
Drukte op de milieustraat
Kom alleen als het echt moet!

De afgelopen week is het erg druk geweest bij de milieustraat in 
Drunen. Vanwege de aangescherpte maatregelen en het belang  
van afstand houden tegen het Coronavirus is niet wenselijk dat  
er flinke stroom aan inwoners naar de milieustraat gaat. 

Uiteraard is er ook verdrietig 
nieuws door de verspreiding van 
het corona virus (COVID-19). Ook 
in onze gemeente zijn mensen 
besmet met het Coronavirus 
en liggen er inwoners op de 
intensive care. Ook zijn er en-
kele inwoners overleden aan 
de gevolgen van de ziekte. Dit 
besef maakt verdrietig en we 
leven intens mee met patiënten 
en nabestaanden. We begrij-
pen volkomen dat de GGD ons 
vanwege de enorme drukte niet 
meer in contact kan brengen 
met patienten of nabestaanden.  
Mocht je behoefte hebben aan 
contact met de burgemeester of 
één van de wethouders laat dit 
dan weten via burgemeester@
heusden.nl.

Speciaal Corona-spreekuur in 
Sporthal Dillenburcht
Alle huisartsen in Drunen heb-
ben besloten om vanaf dinsdag 
24 maart de huisartsenzorg op 
een andere manier in te richten. 
Dit vraagt om een andere hou-
ding in het belang van ieders 
gezondheid. Daarom vragen de 
huisartsen om aan onderstaan-
de verzoeken gehoor te geven:

•  Kom niet onaangekondigd 
naar de praktijk of sporthal 
Dillenburcht. Neem eerst te-
lefonisch contact op met de 
praktijk;

•  Voor mensen met klachten, 
passend bij Corona (denk aan 
hoesten en/of verkoudheid 
en koorts), kan in overleg met 
de assistente een afspraak 
gemaakt worden op een spe-
ciaal spreekuur in sporthal 
Dillenburcht. 

•  Er worden alleen afspraken en 
visites ingepland voor zorgvra-
gen die niet uitgesteld kunnen 
worden:

Je vindt sporthal Dillenburcht 
aan de Tinie de Munnikstraat 5 
in Drunen. De ingang bevindt 

zich bij het parkeerterrein aan 
de zijde van het park. De uitgang 
bevindt zich aan de andere zijde 
van de sporthal. (aan de kant 
van het gezondheidscentrum). 
Indien noodzakelijk is slechts 1 
begeleider toegestaan. Wij ho-
pen met deze maatregelen in de 
huidige situatie gepaste zorg op 
maat te kunnen leveren. 

Verbod op contactberoepen
Het uitoefenen van alle vormen 
van contactberoepen is op dit 
moment door het kabinet ver-
boden, voor zover er geen 1,5 m 
afstand tot de klant gehouden 
kan worden. Het gaat dan bij-
voorbeeld om beroepen als kap-
pers, schoonheidsspecialisten, 
tatoeëerders en rij-instructeurs. 
Er wordt een uitzondering ge-
maakt voor de behandeling van 
(para)medische beroepen, zoals 
fysiotherapeuten. Voorwaarde 
is dan wel dat er een medische 
indicatie is voor de behandeling 
en de beoefenaar alle hygië-
nevereisten kan naleven. Alle 
contactberoepen vind je op 
www.rijksoverheid.nl/corona.

Ondernemer met financiële  
problemen?
Ook ondernemers worden hard 
geraakt door de Coronacrisis. 
Veel ondernemers zien jaren aan 
hard werken in rook opgaan nu 
zij niet meer hun diensten of 
producten kunnen aanbieden. 
Ben je een ondernemer of instel-
ling in Heusden die in financiële 
problemen is geraakt door de 
gevolgen van de Corona crisis 
dan kun je rekenen op de hulp 
van Baanbrekers. Dit geldt ook 
voor zelfstandigen zonder per-
soneel (zzp’ers). Baanbrekers 
heeft de werkwijze hiervoor 
vereenvoudigd! Wie hulp no-
dig heeft, kan een mail sturen 
naar bbz@baanbrekers.org. Je 
ontvangt dan een link naar het 
Solo-aanvraagportaal (Sociaal 
Ondernemers Loket Online). Klik 

vervolgens op de speciale knop 
‘Start direct een (Coronavirus 
COVID-19) aanvraag’. Dan wordt 
een beperkt aantal vragen ge-
steld. Deze vragen moeten wel 
worden beantwoord. Na verzen-
ding van de antwoorden neemt 
Baanbrekers contact met de 
ondernemer op.

Uitstel van betaling
Voor de gemeentelijke vorde-
ringen kunnen ondernemers en 
instellingen schriftelijk uitstel 
van betaling aanvragen. Wij gaan 
daar tijdens deze crisis flexibel 
mee om en willen samen met  
hen kijken wat nodig en mogelijk 
is. Je kunt een verzoek per mail 
sturen naar info@heusden.nl. 
Vermeldt in de mail het debiteu-
rennummer, factuurnummer 
(voorzover bekend) en een tele-
foonnummer. Dan kunnen we 
het verzoek sneller in behande-
ling nemen.

Actuele lokale informatie
Heb je vragen over het corona-
virus? Neem dan contact op via 
0800-1351. Dit telefoonnummer 
is dagelijks bereikbaar van 8:00 
tot 22:00 uur. Op de webpagina 
www.heusden.nl/coronavirus 
houden we de actuele informa-
tie bij over de maatregelen die 
genomen worden zowel landelijk 
als lokaal. <

Impact door het Coronavirus
De verspreiding van het Coronavirus en de bijbehorende maatregelen raken ons allemaal! Een nood-
situatie haalt vaak het beste in mensen naar boven. Gelukkig zien wij veel mooie initiatieven ontstaan 
in onze gemeente om mensen die het nodig hebben te helpen! Bijvoorbeeld de lancering van Heusden 
Helpt, verschillende ‘Facebook-hulp-groepen’ en de vlaggenactie in vesting Heusden om iedereen een 
hart onder de riem te steken. 

Kom alleen naar de milieustraat als het écht moet! Is het toch nodig 
probeer ook zoveel mogelijk gespreid te komen. Dus als het druk is, 
kom dan een andere keer terug. Zo kunnen we er samen voor zorgen 
dat de dienstverlening toch door kan gaan!
 
Langer open
Om de drukte beter te kunnen spreiden heeft het college besloten 
om de openingstijden van de milieustraat tijdelijk te verruimen.  
Dit betekent dat de milieustraat geopend is op:

• Dinsdag t/m vrijdag 3 april  van 12.30 tot 17.00 uur
• Zaterdag 4 april van 9.00 tot 16.00 uur

Extra maatregelen
Na 4 april heroverwegen we of de tijden gehandhaafd worden of 
dat de reguliere openingstijden weer gelden. Op de milieustraat 
gelden ook extra regels. Die zijn er voor de gezondheid en veiligheid 
van bezoekers en medewerkers. Moet je toch naar de milieustraat? 
Houdt dan rekening met volgende maatregelen:

•  We staan maximaal 10 voertuigen tegelijkertijd op de  
milieustraat toe;

•  1 inzittenden per voertuig mag uitstappen om afval te deponeren;
•  Bij voorkeur via PIN betalen;
• Houd gepaste afstand van andere bezoekers en medewerkers;
• Volg instructies van medewerkers op. 

Enkele medewerkers op onze milieustraat dragen een mondkapje. 
Zij doen dat om persoonlijke redenen, bijvoorbeeld een partner in 
een kwetsbare doelgroep of een partner die in de zorg werkt met 
kwetsbare mensen. Hoewel het dragen van mondkapjes geen beleid 
van de gemeente is en ze niet nodig zijn als onze medewerkers zich 
aan de maatregelen van het RIVM houden, snappen we dat deze 
collega’s ze voor alle zekerheid dragen. Wij rekenen op jouw begrip 
voor hen! <
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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 - 17.00 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 12.30 - 17.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 16.00 uur.

Volg ons op
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Kadernotitie Windenergie:  
klaar voor besluitvorming
Zienswijzen verwerkt

De kadernotitie Windenergie staat op 12 mei 2020 op de agenda van de gemeenteraad. De 55 ingediende 
zienswijzen zijn allemaal grondig en zorgvuldig bekeken. Ze hebben geleid tot een verduidelijking van de 
kadernotitie. Met deze aangepaste versie stemde het college afgelopen dinsdag in.

School en nog meer in de Grassen?
In de Vlijmense woonwijk De Grassen is mogelijk ruimte voor basisschool en andere  
maatschappelijke voorzieningen.

Kwaliteitsmedewerker Sociaal domein gezocht!
Voor 28 uur per week

Ben jij de MogelijkMaker die kwaliteit altijd voorop stelt en problemen daadkrachtig signaleert?  
En lukt het je om met pientere oplossingen de kwaliteit van de processen binnen het Sociaal domein 
verder te verhogen? Dan hebben wij jou veel te bieden! 

De ingediende zienswijzen hebben betrekking op 
onder meer proces en onderbouwing, participatie 
(lokaal eigendom) en compensatie, locaties en 
afstanden, gezondheid en hinder, wijze landschap-
pelijke inpassing en natuur. Op basis van de inge-
diende zienswijzen waren er geen grote inhoudelij-

De eerste fase van woonwijk De Grassen in 
Vlijmen is zo goed als klaar. Het college heeft be-
sloten de raad voor te stellen om in de volgende 
fase van deze wijk naast woningen ook een basis-
school te bouwen. Het gaat hier om de vervangen-
de nieuwbouw voor basisschool De Bussel.

Ook stelt het college de raad voor om bij de ver-
dere planuitwerking van De Grassen rekening 
te houden met maximaal 8.000 m2 ruimte voor 
maatschappelijke voorzieningen. Deze ruimte is 

Je werkt samen in Bijeen, het netwerk van par-
tijen dat in de gemeente Heusden actief is op het 
Sociaal domein van zorg, jeugd, werk en welzijn. 
Samen zorgen jullie ervoor dat iedereen de zorg 
en ondersteuning krijgt, die nodig is. We bieden 
je een leuke functie waarbij je mogelijkheden 

ke aanpassingen van de kadernotitie windenergie 
nodig, maar heeft het zeker wel bijgedragen aan 
verduidelijking ervan. 

Vervolg
De kadernotitie geeft, na vaststelling, uiteindelijk 
een afwegingskader met eisen voor de manier 
waarop windturbines in Heusden kunnen worden 
gerealiseerd. Initiatieven voor windturbines kun-
nen daarna pas hierop beoordeeld worden. Als er 
dan een initiatief voor een windturbine komt dat 
als kansrijk wordt gezien, omdat er draagvlak voor 
is en het voldoet aan de kadernotitie, dan is het 
ook nog nodig om onder meer een omgevingspro-
cedure (afwijken bestemmingsplan) te doorlopen 
en de benodigde vergunningen aan te vragen.

Meer informatie
Kijk voor het collegebesluit en meer in-
formatie over windenergie en de REKS op 
www.heelheusdenduurzaam.nl.<

niet alleen voor de basisschool bedoeld, maar ook 
voor mogelijk een gym- of sportzaal, een kinder-
opvangfaciliteit en een gezondheidscentrum in 
De Grassen. Hier is behoefte aan in Vlijmen blijkt 
uit de vragen die we hierover al krijgen. Met de 
komst van maatschappelijke voorzieningen, zou 
de woonwijk nog aantrekkelijker kunnen worden. 
Naar verwachting komt dit voorstel op de agenda 
van de raadsvergadering op 12 mei aanstaande.

Meer informatie op www.heusden.nl/degrassen <

krijgt jezelf te ontwikkelen. Afhankelijk van 
opleiding en werkervaring bedraagt het salaris 
maximaal € 3.968 bruto per maand bij een 36- 
urige werkweek Reageer vóór 20 april 2020 via de 
website www.werkeninnoordoostbrabant.nl met 
je cv en motivatiebrief. <

De sociaal werkers van BIJEEN leggen de nadruk op 'presentie op 
afstand'. Nabij zijn, maar dan telefonisch of digitaal om dreigend 
isolement van ouderen en kwetsbare personen te voorkomen. 
Ze verlenen telefonisch hulp, waar mogelijk via beeldbellen. 
Medewerkers of vrijwilligers van BIJEEN bellen mensen waarvan 
de activiteiten niet doorgaan zelf op. Voor een praatje, advies of 
een oplossing voor hun hulpvraag. Ook de hulpverlening is volledig 
gekanteld naar telefonisch en online. BIJEEN werkt ook nauw samen 
met verschillende Heusdense partners binnen Heusden Helpt. 

ZorgSaam als boodschappenmaatje
ZorgSaam, vrijwilligersondersteuning van BIJEEN, verzorgt 
samen met vrijwilligers diensten als boodschappenmaatje. 
Inwoners van de gemeente Heusden die momenteel de deur 
niet uit kunnen voor boodschappen kunnen een beroep doen op 
een boodschappenmaatje. Deze vrijwilliger koopt de benodigde 
boodschappen en zet ze voor de deur van de hulpvrager. 

“Mooi om te zien hoeveel bereidwilligheid er is in deze tijden. 
Veel mensen willen elkaar helpen. Ondanks deze onzekere en 
rare tijd gebeuren er mooie dingen, dat geeft energie. De reden is 
verschrikkelijk, maar de hoop is zeker dat dit Nederland wat dichter 
bij elkaar brengt.” - aldus wethouder Peter van Steen. 

Jongeren op straat 
De jongerenwerkers van BIJEEN gaan nog wel de straat op. Veel 
jongeren kennen de gezondheidsrisico’s niet. De jongerenwerkers 
wijzen op de risico’s en de richtlijn van anderhalve meter 
afstand houden. Ook binnen het jongerenwerk vinden steeds 
meer activiteiten online plaats. Via Instagram, WhatsApp 
of in gamechats houden werkers de vinger aan de pols. De 
jongerenwerkers brengen jongeren digitaal in contact met ouderen 
en kwetsbare inwoners voor een praatje.
 
Zorgen om leefbaarheid en mantelzorgers 
Als mensen lang binnen zitten, kunnen spanningen in huis of 
tussen buren oplopen. BIJEEN geeft tips om de stress hanteerbaar 
te houden. Buurtbemiddeling is alert, en kan waar nodig ingezet 
worden, al krijgt dat nu een digitale vorm. Ook ongerustheid over 
de belastbaarheid van mantelzorgers neemt toe. Thuiszorg kan 
steeds minder doen, dagbesteding valt weg. Met alle mantelzorgers 
is gevraagd of er behoefte is aan (extra) hulp. 

Aanmeldpunt BIJEEN 
Mensen die tegen problemen aanlopen of een vraag hebben, 
kunnen het Aanmeldpunt van BIJEEN bereiken via 073 78 
201 78 (09.00 - 13.00 uur), 073 511 83 50 (13.00 – 17.00 uur) of 
info@bijeenheusden.nl. Op de Facebookpagina (BijeenHeusden) 
zijn tips en andere nuttige informatie te vinden.<

Fysiek op afstand, sociaal nabij
BIJEEN HEUSDEN – Voor zorg, jeugd en werk

Sinds de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus zijn 
de buurthuizen (de Mand, de Korf, de Schakel en de Stulp) en ‘Met 
Elkaar-locaties’ binnen de gemeente Heusden gesloten. BIJEEN 
gaat hierdoor anders werken: er is deze dagen een enorme piek in 
het contact per telefoon en online.

www.bijeenheusden.nl

Wethouder Peter van Steen bezorgd met een ‘ZorgSaam-maatje’ 
boodschappen bij een inwoner die de deur niet uit kan. 
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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
•  Herpt, Hoefstraat 4, restaureren 

boerderij “De Bernse Hoeve” (625089, 
23-03-2020)

•  Herpt, Bernsestraat 5, bouwen wo-
ning (625102, 24-03-2020)

•  Heusden, Demer 30C, vergroten wo-
ning (625099, 24-03-2020)

•  Vlijmen, Vlinderhof kavel GEE46, 
bouwen woning (624767, 20-03-2020)

•  Vlijmen, Lisdodde 41, bouwen bijge-
bouw/tuinhuis (625104, 24-03-2020)

Kappen
•  Drunen, Von Suppéstraat ter hoogte 

van huisnummer 3, kappen 3 plata-
nen (625092,24-03-2020)

•  Vlijmen, Jacob van Lennepstraat  
hoek Vondelstraat kadastraal H6197, 
kappen één Amerikaanse eik en één 
Himalaya ceder (625098, 24-03-2020)

Monumenten
•  Herpt, Hoefstraat 4, restaureren 

boerderij “De Bernse Hoeve” (625089, 
23-03-2020)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Vlinderhof kavel GEE46, 

bouwen woning en aanleggen in- en 
uitrit (624767, 20-03-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Vlinderhof kavel GEE46, 

aanleggen in- en uitrit (624767,  
20-03-2020)

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
•  Elshout, Heusdenseweg 17, wijzigen 

gevel pand (614857, 20-03-2020)
•  Haarsteeg, St. Cecilla 15 t/m 63, Jaap 

Edenbaan 34 t/m 44 en Concordia 20, 
22, 1 t/m 33, wijzigen van de situatie 
(bouwnummer 60, Concordia 20) 
(601520, 18-03-2020)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 10, 
moderniseren telecominstallatie 
(622039, 24-03-2020)

•  Herpt, Groenstraat 8A, bouwen  
woning (618873, 18-03-2020)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 50, 
verbouwen woning en bijgebouw 
naar 7 appartementen (618194,  
20-03-2020)

•  Vlijmen, Voordijk 17, vergroten  
woning (618634, 20-03-2020)

•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 
nabij COOP, plaatsen overkapping 
(610323, 24-03-2020)

•  Vlijmen, Irenelaan 26, vervangen 
nok-verhogende dakkapel en isoleren 
zijkant woning (619890, 24-03-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Voordijk 17, vergroten  

woning (618634, 20-03-2020)
•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 

nabij COOP, plaatsen overkapping 
(610323, 24-03-2020)

•  Vlijmen, Irenelaan 26, vervangen 
nok-verhogende dakkapel en isoleren 
zijkant woning (619890, 24-03-2020)

Monumenten
•  Elshout, Heusdenseweg 17, wijzigen 

gevel pand (614857, 20-03-2020)
•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 10, 

moderniseren telecominstallatie 
(622039, 24-03-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, St. Cecilla 15 t/m 63, Jaap 

Edenbaan 34 t/m 44 en Concordia 20, 
22, 1 t/m 33, wijzigen van de situatie 
(bouwnummer 60, Concordia 20) 
(601520, 18-03-2020)

•  Herpt, Groenstraat 8A, aanleggen 
in- en uitrit (618873, 18-03-2020)

Verdagen
•  Drunen, Grotestraat 47, bouwen 

bijgebouw en restaureren pand 
(615211, 23-03-2020)

Geweigerd
•  Vlijmen, Julianastraat 27, wijzigen 

bestemming bedrijfswoning naar 
burgerwoning (609686, 24-03-2020)

Ingetrokken
•  Oudheusden, Beatrixstraat 14, plaat-

sen dubbele nok-verhogende dak-
kapel (616380, 24-03-2020)

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 
AMBROSIUSHOF 1 HAARSTEEG
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met het 
ontwerpbestemmingsplan 
Ambrosiushof 1 Haarsteeg (NL.
IMRO.0797.BPambrosiushf1-ON01).

Het plangebied ligt in de bebouwde 
kom van Haarsteeg, naast 
Ambrosiushof 3, kadastraal bekend als 
Vlijmen, sectie N, nummer 3545. Het 
doel van het plan is het realiseren van 
één vrijstaande woning.

 

Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 2 april 2020 gedurende zes weken 
ter inzage (tot en met 13 mei 2020). 
Een digitale versie is raadpleegbaar via 
onze website www.heusden.nl  
en de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt 
een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Monique van Geel via 
telefoonnummer (073) 513 17 89. Wil je 

hierbij het zaaknummer 611706  
vermelden?

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
BOSSCHEWEG 85 DRUNEN
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met het 
ontwerpbestemmingsplan Bosscheweg 
85 Drunen (NL.IMRO.0797.
BPbosscheweg85-ON01).

Het plangebied ligt in het buitenge-
bied, nabij Drunen en betreft de 
Bosscheweg 85, kadastraal bekend als 
Drunen, sectie L, nummer 427.

 

Het doel van het plan is het vergroten 
van het bouwvlak, zodat uitbreiding 
van de woning mogelijk is. Het bestem-
mingsplan wordt waarschijnlijk vastge-
steld in het derde kwartaal van 2020.

Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 2 april 2020 gedurende zes weken 
ter inzage. Een digitale versie is raad-
pleegbaar via onze website 
www.heusden.nl en de landelijke web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl. Je 
kunt een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Rob de Wit via tele-
foonnummer (073) 513 17 89. Wil je 
hierbij het zaaknummer 608247 ver-
melden?

Exploitatievergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 24 maart 2020 een exploitatiever-
gunning verleend aan ZeeZand aan 
Plein 4b in Vlijmen. De vergunning is 
verzonden op 24 maart 2020 en bij de 
gemeente bekend onder nummer 
00619173. 

Verkeer
Het college van Heusden heeft op 24 
maart 2020 besloten om een gereser-
veerde gehandicaptenparkeerplaats 
aan te leggen ter hoogte van de vol-
gende locaties:
• Brederostraat 54 in Vlijmen
• Valeriusstraat 18 in Drunen

Het besluit is op 1 april 2020 bekendge-
maakt in de Staatscourant.

Evenementenvergunningen

CLASSIC RACING HET HOOG
De burgemeester van Heusden heeft 
op 18 maart 2020 vergunning verleend 
aan st. Classic Racing Het Hoog voor 
het geven van demoritten met klas-
sieke motoren op het Hoog in 
Nieuwkuijk op 27 september 2020. De 
vergunning is verzonden op 18 maart 
2020 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 615219.

MOTORCROSS 
De burgemeester van Heusden heeft 
op 23 maart 2020 vergunning verleend 
aan St. Motorcross voor het houden 
van een motorcross op 6 en 7 juni 2020 
aan de Dekkerseweg in Elshout. De 
vergunning is verzonden op 23 maart 
2020 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 617051.

Werkzaamheden
NMS Telecom voert van 14 tot en met 
17 april werkzaamheden uit op het 
binnenterrein aan de Paulus 
Potterstraat. Op dinsdag 14 april wordt 
de antennemast gedemonteerd waar-
door er een kraan en groot transport 
aanwezig zijn op de inrit en bij de gara-
geboxen. Hierdoor zijn de garageboxen 
en achteruitgangen van enkele tuinen 
niet bereikbaar. Bewoners worden 
hierover geïnformeerd.

Wij vragen je de richtlijnen van het 
RIVM te volgen en niet te gaan kijken 
bij de werkzaamheden. <

Bekendmakingen >

Ligging plangebied

Ligging plangebied

Start voorbereidende werkzaamheden GOL
In februari 2020 is de opdracht voor de realisatie van het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke 
Langstraat (GOL) gegund aan de Combinatie Mourik-Besix (CMB). 

Voordat de werkzaamheden kunnen starten, moet 
er eerst nog een definitief akkoord komen op 
het Provinciaal Inpassing Plan (PIP). Wij zijn nog 
steeds in afwachting van een zittingsdatum bij de 
Raad van State voor inhoudelijke behandeling van 
de zaak. De aannemerscombinatie begint al wel 
met een aantal voorbereidende werkzaamheden. 
Het gaat onder meer om metingen, sonderingen 
(meting draagkracht grond) en het traceren en 
benaderen van niet gesprongen explosieven. Met 
de daadwerkelijke uitvoering wordt pas gestart 
nadat de Raad van State uitspraak heeft gedaan. 

Voor een deel vinden deze werkzaamheden  
plaats binnen de gemeente Heusden. Pachters en 

eigenaren van de betreffende gronden zijn hiervan 
op de hoogte gebracht. Verder gaat het om loca-
ties in de openbare ruimte. De aannemer zal even-
tuele overlast tot het minimum beperken.

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden half 
april starten en rond de zomervakantie zijn afge-
rond. Op dit moment vormt de Corona-crisis nog 
geen belemmering voor de werkzaamheden. Het 
kan natuurlijk zijn dat dit de komende weken nog 
verandert. Sowieso nemen de medewerkers van 
CMB alle geldende richtlijnen van het RIVM in 
acht.<

HEUSDEN HELPT
Hulp nodig? Behoefte aan een praatje, maar (even) niemand in 
de buurt? Wij helpen je graag! Vele vrijwilligers staan klaar om 
boodschappen te doen, de hond uit te laten of gewoon voor 
een praatje en een luisterend oor. Bel 073 511 83 50 of mail naar 
heusdenhelpt@bijeenheusden.nl. <

Rectificatie
In het artikel “De Driewiel is geboren, Nu & Morgen 25 maart 2020”
is een fout geconstateerd:
 
Abusievelijk is vermeld dat een subsidie van de Provincie Noord-
Brabant en een bijdrage van het Groen Ontwikkelfonds Brabant  
samen hebben bijgedragen aan de natuurontwikkeling. Dit is niet het 
geval: alleen het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV heeft financieel 
bijgedragen aan de natuurontwikkeling op Driewiel. <

www.heusden.nl
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