wordt waarschijnlijk vastgesteld in het 
tweede kwartaal van 2020.

Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 23 januari 2020 gedurende zes 
weken ter inzage. Een digitale versie is 
raadpleegbaar via onze website 
www.heusden.nl en de landelijke web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl. Je 
kunt een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie, dan kun je 
contact opnemen met Rob de Wit via 
telefoonnummer (073) 513 17 89. Wil je 
hierbij het zaaknummer 613916 vermel-
den?
 
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 
Deze vergunning met activiteit ‘brand-
veilig gebruik’ maakt het brandveilig 
gebruiken van bebouwing op het per-
ceel Hertog Janstraat 16 in Elshout 
mogelijk. 

Procedure
De ontwerp omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 23 januari 2020 gedurende zes 
weken ter inzage. Je kunt de stukken 
tijdens openingstijden inzien in het 
gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale 
versie van de ontwerp omgevingsver-
gunning is opvraagbaar via 
info@heusden.nl. Graag bij een schrif-
telijke reactie het zaaknummer 570783 
vermelden. Voor vragen kun je contact 
opnemen met Jantine van Eijl van het 
cluster Omgevingsvergunningen.

Vertrokken naar onbekende 
bestemming
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de personen 
hieronder genoemd niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de basis-
registratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Het college heeft besloten de 
persoonslijsten van deze personen niet 
meer bij te houden. Daardoor staan zij 
officieel niet meer op dat adres inge-
schreven.

Geslachtsnaam: Eijkemans, R.M.B.
Geboortedatum: 5 januari 1993
Adres: Vincent van Goghstraat 12, 
Vlijmen
Datum besluit: 9 januari 2020
Zaaknummer: 606632

Geslachtsnaam: Mol, L.S.
Geboortedatum: 6 juni 1988
Adres: Vermeerplantsoen 89, Drunen
Datum besluit: 10 januari 2020
Zaaknummer: 607021

Geslachtsnaam: Gruźlewska, I.E.
Geboortedatum: 21 mei 1979
Van Ruysdaelstraat 66, Oudheusden
Datum besluit: 15 januari 2020
Zaaknummer: 608489

Geslachtsnaam: Gruźlewski B.M
Geboortedatum: 28 januari 2007
Adres: Van Ruysdaelstraat 66, 
Oudheusden
Datum besluit: 15 januari 2020
Zaaknummer: 608489

Geslachtsnaam: Pawelska, A.D.
Geboortedatum: 4 augustus 2017
Adres: Van Ruysdaelstraat 66, 
Oudheusden
Datum besluit: 15 januari 2020
Zaaknummer: 608489

Geslachtsnaam: Pawelski, J.
Geboortedatum: 12 augustus 1982
Adres: Van Ruysdaelstraat 66, 
Oudheusden
Datum besluit: 15 januari 2020
Zaaknummer: 608489

Geslachtsnaam: Prȩdota, M.K.
Geboortedatum: 18 april 1988
Adres: De Akker 5A, Vlijmen
Datum besluit: 15 januari 2020
Zaaknummer: 607119

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je binnen zes weken, na de dag 
van deze publicatie, een bezwaar-
schrift indienen. Vermeld hierbij het 
zaaknummer. Voor vragen kun je con-
tact opnemen met het cluster 
Burgerzaken van de gemeente 
Heusden.

Kennisgeving
Ontwerp koninklijk besluit tot aanwij-
zing van onroerende zaken ter onteige-
ning in de gemeenten Waalwijk en 
Heusden voor de uitvoering van de 
inpassingsplannen Gebieds-
ontwikkeling Oostelijke Langstraat 
Oost en Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat West van de 
provincie Noord-Brabant

Onteigeningsplan Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat (GOL)

Rijkswaterstaat Corporate Dienst
De burgemeester van Heusden deelt 
mee dat op verzoek van de Minister 
voor Milieu en Wonen, ingevolge arti-
kel 78 van de onteigeningswet, een 
ontwerp koninklijk besluit met de 
daaraan ten grondslag liggende stuk-
ken ter inzage zal worden gelegd. Het 
ontwerp koninklijk besluit wijst op 
verzoek van de provincie Noord-
Brabant onroerende zaken ter onteige-
ning aan die nodig zijn voor de uitvoe-
ring van de inpassingsplannen 
Gebiedsontwikkeling Oostelijke 

Langstraat Oost en Gebieds-
ontwikkeling Oostelijke Langstraat 
West. 

De inpassingsplannen maken het mo-
gelijk om een aantal knelpunten in het 
oostelijk gedeelte van de Langstraat in 
de provincie Noord-Brabant, aan te 
pakken. De oostelijke Langstraat is het 
gebied aan weerszijden van de A59 
tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk. 
De leefomgeving in dit gebied staat 
onder druk vanwege relatief veel door-
gaand verkeer door de kernen 
Waalwijk, Drunen, Nieuwkuijk en 
Vlijmen. De bereikbaarheid van woon-, 
werk- en recreatiegebieden komt daar-
door in de knel. Ook is de capaciteit van 
het wegennet onvoldoende om ambi-
ties voor het gebied van nieuwe ruimte-
lijke ontwikkelingen mogelijk te ma-
ken. Daarnaast zijn, mede vanwege 
onvolledige aansluitingen, de verkeers-
veiligheid en doorstroming op de A59 
niet optimaal. Verder belemmert de 
A59 de uitvoering van het project 
"Hoogwateraanpak 's Hertogenbosch" 
en vormt deze een barrière in het ge-
bied, waardoor er schakels ontbreken 
in het gewenste Natuurnetwerk 
Brabant.

De Gebiedsontwikkeling Oostelijke 
Langstraat heeft tot doel de bestaande 
en nieuwe woon- en werkgebieden 
beter en veiliger bereikbaar te maken 
door de aanleg van een randweg en 
(parallel)wegen van en naar de A59. 
Ook de aanleg van een snelfietsroute 
draagt bij aan de bereikbaarheid van de 
hiervoor genoemde gebieden. Voorts 
voorzien de plannen in de opheffing 
van de huidige barrièrewerking van de 
A59 door de aanleg van een robuuste 
ecologische verbindingszone. 

Aan de ter onteigening aan te wijzen 
onroerende zaken zijn de onderschei-
den bestemmingen Natuur, Verkeer,  
Verkeer Snelweg-1, Water, Groen en de 
dubbelbestemmingen Waarde 
Archeologie, Waterstaat-Waterlopen, 
Waterstaat-Waterbergingsgebied, 
Waterstaat-Waterkering en Waarde-
Cultuurhistorie toegekend. 

Terinzagelegging
Op de voorbereiding van het koninklijk 
besluit is de uniforme openbare voor-
bereidingsprocedure van afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht 
van toepassing. Het ontwerp koninklijk 
besluit en de, ingevolge artikel 79 van 
de onteigeningswet, vereiste stukken 
liggen ter inzage op de volgende loca-
ties: 
•  gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6 

te Waalwijk (openingstijden staan op 
de website van de gemeente). 

•  gemeente Heusden, Julianastraat 34 
te Vlijmen (openingstijden staan op 
de website van de gemeente). 

•  Rijkswaterstaat Corporate Dienst, 
Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op 
afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit en het 
onteigeningsplan liggen ter inzage 

vanaf 23 januari 2020 tot en met  
4 maart 2020.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende 
de hiervoor genoemde periode schrifte-
lijk of mondeling hun zienswijzen over 
het ontwerp koninklijk besluit naar 
voren brengen. Schriftelijke reacties 
worden gericht aan Zijne Majesteit de 
Koning, d.t.v. de Minister voor Milieu 
en Wonen, Rijkswaterstaat Corporate 
Dienst, Afdeling BJV Publiekrecht, 
onder vermelding van dossiernr. 
ON4-2018-100192. Een schriftelijke 
reactie kan per post worden verzonden 
naar postbus 2232, 3500 GE Utrecht  
of per e-mail naar 
cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de proce-
dure, voor het maken van een afspraak 
als u een zienswijze mondeling kenbaar 
wilt maken of wanneer u het ontwerp-
besluit in Utrecht wilt komen inzien, 
neemt u contact op met Rijkswater-
staat Corporate Dienst, Mevr. F. Rob-
Russel, tel.nr. 06-12097585 of Mevr.  
S. Marselli (vanaf 27 februari 2020),  
tel.nr. 06-10779797.

Hoorzitting
In het kader van deze procedure is een 
hoorzitting gepland. Deze is uitslui-
tend bedoeld voor degenen die in hun 
zienswijzen kenbaar hebben gemaakt 
dat zij gebruik willen maken van de 
mogelijkheid om te worden gehoord. 
Deze hoorzitting vindt plaats op  
19 maart 2020 om 14.00 uur in het 
provinciehuis van de Provincie Noord-
Brabant, Brabantlaan 1 te ‘s-Hertogen-
bosch. Hiervoor wordt geen 
afzonderlijke uitnodiging verzonden.

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 
hebben op jouw buurt. De app is gratis 
te downloaden via de App Store, 
Google Play Store of de Microsoft 
Store. Op overuwbuurt.overheid.nl kun 
jij je aanmelden voor e-mail-service. < 

Bekendmakingen >

Ligging plangebied

Voorbereid op reis!
Heb jij nog een geldig reisdocument om mee te reizen?

Ga je in de carnavalsvakantie op reis? Zorg dan dat je een geldig reisdocument hebt om mee te reizen.  
Een nieuw reisdocument vraag je persoonlijk aan in het gemeentehuis in Vlijmen. Vijf werkdagen na  
de aanvraag kun je het document persoonlijk ophalen. Bij een spoedprocedure kun je het reisdocument  
binnen twee werkdagen ophalen. Hiervoor rekenen we extra kosten.  

Wat moet u meenemen bij de 
aanvraag?
•  Een recente kleurenpasfoto die 

voldoet aan de eisen;
•  Alle reisdocumenten die in je 

bezit zijn (ook als de geldig-
heidsduur is verlopen);

•  Eventueel schriftelijke toestem-
ming van beide ouders/gezag-
hebbenden inclusief kopie van 
een geldig legitimatiebewijs  

(bij aanvraag van een reisdocu-
ment voor kinderen).

Ben je jouw reisdocument kwijt? 
Doe dan meteen aangifte van 
vermissing aan de balie van het 
gemeentehuis.

Reizen met kinderen
Reis je met een minderjarig kind 
(tot 18 jaar) naar het buitenland? 

Houd dan rekening met controles 
aan de grenzen. De douane wil 
graag weten of er toestemming is 
gegeven door de achterblijvende 
ouder(s) met wettelijk gezag 
over de minderjarige. Kijk 
voor meer informatie op 
www.rijksoverheid.nl <

Aanvraag digitaal starten
Wist je dat je de aanvraag 
voor een reisdocument 
thuis vanaf de bank 
kunt opstarten? Via 
www.heusden.nl start je 
makkelijk en snel de aan-
vraagprocedure op, hier-
voor heb je wel een DigiD 
nodig. Op de site kun je 
ook makkelijk een afspraak 
inplannen voor het aanvra-
gen van een document aan 
de balie in Vlijmen.

www.heusden.nl
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