
Landelijke Opschoondag
Meld je snel aan! 

Kom jij ook in actie tegen zwerfafval? Ga de lente schoon van start en 
meld je vóór 6 maart 2020 aan!

Grootste opschoonactie!
Op zaterdag 21 maart doet gemeente Heusden mee aan Nederlands 
grootste opschoonactie tegen zwerfafval. Allerlei verenigingen, scho-
len en vriendengroepen hebben zich al aangemeld om de buurt samen 
een stuk schoner te maken. Doe jij ook mee? De gemeente zorgt tijdens 
de Landelijke Opschoondag voor alle benodigde materialen.

Doe mee en win de Afvalbingo!
Met jouw opschoonactie zorg je niet alleen voor een schone buurt, 
maar kun je ook nog eens prijzen winnen! Met de Afvalbingo worden 
alle kinderen met een volle bingokaart beloond met een leuke verras-
sing en maakt jouw groep kans op mooie prijzen.

Doe ook mee en meld jouw groep vóór 6 maart aan via 
www.heusden.nl. Je kunt je ook individueel aanmelden en  
eventueel aansluiten bij een bestaande actie.<

Ondermijning in 2019
We hebben het veel liever over alle mooie dingen in onze gemeente, 
maar kunnen niet wegkijken voor criminaliteit. In Heusden werken 
we hard aan het bestrijden van criminaliteit. Het afgelopen jaar 
hebben we intensief samengewerkt met verschillende partners zo-
als de Politie, Woonveste, Baanbrekers en omliggende gemeenten. 

Timmeren maar!
Kinderen van de buitenschoolse opvang “BSO Sport Kids” van Mikz 
Kinderopvang zijn druk in de weer geweest met hamers, spijkers en 
hout. Zij timmerden, samen met vrijwilligers van de natuur- en mili-
euvereniging gemeente Heusden, nestkastjes voor vogels.  

De kasten moeten nog geschilderd worden, daarna worden ze op-
gehangen in het gebied van de Heidijk. Door extra vogels naar het 
gebied te trekken probeert de gemeente Heusden samen met de 
natuur- en milieuvereniging de biodiversiteit te vergroten waardoor 
de overlast van de eikenprocessierups op een natuurlijke wijze 
wordt bestreden. 

De kasten worden opgehangen langs de Heidijk, vanaf de 
Emmamolen in Nieuwkuijk tot aan de kruising met de Vendreef 
in Vlijmen. In het gebied ten westen van de Nieuwkuijksestraat 
hangen al veel nestkastjes. In het najaar gaan de kinderen van de 
buitenschoolse opvang op onderzoek uit om te kijken welke vogels 
er in de kastjes hebben gebroed. Binnenkort start er nog een tim-
mersessie met een andere groep kinderen van deze BSO.

Wat kun je zelf doen?
Stem bijvoorbeeld de inrichting van je tuin af op de vogels die leven 
in de buurt of hang zelf een nestkastje in je tuin. Bij het ophangen 
van een nestkastje is het belangrijk dat je goed kijkt naar de locatie. 
Hang een nestkastje op een rustige plek in je tuin, maar niet in de 
volle zon. De invliegopening kan het beste op het noordoosten zijn 
gericht. Vogels stellen specifieke eisen aan hun nestkast. Ook jouw 
tuin is een potentieel insectenparadijs. Wist je dat insecten zorgen 
voor een vruchtbare bodem, voedsel zijn voor vogels en je tuin in 
evenwicht brengen?

Kijk snel op www.heusden.nl/eikenprocessierups voor tips en meer 
informatie. <

Werk aan de weg
Lipsstraat Drunen

Van maandag 2 maart tot en met vrijdag 20 maart 2020 is de 
Lipsstraat in Drunen voor een gedeelte afgesloten in verband 
met werkzaamheden van netbeheerder Enexis.  De rijrichting 
vanaf de rotonde Lipsstraat/Alcoalaan/Tinie de Munnikstraat 
tot aan de rotonde met de spoorlaan wordt afgesloten. De ande-
re rijrichting blijft toegankelijk voor het verkeer. De omleidings-
route wordt ter plaatse aangegeven met bebording. <

Enquête
Om de raadsleden te helpen bij de discussie, hield 
de gemeente Heusden de afgelopen weken een 
enquête over het gebruik van vuurwerk en car-
bidschieten. Aan dat onderzoek, dat onderdeel 
was van het inwonerspanel, deden in totaal 2.660 
inwoners mee. Als we kijken naar de leeftijd van de 
deelnemers, zien we dat relatief weinig jongeren 
(tot 34 jaar) aan het onderzoek hebben deelgeno-
men. 

De uitslag van het onderzoek laat een verdeeld 
beeld zien. Als het gaat om vuurwerk vindt 36 
procent dat het afsteken daarvan zeker moet kun-
nen. Een iets kleinere groep (34 procent) is voor 
het professioneel afsteken van vuurwerk. Zestien 
procent van de ondervraagden ziet liever helemaal 
geen vuurwerk meer in Heusden. 

Verdeeld
Ook als het gaat om carbidschieten zijn de deel-
nemers verdeeld. Van de ondervraagden vindt  
20 procent dat het zeker moet kunnen, veertien 
procent is voor carbidschieten in vastgestelde 
zones en 21 procent heeft geen problemen met car-
bidschieten zolang het maar niet in de bebouwde 
kom is. Veertig procent van de deelnemers ziet 
liever dat er helemaal niet meer aan carbidschie-
ten wordt gedaan.

De verdeeldheid onder de deelnemers was ook 
terug te zien in de raadsvergadering van vorige 
week. Daar stemde uiteindelijk een kleine meer-
derheid voor behoud van de huidige regels rond 
carbidschieten. Dus ook tijdens de komende jaar-
wisseling mogen mensen in Heusden carbidschie-
ten, wel uitsluitend tussen 18.00 uur ’s avonds en 
02.00 uur ’s nachts. <

Carbidschieten mag ook tijdens  
komende jaarwisseling
Vorige week dinsdag heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het beleid over het afsteken  
van vuurwerk en het carbidschieten. De regels rond carbidschieten tijdens de jaarwisseling blijven  
onveranderd. Over het gebruik van vuurwerk zijn landelijk nieuwe regels bepaald, in Heusden worden 
geen aanvullende maatregelen getroffen. 

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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Informatie bekendmakingen
Onderstaande 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.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Lipsstraat (kadastraal num-

mer: K3009), bouwen bedrijfsunits en 
49 garageboxen (621058, 14-02-2020)

•  Vlijmen, De Akker 68, vervangen  
en vergroten carport (620856,  
13-02-2020)

•  Vlijmen, Brasem, kavel GEE220,  
bouwen woning (620986, 13-02-2020)

•  Vlijmen, Ranonkel 40, plaatsen  
groene wand tegen kopgevel (620969, 
13-02-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Prins Hendrikstraat, kavel 

CHR01, aanleggen in- en uitrit (621116, 
16-02-2020)

•  Drunen, Julianastraat 28, aanleggen 
in- en uitrit (621294, 18-02-2020)

•  Vlijmen, Brasem, kavel GEE220,  
aanleggen in- en uitrit (620986,  
13-02-2020)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Hedikhuizen, Groenstraat 13, aanleg-

gen waterbassin (620905,  
12-02-2020)

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
•  Drunen, Anemonenstraat 4, wijzigen 

voorgevel (618697, 18-02-2020)
•  Elshout, d’Oultremontweg 24A,  

bouwen tijdelijk (10 jaar) bijgebouw 
(612792, 13-02-2020)

•  Elshout, d’Oultremontweg 24A, bou-
wen bijgebouw (613429, 13-02-2020)

•  Hedikhuizen, Kerkstraat 5A, bouwen 
schuur (611177, 13-02-2020)

•  Nieuwkuijk, Het Hof 14A, vergroten 
woning (612330, 13-02-2020)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 75, 
verbouwen/veranderen horecapand 
(609613, 18-02-2020)

•  Vlijmen, Mortelweg, kavel GEE195, 
bouwen woning met bijgebouw 
(611954, 13-02-2020)

•  Vlijmen, Meliestraat 19, bouwen 
bijgebouw/tuinhuis (611359,  
17-02-2020)

•  Vlijmen, Nassaulaan 91A en 91B,  
bouwen twee bijgebouwen (609113,  
14-02-2020)

•  Vlijmen, Korte Heistraat 47, bouwen 
bijgebouw/overkapping (614275, 
18-02-2020)

•  Vlijmen, Koolwitje 6, verbouwen 
woning (619776, 18-02-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Elshout, d’Oultremontweg 24A,  

bouwen tijdelijk (10 jaar) bijgebouw 
(612792, 13-02-2020)

•  Nieuwkuijk, Het Hof 14A, vergroten 
woning (612330, 13-02-2020)

Kappen
•  Drunen, Afwateringskanaal ’s-Herto-

genbosch-Drongelen (kadastrale 
nummers: L4840, D3496 en L6042), 
kappen bomen (617698, 18-02-2020)

•  Elshout, Hertog Janstraat 16, kappen 
zomereik (619566, 18-02-2020)

•  Vlijmen, Monseigneur van 
Kesselstraat 29, kappen 2 water-
cipressen (614920, 14-02-2020)

Verdagen
•  Vlijmen, Industriestraat 1, verbouwen 

pand in verband met huisvesten 5 of 
meer personen (612604, 14-02-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Hedikhuizen, Kerkstraat 15B, aanleg-

gen in- en uitrit (616076, 18-02-2020)
•  Vlijmen, Mortelweg, kavel GEE195, 

aanleggen in- en uitrit (611954,  
13-02-2020)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Zonnebloemlaan 98, bouwen 

bergruimte (617469, 12-02-2020)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Achterstraat 3, plaatsen 

dakkapel (612932, 18-02-2020)

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 belang-
hebbende kan bezwaar maken.

Rectificaties

RECTIFICATIE 05-02-2020 
In de bekendmakingen van de Nu & 
Morgen van 5 februari 2020 is de vol-
gende aanvraag, omgevingsvergunning 
Brandveilig gebruik en Afwijken van het 
bestemmingsplan onjuist gepubliceerd. 

In de eerdere publicatie werd het adres 
Bilderdijkstraat 2A in Vlijmen geschre-
ven, dit is onjuist en moet zijn:

Bilderdijkstraat 2C in Vlijmen, voor het 
realiseren van buitenschoolse opvang 
voor meer dan 10 personen jonger dan 
12 jaar (619020, 28-01-2020).
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je contact opnemen met het clus-
ter Omgevingsvergunningen.  

RECTIFICATIE 12-02-2020
In de bekendmakingen van de Nu & 
Morgen van 12 februari 2020 is de 
aanvraag voor een gereserveerde ge-
handicaptenparkeerplaats voor het 

adres Antoni Staringlaan 56 in Vlijmen 
onterecht gepubliceerd. Dit besluit is 
destijds niet genomen.

Verkeer

GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van Heusden heeft op  
4 februari 2020 besloten om een alge-
mene gehandicaptenparkeerplaats aan 
te leggen vlakbij het adres Demer 2 in 
Heusden. 

Het college van Heusden heeft op  
18 februari 2020 besloten om een gere-
serveerde gehandicaptenparkeerplaats 
aan te leggen ter hoogte van de Justus 
van Effenstraat in Vlijmen.

GERESERVEERDE PARKEERPLAATSEN
Het college van Heusden heeft op  
17 februari 2020 besloten om in de 
volgende straten twee parkeerplaatsen 
te reserveren voor het opladen van 
elektrische voertuigen:
•  Burgemeester van Houtplein in 

Vlijmen, ter hoogte van nummer 60;
•  Castellum in Oudheusden, ter hoogte 

van nummer 18;
•  Vestingstraat in Oudheusden ter 

hoogte van de Steenweg;
•  Tinie de Munnikstraat in Drunen,  

ter hoogte van nummer 5;
•  Aalbersestraat in Drunen, ter hoogte 

van nummer 5;
•  Doorloop in Drunen, ter hoogte van 

de carpoolplaats langs het Ei van 
Drunen. < 

Bekendmakingen >

Openbare informatie
vergaderingen
Komende week vergaderen de raadsleden van Heusden in het 
gemeentehuis in Vlijmen. De vergaderingen zijn openbaar en 
starten om 19.30 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.

• dinsdag 3 maart 2020: informatievergadering Bestuur
•  woensdag 4 maart 2020: informatievergadering Ruimte & 

Duurzaamheid
• donderdag 5 maart 2020: informatievergadering Samenleving<

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

www.zwembaddieheygrave.nl

Drie 'snelle banen'!Het Groene Woud
Thema-avond fondsenwerving

Voel jij je betrokken bij jouw omgeving en heb je ideeën over hoe je die omgeving nog mooier, aantrek-
kelijker of leefbaarder kunt maken? Kom dan naar de thema-avond van Nationaal Landschap Het Groene 
Woud op dinsdag 7 april 2020.

Interessante sprekers geven je praktische tips 
over mogelijkheden om gebruik te maken van 
fondsen en subsidies voor natuur- en landschaps-
projecten. De avond is bedoeld voor inwoners, 
bedrijven, verenigingen en stichtingen – die hier 
meer over willen weten. Meer informatie over 
het aanmelden, de kosten en de locatie vind je op 
www.hetgroenewoud.com. <

De snelle zwemmers krijgen in het wedstrijdbad van Die Heygrave 
vrij baan! Kom jij ook jouw persoonlijk record verbeteren?

Op vrijdagochtend en woensdagavond zijn er maar liefst drie 
snelle banen beschikbaar. Op andere dagen is er een 'snelle' baan 
beschikbaar. Alle zwemslagen zijn toegestaan. De enige regel is: 
inhalen mag, naast elkaar zwemmen niet!

Meer informatie over  
het banenzwemmen vindt  
je op onze website  
www.zwembaddieheygrave.nl.

www.heusden.nl
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