
Toonbankapp
Koop jij ook lokaal?  

In onze gemeente is afgelopen donderdag de Toonbank app gelan-
ceerd. Deze app maakt het mogelijk voor lokale ondernemers om 
hun producten aan te bieden via de app, ook als je geen webwinkel-
module hebt. 

De toonbank app is letterlijk een digitale toonbank. Klanten zien in 
de app de winkel of horecazaak bij hun in de buurt. Via de app kun-
nen zij producten bestellen. De winkel of horeca zaak kiest zelf hoe 
de producten geleverd en betaald worden. Consumenten hoeven de 
deur dus niet uit en kunnen thuis vanaf de bank lokaal winkelen. De 
ontwikkelaars van de Toonbankapp rekenen voor de middenstan-
ders geen kosten omdat zij de lokale economie, in de moeilijke tij-
den, willen steunen. De app is voor consumenten beschikbaar voor 
IOS en Android telefoons.  

Ondernemer in Heusden?
Winkels en horeca ondernemingen uit de gemeente Heusden kun-
nen gratis een account aanmaken. Tot oktober 2020 is gebruik van 
de app gratis, daarna bekijken de ontwikkelaars van de app of het 
initiatief doorgaat en of daar kosten voor gevraagd worden. De 
data die de app en het platform verzamelt, worden puur gebruikt 
voor de werking van de app. De data wordt niet doorverkocht aan 
derden.

Ben jij ook enthousiast en wil je jouw producten aanbieden?  
Maak dan snel gratis een account aan via www.toonbankapp.nl/
register-shop <

(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen 
met de gemeente 
Heusden via 
telefoonnummer

Verkoop woningen Geerpark
In Morgenrood

Geerpark ontwikkelt volop verder! Van de Ven Bouw en Ontwikkeling 
BV is gestart met de verkoop van 48 compleet afgewerkte 
‘MorgenWonen-woningen’.

Alle 48 woningen worden ‘woonklaar’ opgeleverd. Zo worden alle wan-
den en plafonds afgewerkt. Ligt er op de begane grond en de eerste 
verdieping vloerverwarming. De badkamer en het toilet zijn van alle 
gemakken voorzien. De woningen worden daarnaast uitgerust met een 
luxe keuken. In de achtertuin wordt tevens een zonneterras en een pad 
naar de berging aangelegd. Zelfs de erfafscheiding met hedera en een 
dichte poort is al geplaatst. Kortom, vandaag de sleutel, morgen wonen. 
Ben jij geïnteresseerd? Wees er dan snel bij! Kijk voor meer informatie 
op www.morgenwoneninvlijmen.nl <

bomen in het buitengebied behandeld. We spuiten 
in twee rondes die ongeveer 10 dagen na elkaar 
plaatsvinden. Het is niet mogelijk om een precieze 
datum aan te geven waarop de werkzaamheden 
plaatsvinden, omdat dit afhangt van de weersom-
standigheden. Let op dat je niet onder de bomen-
nevelspuit wandelt of fietst. Bij direct contact 
met de spuitnevel kunnen huid of ogen geïrriteerd 
raken; dit geldt ook voor huisdieren.

Nesten 
De rupsen maken eind mei en begin juni hun nes-
ten. Zie je zelf een nest? Waarschuw de gemeente 
dan via de BuitenBeter App, telefonisch via 
(073) 513 17 89 of per mail op info@heusden.nl.  
We bekijken dan of het nodig is om het nest te 
verwijderen of dat we andere maatregelen kunnen 
nemen. Meer informatie over wat de gemeente 
doet om de eikenprocessierups te bestrijden lees 
je op www.heusden.nl/eikenprocessierups. <

Eikenprocessierupsen
Preventieve bestrijding gestart

De gemeente start, net als voorgaande jaren, met het preventief benevelen van eikenbomen. De eerste 
eikenprocessierupsen komen begin april uit het ei en beginnen dan te eten van de verse blaadjes van de 
eikenboom. Door de bomen te benevelen met het biologische en natuurvriendelijke middel Xentari gaan 
de rupsen in een vroeg stadium dood, waardoor er minder overlast is van brandharen. 

Werking bestrijdingsmiddel
Het biologisch bestrijdingsmiddel werkt met een 
bacterie. Deze bacterie wordt op de bladeren van 
de eikenbomen gespoten. Als de rupsen deze bla-
deren eten, krijgen ze automatisch de bacterie 
binnen. De bacterie tast het darmkanaal van de 
rupsen aan, waardoor deze afsterven. Deze bac-
terie heeft alleen effect op rupsen die op het mo-
ment van toepassing van het blad eten. Op andere 
insecten, vogels, zoogdieren en mensen heeft deze 
bacterie geen enkele invloed.

Wanneer bestrijden we?
We verwachten dit jaar weer veel rupsen. Daarom 
bestrijden we met name op de locaties waar we 
veel nesten verwachten en waar het gebied toe-
gankelijk is voor een tractor. Om alle bomen te kun-
nen behandelen, bestrijden we niet alleen overdag 
maar soms ook in de avond en nacht. Tussen 22.00 
uur ’s avonds en 7.00 uur ’s morgens worden alleen 

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. <

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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Alweer gft-vracht afgekeurd
Afval scheiden: goed voor het milieu en je portemonnee

Strijd met Japanse Duizendknoop
De Japanse Duizendknoop komt steeds meer voor in tuinen, plantsoenen en het buitengebied. 

Binnen korte tijd is voor de 3e keer een vracht 
gft-afval uit onze gemeente afgekeurd. Dit keer 
een vracht van maar liefst 10 ton! De 3 afgekeurde 
vrachten hebben ons tot nu toe al bijna € 3.000 
gekost. Daarnaast kunnen de bruikbare grondstof-
fen uit deze vrachten ook niet gebruikt worden. De 
gehele vracht wordt afgekeurd en moet daardoor 
als restafval worden afgevoerd en verwerkt. De 
verwerkingskosten voor restafval zijn 3 x hoger 
dan de verwerkingskosten voor groente- fruit- en 
tuinafval.

Wat treffen we aan?
Bij de afgekeurde vrachten werden o.a. plastic 
zakken, drankenkartons, restafval  en harde 
kunststoffen aangetroffen. Niet echt afval dat je 
per abuis in je groene container gooit. En dan te 
bedenken dat ook het plastic verpakkingsafval en 

de drankenkartons voor hetzelfde tarief aan huis 
worden opgehaald. 

Wie gaat dit betalen?
De extra kosten van het afgekeurde gft-afval be-
taal je als inwoner uiteindelijk zelf. Het gaat nu 
om 3 vrachten, maar als deze trend doorzet kun-
nen we aan het einde van het jaar wel eens voor 
onaangename verrassingen komen te staan. De 
afvalbegroting dient sluitend te zijn en dit kan 
dan tot gevolg hebben dat we de afvalstoffenhef-
fing (extra) moeten verhogen. 

Controles
Binnenkort starten we met extra controles van de 
groene containers. Heb jij een groene container aan 
de straat staan met afval dat er niet in thuis hoort. 
Dan kan je hiervoor een boete van € 95 ontvangen. <

De exotische plant kan aanzienlijke schade aan-
richten aan het milieu. Wist je dat de wortels 
zelfs door beton heen kunnen groeien? De plant 
kan dus ook schade aanrichten aan verhardin-
gen, bouwwerken, rioleringen en funderingen.  

Vrijwilligers van de Natuur en Milieuvereniging 
Heusden ondersteunen de gemeente bij de 
bestrijding van de Japanse Duizendknoop. Ze 
helpen door nieuwe plekken in de gemeente te 
ontdekken waar de duizendknoop voorkomt, 
daarnaast informeren ze inwoners over hoe de 
plant eruit ziet en wat voor schade deze aanricht 
en helpen ze bij de verwijdering van de plant. 

Wat kun je zelf doen?
Wegmaaien van de Duizendknoop heeft geen 
nut, de plant moet met wortel en al worden 
uitgestoken. Stop de wortels van de Japanse 
Duizendknoop niet in de groencontainer! Anders 
verspreidt de plant zich verder via het compost. 

Je kunt de uitgestoken wortels van de Japanse 
Duizendknoop naar de gemeentewerf brengen. 
Er is een speciale plek op de gemeentewerf vrijge-
maakt om deze plant te deponeren. Je kunt het 
ook bij het restafval deponeren. 

Bekende locaties
Er zijn al een aantal plekken bekend waar de 
Japanse Duizendknoop staat. Hier hebben we 
bordjes met een QR-code geplaatst. De code kun 
je scannen met je telefoon, vervolgens vind je 
meer informatie over de Japanse Duizendknoop. 
Zo maken we onze bewoners bewust van de 
aanwezigheid van de plant en laten we meteen 
weten, dat de locatie bij ons bekend is. Vind 
je de plant op gemeentelijke grond? meld het 
dan aan ons! Dit kan telefonisch via het tele-
foonnummer (073) 513 17 89 of per e-mail naar 
info@heusden.nl. Daarnaast kun je ook gebruik 
maken van de BuitenBeter app. Kijk voor meer 
informatie op www.heusden.nl/duizendknoop <

Werk aan de weg
A59 dicht 

Op 17 april vinden er vanaf 21.00 uur werkzaamheden plaats 
op de A59 door Rijkswaterstaat. Tussen knooppunt Empel en 
Hooipolder is de snelweg afgesloten voor verkeer. De afsluiting  
is alleen voor het verkeer van knooppunt Empel richting 
Hooipolder. Alle tussenliggende op- en afritten zijn afgesloten. 
Het verkeer wordt omgeleid middels bebording. De werkzaam-
heden duren tot 21 april 05.00 uur.

De volgende omleidingen worden ingesteld: 
1. Vanaf Knp. Empel / knp. Hintham via de N65 – A58 – A27  

en verkeer richting Waalwijk / Efteling via de N65 – N261.  
(18 minuten vertraging)

2. Vanaf Knp. Empel via de A2 – A15 – A27 (en vanaf knp.  
Deil via A15 – A27). (14 minuten vertraging)

3. Vanaf Waalwijk via de N261 – N260 – A58 – A27.  
(30 minuten vertraging)

Plan je route via www.vananaarbeter.nl <

Werk in uitvoering 
Ook nu we in Nederland al geruime tijd in de Coronacrisis zitten, 
blijven de gemeentelijke dienstverlening en alle uitvoerende 
werkzaamheden doorgaan. Er zijn nog geen bouwprojecten 
stilgelegd. Onze medewerkers en de medewerkers van onze aan-
nemers houden zich daarbij strikt aan de maatregelen en richt-
lijnen die door het RIVM en de Rijksoverheid zijn afgekondigd.

Dit is natuurlijk in het belang van de gezondheid van zowel 
onze inwoners als van medewerkers zelf. Daarnaast hechten 
wij, als organisatie en opdrachtgever, hier veel waarde aan. 
Medewerkers die werken in de openbare ruimte moeten het 
goede voorbeeld geven.

Voorbereiding projecten
De voorbereiding van nieuwe projecten proberen we zo goed 
mogelijk door te laten gaan. Daar waar we normaal gesproken 
een inloopavond of informatieavond organiseren om informatie 
uit te wisselen en te ontvangen van inwoners, gaan we dat nu 
anders doen. Mocht er een project in jouw wijk van start gaan 
dan informeren wij je daarover en gaan we graag het gesprek 
aan, uiteraard op afstand. <

dit is onder ander gft-afval

Aangepaste openingstijden
Gemeentebalie in Vlijmen 

Van maandag 20 april tot en met vrijdag 1 mei kun je aan de ge-
meentebalie in Vlijmen alleen terecht op afspraak. Dit betekent 
dat als je bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs wilt aanvragen 
dat je via www.heusden.nl of telefonisch op (073) 513 17 89 een 
afspraak moet inplannen. De avondopenstelling op donderdag-
avond vervalt tot 1 mei. Op dinsdagavond helpen we je graag en 
kun je zonder afspraak binnen lopen. Vanzelfsprekend houden 
wij ons ook aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat 
we 1,5 meter afstand houden. Houd hier rekening mee als je 
moet wachten. De balies zijn hiervoor ingericht. We vinden het 
fijn als je met PIN wilt betalen. <

Wist je dat je ook met je DigiD veel zaken digitaal kunt regelen bij de 
gemeente? Op www.heusden.nl vind je per product meer informatie. 

www.heusden.nl
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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
Kappen
•  Elshout, Mariëndonkstraat 39, kap-

pen boom (op erfgrens met huisnum-
mer 43) (625974, 01-04-2020)

•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 94A, kap-
pen drie eiken (625980, 02-04-2020)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat kadastraal 
M576, kappen lindeboom in verband 
met herinrichten kerstraat (626096, 
02-04-2020)

Afwijken van de bestemming
•  Vlijmen, Vliedbergweg 30 unit 14, 

realiseren cateringbedrijf met keuken 
(626165, 02-04-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Doctor Schaepmanstraat 11, 

aanleggen in- en uitrit (626675,  
07-04-2020)

Milieuvergunning/mileutoets
•  Vlijmen, Vliedbergweg 30 unit 14, 

realiseren cateringbedrijf met keuken  
(626165, 02-04-2020)

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 verzendda-
tum.

Bouwen
•  Drunen, Groenewoud 17, verbouwen 

en uitbreiden bedrijfswoning 
(612269, 06-04-2020)

•  Drunen, Grotestraat 87, verbouwen 
woning tot woning met B&B (624127, 
07-04-2020)

•  Haarsteeg, Willy van den Berkstraat 
kavel 2, bouwen woning (619704, 
02-04-2020)

•  Vlijmen, Pastoriestraat 4, verbouwen 
en vergroten woning (616799,  
02-04-2020)

•  Vlijmen, Ranonkel 40, plaatsen groe-
ne wand tegen kopgevel woning  
(620969, 06-04-2020)

•  Vlijmen, Voorstraat 22, verplaatsen 
voordeur (gevelwijziging) (621754, 
06-04-2020)

Kappen
•  Drunen, Prins Hendrikstraat 6,  

kappen Italiaanse populier (625272, 
03-04-2020)

•  Drunen, Von Suppéstraat ter hoogte 
van huisnummer 3, kappen 3 plata-
nen (625092, 03-04-2020)

•  Vlijmen, Jacob van Lennepstraat hoek 
Vondelstraat kadastraal H6197, kap-
pen Amerikaanse eik en Himalaya 
ceder (625098, 03-04-2020)

Vergunningsvrij
•  Hedikhuizen, Lambertusstraat 17, 

kappen 30 essen (621461, 02-04-2020)

Ingetrokken
•  Drunen, Kleinestraat 31, aanleggen 

in- en uitrit (622289, 03-04-2020)

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.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
'TONGERLOOSTRAAT 16 TE ELSHOUT'

Het college van Heusden maakt be-
kend, dat de gemeenteraad op 1 april 
2020 het bestemmingsplan 
'Tongerloostraat 16 te Elshout' (NL.
IMRO.0797.BPtongerloo16-VG01) heeft 
vastgesteld.

Het bestemmingsplan dient ertoe een 
bouwmogelijkheid voor een bedrijfswo-
ning op het perceel te creëren. Deze 
bouwmogelijkheid sluit aan bij de 
opzet in de straat en het bedrijventer-
rein en sluit aan op de behoefte in de 
markt.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 16 april 2020 gedurende 6 
weken ter inzage. Een digitale versie is 
raadpleegbaar via www.heusden.nl. en 
via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar 
hebben gemaakt kunnen binnen zes 
weken na de dag waarop dit bestem-
mingsplan ter inzage is gelegd beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Ook 
belanghebbenden die kunnen aanto-
nen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken, 
kunnen beroep indienen. Het vastge-
stelde bestemmingsplan treedt in 
werking na het verstrijken van de be-
roepstermijn. 

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 
RESTAUREREN DOEVERENSCHE 
SLUIS.
Deze vergunning maakt het restaure-
ren van een Rijksmonument 
(Doeverensche sluis) op het perceel  
aan de Dorpsstraat in Doeveren moge-
lijk. Het perceel is kadastraal bekend 
onder gemeente Heuden, sectie F, 
nummer 511.

Deze ontwerp omgevingsvergunning 
bevat de activiteit ‘Handelingen met 
gevolgen voor beschermde monumen-
ten’.

Procedure
De ontwerp omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 16 april 2020 gedurende zes weken 
ter inzage. U kunt de stukken tijdens 
openingstijden inzien in het gemeente-
huis in Vlijmen. Een digitale versie van 

de ontwerp omgevingsvergunning is 
opvraagbaar via info@heusden.nl. 
Graag bij uw schriftelijke reactie het 
zaaknummer 604976 vermelden. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met 
het cluster Omgevingsvergunningen.

Activiteitenbesluit  
milieubeheer
Het college van Heusden heeft de on-
derstaande melding(en) op grond van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:

Zaaknummer: 00620706
Datum ingekomen: 11 februari 2020
Adres: Ophovenseweg 1 Herpt
Activiteit: Wijzigen rundveehouderij

De acceptatie van de melding betreft 
geen besluit in de zin van de Algemene 
wet bestuursrecht. Het indienen van 
een bezwaar of beroep is dan ook niet 
mogelijk.

Meer informatie
Graag bij de schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kunt je contact opnemen met de ge-
meente Heusden via telefoonnummer 
073-513 17 89 <

Bekendmakingen >

Ligging plangebied

Creatief bezig zijn in deze Coronatijd?
Het Coronavirus heeft een grote impact op ons normale leven. We blijven gelukkig ook in Heusden  
allemaal zoveel mogelijk thuis en zijn er veel mooie initiatieven om elkaar te helpen. Onderstaand  
enkele leuke creatieve initiatieven: 

We gaan op Berenjacht…..
Het bekende kinderverhaal ‘We gaan op 
Berenjacht’ alleen dan nét even anders! 
Laura Hoek van Het Pieck is gestart met de 
KunstBerenjacht, waarbij ze iedereen oproept om 
een werk met ‘een beer’ als uitgangspunt te maken 
en het achter een raam of etalage te plaatsen. 
Geef via laura.hoek@hetpieck.nl door waar het 
werk zich bevindt en er ontstaat een beregoede 
kunstroute. Op de website van hetpieck.nl vind je 
al de geplaatste kunstwerken. Het Pieck organi-
seert in het seizoen 2020-2021 een expositie van 
de kunstwerken.

Pimp je schoen
Geef je oude schoen een tweede leven! Het pro-
ject Pimp je schoen is ontworpen door Marijke 
Jimenez Fernandez, leerkracht van Het Kompas 
in Nieuwkuijk en Marjolein van den Akker van 
Trefpunt cultuureducatie Heusden. Met dit pro-
ject nodigen zij je uit een oude schoen om te tove-
ren tot een persoonlijk kunstwerk. Natuurlijk mag 
iedereen meedoen! Stuur jij een foto in want dan 
komt jouw kunstwerk in een online museum.
Hoe je mee kunt doen lees je op de website 
www.trefpuntheusden.nl/pimp-je-schoen <

Zie jij door de bomen het 
bos niet meer? 
Jongerenpunt Midden-Brabant helpt

Bij het Jongerenpunt Midden-Brabant zijn jongeren altijd  
welkom met alle vragen, overigens voor nu wel even digitaal. 
Het is namelijk vaak een zoektocht waar ze precies moeten zijn 
als ze vastlopen op het gebied van: werk, studie, geld en andere 
zorgen. Het Jongerenpunt helpt ze dan op weg.

Is je zoon of dochter tussen de 18 en 27 jaar? Wil hij of zij bijvoor-
beeld gaan studeren, een baan vinden, een eigen bedrijfje star-
ten of weet hij of zij het gewoon even niet zo goed? Neem dan 
eens contact op met het Jongerenpunt Midden-Brabant. Kijk 
voor meer informatie op www.jongerenpuntmiddenbrabant.nl. 

Hulp nodig? Stuur dan een appje naar het Jongerenpunt via  
(06) 21341041. Tijdens de maatregelen tegen de verspreiding  
van het Coronavirus organiseert het Jongerenpunt iedere werk-
dag van 13.00 tot 14.00 uur een online spreekuur via Houseparty. 
Inloggen kan via de website. Sanne van der Stroom is de 
Jongerenregisseur van de gemeente Heusden en helpt graag  
bij de zoektocht. <

www.heusden.nl
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