
Heusdense brug afgesloten
Tussen 19 en 23 maart 2020

De Heusdense brug over de Bergsche Maas tussen Heesbeen en  
Wijk en Aalburg is in verband met onderhoudswerkzaamheden van 
donderdagavond 19 maart vanaf 20.00 uur tot maandagochtend  
23 maart 5.00 uur afgesloten voor al het verkeer. 

Het Bernse Veer in Herpt vaart gedurende dit weekend ook in de avond 
en nacht. We raden fietsers aan om gebruik te maken van de veerpont, 
het gebruik hiervan is gratis. Houd er rekening mee dat de weg naar de 
veerpont smal is en het laadvermogen beperkt. 

Houd voor informatie over busdiensten de omleidingspagina van 
Arriva in de gaten en plan je reis vlak voor vertrek via 9292.nl. Wij vra-
gen je begrip voor de mogelijke overlast tijdens de werkzaamheden. <

Coronavirus ook in Heusden
Het nieuwe coronavirus heeft ook Heusden bereikt. Tot op dit  
moment is bij één inwoner het coronavirus vastgesteld. Het virus 
kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit 
virus hebben koorts en luchtwegklachten. 

De situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden door de GGD, 
het RIVM en Europese autoriteiten (de ECDC). Hieronder leest u 
de informatie van het RIVM van maandag 9 maart 2020.Om steeds 
op de hoogte te blijven van de actuele situatie, adviseren we u het 
nieuws op tv of radio bij te houden of te kijken op www.rivm.nl en 
www.rijksoverheid.nl/coronavirus.  

Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?
• Was zorgvuldig en vaker dan normaal je handen;
• Hoesten en nies in de binnenkant van je elleboog;
• Gebruik papieren zakdoekjes. 
• Schud geen handen meer;  
• Blijf thuis bij acute luchtwegklachten

Noord-Brabant
Voor inwoners van de provincie Noord-Brabant gelden specifieke 
adviezen. Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts, wordt 
Brabanders gevraagd sociale contacten te beperken. Dat betekent: 
ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar 
zijn. Inwoners van Brabant kunnen contact met de huisarts  
opnemen als de klachten erger worden. 

De Rijksoverheid roept werkgevers op om, waar dit redelijkerwijs 
mogelijk is, het mogelijk te maken dat inwoners van Noord-Brabant 
thuis werken. Ook wordt gevraagd om te bekijken of werktijden 
gespreid kunnen. Die aanvullende maatregelen kunnen eraan  
bijdragen om besmetting tegen te gaan

Speciaal telefoonnummer
De Rijksoverheid heeft een speciaal publieksnummer opengesteld: 
0800-1351. Hier kun je tussen 8.00 en 20.00 uur terecht met vragen 
over het nieuwe coronavirus. Het is momenteel erg druk. Het kan 
daardoor langer duren voordat je iemand aan de lijn krijgt. <

Elk jaar wordt de WOZ-waarde van alle woningen 
en bedrijfspanden door de gemeente opnieuw 
vastgesteld. De hoogte van de OZB hangt af van de 
waarde van een pand of stuk grond. Naast de OZB 
staat ook hondenbelasting (indien van toepas-
sing) op de aanslag. 

Betalen
Op de aanslag staat het bedrag dat je moet beta-
len aan belasting. Je kunt het bedrag in één keer 
betalen via Ideal of door het bedrag zelf over te 
maken. Je kunt ook digitaal een machtiging afge-
ven voor automatische incasso. Het bedrag wordt 
dan in acht termijnen afgeschreven. Staan er acht 
data op het aanslagbiljet vermeld, dan heb je in 
het verleden al een machtiging afgegeven voor 
automatische incasso. Rond de genoemde data 
wordt een bedrag van de rekening geïncasseerd.

Taxatieverslag
In het taxatieverslag kun je zien hoe de WOZ-
waarde van jouw woning tot stand is gekomen. 
Het taxatieverslag is digitaal beschikbaar. Heb je 
de aanslag via de BerichtenBox in MijnOverheid 
ontvangen dan kun je via dit bericht ook het taxa-
tieverslag inzien. Let op! Hiervoor moet je wel 
twee keer inloggen met DigiD. Het taxatieverslag 

is niet te raadplegen via ‘Mijn WOZ-gegevens’ in 
MijnOverheid.nl.

Als je de aanslag via de post hebt ontvangen kun  
je met de persoonlijke code op het bijgevoegde 
voorblad inloggen op www.heusden.nl/post.  
Let op: de persoonlijke code is na verzending  
14 dagen geldig. Heb je geen DigiD-code dan kun 
je het taxatieverslag ook per mail opvragen via 
belastingen@heusden.nl of telefonisch bij het 
cluster belastingen van de gemeente Heusden,  
bereikbaar via het telefoonnummer (073) 513 17 89. 

Bezwaar
Als je twijfelt over de juistheid van de gegevens 
op het aanslagbiljet of je bent het niet eens met 
de WOZ-waarde? Neem dan contact op met het 
cluster Belastingen van de gemeente op telefoon-
nummer (073) 513 17 89. Onze gespecialiseerde 
medewerkers leggen je graag uit hoe de waarde 
tot stand is gekomen en hoe je hiertegen bezwaar 
kunt maken. Het indienen van een bezwaarschrift 
tegen de WOZ-waarde is gratis! 

Meer informatie over de aanslag en de WOZ-
waarde lees je op www.heusden.nl. 

Belasting betalen
Aanslag gemeentelijke belasting verstuurd

Afgelopen week is de aanslag onroerende zaakbelasting (OZB) verstuurd. Hierin staat hoeveel belasting 
je moet betalen over de WOZ-waarde van je woning.

Op de eerste rij tijdens de Vuelta!
15 augustus 2020

Wil jij op de eerste rij staan en dit sportieve spektakel mogelijk  
maken in Heusden? Meld je dan nu aan als verkeersregelaar! 
Dit kan op de website via: www.heusden.nl/vuelta. <

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 aan-
melden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Torenstraat 80, verbouwen 

garage (621844, 21-02-2020)
•  Drunen, Bosscheweg 38, bouwen 

mantelzorgwoning (622280,  
29-02-2020)

•  Drunen, Stationsstraat 52, plaatsen 
zonnepanelen en verbouwen woning 
(622363, 02-03-2020)

•  Elshout, Mariëndonkstraat 26, bou-
wen bijgebouw (621444, 18-02-2020)

•  Haarsteeg, Concordia, kavel 62 en 63, 
bouwen woning (621820, 21-02-2020)

•  Haarsteeg, De Hoeven (kadastraal 
G1387), bouwen woning (622038, 
26-02-2020)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 10, 
moderniseren telecominstallatie 
(622039, 26-02-2020)

•  Hedikhuizen, Kerkstraat, kadastraal 
G1668, bouwen woning (621977,  
26-02-2020)

•  Oudheusden, Beatrixstraat, 
Margrietstraat, Vermeerstraat,  
renoveren 49 woningen vanwege  
nul-op-de-meterwoningen (621845, 
22-02-2020)

•  Vlijmen, Voorstraat 22, verplaatsen 
voordeur en wijzigen huisnummer 
(621754, 20-02-2020)

•  Vlijmen, De Akker 86, bouwen schuur 
(621847, 23-02-2020)

•  Vlijmen, Pastoriestraat 16, bouwen 
bijgebouw (622639, 02-03-2020)

•  Vlijmen, Bosbeemd, kavel GRA049, 
bouwen woning (622457, 02-03-2020)

•  Vlijmen, Deken van Baarstraat 63, 
bouwen verdieping op aanbouw 
(622795, 02-03-2020)

Kappen
•  Haarsteeg, De Hoeven (kadastraal 

G1387), kappen twee eiken (622038, 
26-02-2020)

•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 17, 
kappen 30 essen (621461, 18-02-2020)

Monumenten
•  Drunen, Stationsstraat 52, plaatsen 

zonnepanelen en verbouwen woning 
(622363, 02-03-2020)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 10, 
moderniseren telecominstallatie 
(622039, 26-02-2020)

Slopen
•  Drunen, Stationsstraat 52, plaatsen 

zonnepanelen en verbouwen woning 
(622363, 02-03-2020)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Bosscheweg 38, bouwen 

mantelzorgwoning (622280,  
29-02-2020)

•  Hedikhuizen, Groenstraat 26,  
realiseren hondenpension (622165, 
26-02-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Kleinestraat 31, aanleggen 

in- en uitrit (622289, 01-03-2020)
•  Haarsteeg, Concordia, kavel 62 en 63, 

aanleggen in- en uitrit (621820,  
21-02-2020)

•  Haarsteeg, De Hoeven (kadastraal 
G1387), aanleggen in- en uitrit 
(622038, 26-02-2020)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Drunen, Drongelens kanaal, vervangen 

bestaande kunstwerken in waterke-
ring (621842, 21-02-2020)

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een kennis-
geving 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, Kastanjelaan 11, plaatsen 

dakkapel voorzijde woning en plaat-
sen carport (616382, 20-02-2020)

•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 
41, wijzigen voorgevel pand (616957, 
20-02-2020)

•  Vlijmen, Nassau Dwarsstraat (kadas-
traal H6194), bouwen garages en op-
slagunits (604087, 26-02-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Kastanjelaan 11, plaatsen 

dakkapel voorzijde woning en plaat-
sen carport (616382, 20-02-2020)

•  Vlijmen, Nassau Dwarsstraat (kadas-
traal H6194), bouwen garages en op-
slagunits (604087, 26-02-2020)

Slopen
Heusden, Nieuwe Maasdijk 1, slopen 
loodsen, gevels voormalige kracht-
centrale en overige bebouwing (607143, 
21-02-2020)

Ingetrokken
•  Drunen, Duinweg 37, milieu-neutrale 

wijziging gemeentewerf en milieu-
straat (614694, 18-02-2020)

•  Drunen, Grotestraat 20, bouwen  
kapschuur (619466, 21-02-2020)

•  Drunen, Lipsstraat 50, kappen 19 
eiken (617835, 27-02-2020)

•  Herpt, Zeggelaarseweg 2, uitbreiden 
loods (607540, 26-02-2020)

•  Vlijmen, Lisdodde 29, plaatsen berging 
met veranda (614862,  
19-02-2020)

•  Vlijmen, De Akker 68, vervangen  
en vergroten carport (620856,  
21-02-2020)

•  Vlijmen, Nassau Dwarsstraat 8, oprich-
ten kantoor (150780, 26-02-2020)

•  Vlijmen, Nassau Dwarsstraat 6, oprich-
ten bedrijfsverzamelgebouw (298521, 
26-02-2020)

•  Vlijmen, Meliestraat 19, bouwen van 
koetshuis, (278770, 26-02-2020)

 
Verdagen
•  Drunen, Torenstraat 8A, aanleggen 

in- en uitrit (615366, 21-02-2020)
•  Heusden, Bakkersdam 9, verhuur 

ligplaatsen (602963, 21-02-2020)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, dan 
kun je daartegen binnen zes weken na 
de dag van verzending van het besluit 
aan de aanvrager een bezwaarschrift 
indienen. Alleen een belanghebbende 
kan bezwaar maken.

VASTSTELLING UITWERKINGSPLAN EN 
HOGERE GRENSWAARDE GELUID 
GEERPARK FASE 2B-2
Het college van Heusden maakt bekend, 
dat het op 3 maart 2020 het uitwer-
kingsplan Geerpark fase 2B-2 (NL.
IMRO.0797.BPUfase2B2-VG01) heeft 
vastgesteld. Het college maakt ook 
bekend dat het op 3 maart 2020 een 
hogere grenswaarde wegverkeerslawaai 
voor dit gebied heeft vastgesteld.

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 bestem-
ming ‘Wonen- Uit te werken 2’. Het 
plangebied sluit aan op het plangebied 
van het uitwerkingsplan ‘Geerpark fase 
2B-1’

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

Het uitwerkingsplan is gewijzigd vast-
gesteld en bevat dus een wijziging ten 
opzichte van het ontwerpuitwerkings-
plan. De wijziging is ambtshalve aange-
bracht. Deze is overzichtelijk aangege-
ven in het ter inzage liggende college - 
besluit. De hogere grenswaarde is vast-
gesteld overeenkomstig het  
ontwerpbesluit hogere grenswaarden, 
ten aanzien waarvan geen zienswijzen 
zijn ontvangen.

Het vastgestelde uitwerkingsplan  
en het besluit hogere grenswaarde  
met bijbehorende stukken liggen  
met ingang van 12 maart 2020 gedu-
rende 6 weken ter inzage. Een digitale 
versie van het uitwerkingsplan is  
raadpleegbaar via www.heusden.nl.  
en via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze bij het college kenbaar hebben 
gemaakt kunnen binnen zes weken na 
de dag waarop dit uitwerkingsplan en 
het besluit hogere grenswaarde ter 
inzage zijn gelegd beroep instellen bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Ook belanghebbenden 
die kunnen aantonen dat zij redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest tijdig een 
zienswijze bij het college kenbaar te 
maken, kunnen beroep indienen. 
Daarnaast kan iedereen gedurende deze 
termijn beroep instellen tegen de wijzi-
ging die bij de vaststelling door het 
college in het ontwerpuitwerkingsplan 
is aangebracht. Het vastgestelde uit-
werkingsplan treedt in werking na het 
verstrijken van de beroepstermijn.

Op dit uitwerkingsplan  is afdeling 2 van 
hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet 
van toepassing. Dit betekent dat de 
beroepsgronden in het beroepschrift 
moeten worden opgenomen en deze na 
afloop van de beroepstermijn niet meer 
kunnen worden aangevuld. 

Onherroepelijke bestemmings-
plannen
Het college maakt bekend dat de onder-
staande plannen inmiddels in werking 
getreden zijn. Deze zijn allemaal onher-
roepelijk. 
•  Parapluplan woningaantallen 

(NL.IMRO.0797.BPwoningaantal-
VG01) Vastgesteld op 2 juli 2019 en 
onherroepelijk per 27 september 2019.

•  De Hoeven achter nummer 46, 
Haarsteeg (wijzigingsbesluit) 
(NL.IMRO.0797.WPDeHoeven-
achter46-VG01)Vastgesteld op  
20 augustus 2019 en onherroepelijk 
per 11 oktober 2019.

•  Von Suppéstraat, Drunen  
(NL.IMRO.0797.VonSuppe-VG01) 
Vastgesteld op 17 september 2019 en 
onherroepelijk per 8 november 2019.

•  Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 
2019 
(NL.IMRO.0797.BPheesbherz-VG01) 
Vastgesteld op 17 september 2019 en 
onherroepelijk per 6 december 2019.

•  6e herziening Explotatieplan 
Geerpark 
Vastgesteld op 29 oktober 2019 en 
onherroepelijk per 9 januari 2020.

Op verzoek kun je de bestemmings-
plannen inzien in het gemeentehuis  
in Vlijmen. Een digitale versie van de 
plannen is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl onder het kopje ‘ruim-
telijke plannen’ en op de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Verkeer
Het college van Heusden heeft op  
5 maart 2020 besloten om aan de vol-
gende straten twee parkeerplaatsen te 
reserveren voor het opladen van elektri-
sche voertuigen:
•  Vlaemsche Hoeve ter hoogte van 

pandnummer 39 in Vlijmen;
•  Julianastraat ter hoogte van pand-

nummer 34 in Vlijmen;
•  Donkhof ter hoogte van pandnummer 

17 in Haarsteeg.

Je kunt bezwaar maken tegen dit be-
sluit van 5 maart 2020 tot en met 16 
april 2020.

Ontvangst gouden bruidsparen
Op donderdagochtend 26 maart a.s. 
ontvangt het college de gouden bruids-
paren die in de periode van 1 oktober 
2019 tot en met 31 maart 2020 hun 
gouden huwelijksjubileum hebben 
gevierd. 

Heeft u in genoemde periode uw burger-
lijk huwelijk gevierd, maar heeft u geen 
uitnodiging voor deze bijeenkomst 
ontvangen? Neem dan contact op met 
de gemeente. < 

Bekendmakingen >

Ligging plangebied

Spring jij er bovenuit?
Wij zoeken MogelijkMakers voor deze mooie vacatures:
• Medewerker KCC (reageer vóór 19 maart 2020)
• Medewerker DIV (reageer vóór 19 maart 2020)
• Specialist Burgerzaken (reageer vóór 16 maart 2020)
• Wmo consulent (reageer vóór 16 maart 2020)
•  Trainee beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening  

(reageer vóór 13 maart 2020)

Als je bij de gemeente Heusden 
werkt ben je geen ambtenaar 
maar MogelijkMaker! Met plezier 
en betrokkenheid interesseer 
jij je dagelijks in de dromen en 
behoeften van onze inwoners, 
ondernemers en verenigingen en 
stichtingen. Zij kunnen rekenen 
op jouw gedrevenheid en jouw 
professionaliteit om het contact 
prettig te laten verlopen. Wat 
de uitkomst ook is! Samen met 
klanten en collega's ontdek je 
graag wat de mogelijkheden zijn 
om dromen waar te maken.

Wil je solliciteren? 
Ga dan snel naar www.werkeninnoordoostbrabant.nl. Hier vind je 
alle informatie over deze banen. Ook maak je er makkelijk een zoek-
profiel aan om op de hoogte te blijven van de laatste vacatures! <

Boa’s Heusden starten aanpak overlast honden
Hondenpoep is ergernis nummer één, in nagenoeg geheel Nederland. Voor heel veel inwoners  
van de gemeente Heusden is dat niet anders. De klachten hierover zijn ook terecht, alleen de  
oplossing van dit probleem is vaak lastig.

Het probleem zit namelijk niet bij de hond, maar 
bij het baasje. Die is verplicht de hondenpoep 
netjes op te ruimen en dat wordt vaak vergeten, 
of brutaalweg gewoon niet gedaan. Dit terwijl het 
tegenwoordig met de diverse beschikbare honden-
poepzakjes geen probleem hoeft te zijn. Daarnaast 
is er vaak binnen loopafstand een hondenpoepbak 
te vinden, waar het baasje het zakje weer weg kan 
gooien. Los van het feit dat het toch normaal is dat 
je de poep van je eigen hond netjes op ruimt. 

Voor de boa’s (buitengewoon opsporings amb-
tenaren) is de aanpak van deze baasjes ook een 
probleem, want de wet schrijft nu eenmaal voor 
dat de boa zelf moet constateren dat de hond zijn 
behoefte heeft gedaan en dat het baasje, of in 
ieder geval diegene die op dat moment de hond uit 
laat, de poep niet heeft opgeruimd. Pas dan kan de 
boa hiertegen optreden.

Daar gaan we de komende periode extra aandacht 
aan schenken en tegen overtreders zal verbalise-
rend opgetreden worden. Geen waarschuwingen 
meer dus. Naast extra aandacht voor het niet 

opruimen van de hondenpoep, wordt ook gecontro-
leerd op het niet aanlijnen van de hond en het bij 
zich hebben van een opruimmiddel.

Een overtreding kan je een boete opleveren van 
€ 104 of € 149. Zeker de moeite waard om je dan 
toch maar aan de regels te houden. Bovendien werk 
je zo ook mee aan het voorkomen van veel erger-
nissen bij medebewoners en een schone en veilige 
woonomgeving. <

www.heusden.nl
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