
Lintjesregen 2020
Traditionele ‘Oranjeborrel’ afgelast

Op 24 april vindt de jaarlijkse lintjesregen plaats. Dit keer zal het in 
verband met de maatregelen tegen verspreiding van het coronavi-
rus anders georganiseerd worden als voorgaande jaren. Daardoor 
vindt er ook geen bijeenkomst voor gedecoreerden plaats.

Het is een traditie in de gemeente Heusden om alle inwoners die 
ooit benoemd zijn in de Orde van Oranje-Nassau ter gelegenheid 
van de verjaardag van Koning Willem-Alexander uit te nodigen 
voor een “Oranje-borrel”. Deze bijeenkomst, die op vrijdag 24 
april 2020 gepland stond, kan dus helaas niet doorgaan. <

We roepen alle inwoners op géén spontane publie-
kelijke activiteiten als eerbetoon te ondernemen 
gedurende de dag, en ook niet rond 20.00 uur bij 
één van de monumenten. Hoe goedbedoeld ook, 
leidt dat tot toeloop van publiek, dat we in deze 
tijd met elkaar moeten voorkomen.

Toespraak burgemeester
Op de webpagina www.heusden.nl/doden-
herdenking en op de facebookpagina van gemeen-
te Heusden zal om 17.00 uur een herdenkingstoe-
spraak van onze burgemeester en een voordracht 
van een gedicht door onze jeugdburgemeesters 
te zien zijn. In het programma zullen ook enkele 
sfeerbeelden van de kransleggingen van eerder die 
middag te zien zijn. <

Nationale Dodenherdenking
In Heusden

In het jaar dat 75 jaar vrijheid centraal staat, zal de Nationale Dodenherdenking in de gemeente 
Heusden noodgedwongen een meer individueel karakter hebben. In overleg met de comités uit onze 
gemeente die jaarlijks betrokken zijn bij de organisatie van de Dodenherdenkingen kiezen we voor een 
individuele invulling, passend bij deze crisistijd, om deze dag een passend eerbetoon te geven.

Door deze individuele invulling willen we een 
piekmoment en/of toeloop van publiek bij de her-
denkingsplekken voorkomen. Op deze dag zal de 
burgemeester bij alle herdenkingslocaties, namens 
de inwoners, een krans leggen. Dit gebeurt sober, 
zonder protocol en publiek. 

Zelf herdenken
Op 4 mei kun je gedurende de middag en avond 
tot zonsondergang een persoonlijk eerbetoon 
brengen, op de bekende vier herdenkingsplaatsen. 
Houdt hierbij rekening met 1,5 meter afstand en 
zorg dat er niet meer dan drie mensen tegelijk bij 
het eerbetoon staan. Geef elkaar de tijd en ruimte 
om overledenen te herdenken. Verder willen wij je 
vragen om thuis vanaf 12.00 uur de vlag halfstok 
te hangen. 

Herdenkingslocaties
•  Drunen, Raadhuis-

plein, plaquette  
gemeentehuis.

•  Vlijmen, monument  
aan de Sint Catharina-
straat.

•  Heusden, algemeen 
herdenkingsteken op 
het Zuider-Bolwerk.

•  Elshout, plaquette 
kerk, Kerkstraat.

Tot Morgen in Geerpark
38 woningen in de pre-sale

In Tot Morgen in Geerpark komen 38 woningen, het is een mix  
van hoek- en tussenwoningen, beneden- en bovenwoningen, twee-
onder-een-kapwoningen en patio’s. De woningen liggen op een  
toplocatie direct aan of dichtbij het grote wijkpark of met uitzicht 
op de waterslinger. 

Een groot aantal woningen heeft een veranda aan de voorzijde, 
waardoor je nog meer kunt genieten van de natuur om je heen. In 
Tot Morgen krijgen de woningen een modern-landelijke architectuur. 
Alle woningen zijn gasloos en nul-op-de-meter. De pre-sale van de wo-
ningen start op 27 april. Wie het pre-saleformulier vóór 6 mei 2020 
invult, krijgt straks voorrang bij de toewijzing van de woningen. 

Op de website www.totmorgengeerpark.nl vind je alle informatie per 
woningtype en per bouwnummer. De officiële verkoop start op zater-
dag 16 mei en vindt online plaats. Op dat moment wordt de brochure 
en de definitieve prijslijst beschikbaar. Je kun je dan officieel inschrij-
ven en je definitieve bouwnummerkeuze(s) kenbaar maken.

Wil je persoonlijk uitgenodigd worden voor de presale en de  
start verkoop, en op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? 
Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op de projectwebsite 
www.totmorgengeerpark.nl. <

Aangepaste openings tijden
Tijdens meivakantie werken wij uitsluitend op afspraak en vervalt  
de avondopenstelling op donderdag.

Van maandag 20 april tot en met vrijdag 1 mei kun je aan de gemeen-
tebalie 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 donderdagavond vervalt tot 1 mei. 
Op dinsdagavond helpen we je graag en kun je zonder afspraak binnen 
lopen. In het gemeentehuis van Vlijmen houden wij ons ook aan de 
richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat we 1,5 meter afstand hou-
den. Houd hier rekening mee als je moet wachten. De balies zijn hier-
voor 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. 

(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 - 17.00 uur
Vrijdag van 09.00 - 17.00 uur

Let op! Tijdens meivakantie werken  
wij uitsluitend op afspraak. Zie voor 
meer info artikel op deze pagina.

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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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, De Amazone 21, plaatsen 

dakopbouw en dakkapel op garage 
(627078, 13-04-2020)

•  Haarsteeg, Mommersteeg 74, bouwen 
bijgebouw (626818, 08-04-2020)

•  Herpt, Groenstraat (kadastraal 
G1637), bouwen woning en bijgebouw 
(627126, 14-04-2020)

•  Vlijmen, Europalaan 16, plaatsen 
dakkapel (627300, 14-04-2020)

Kappen
•  Vlijmen, Parallelweg-Oost (kadastraal 

L1413), kappen 2 berken, 11 zomerei-
ken en opschot (626996, 10-04-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Fonteinkruid 7, aanleggen 

in- en uitrit en pad naar voordeur 
(627240, 14-04-2020)

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 verzend-
datum.

Bouwen
•  Elshout, Mariëndonkstraat 26,  

bouwen schuur met overkapping 
(621444, 10-04-2020)

•  Vlijmen, Molenstraat 4, legaliseren  
2 dakkapellen op bijgebouw (616385, 
09-04-2020)

Ingetrokken
•  Vlijmen, De Hooge Bank 1, plaatsen 

zonnepanelen (625150, 08-04-2020)

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.

ONTWERPWIJZIGINGSPLAN JACOB 
VAN LENNEPSTRAAT, VLIJMEN EN 
ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENS-
WAARDE GELUID
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met:
•  het ontwerp van het wijzigingsplan 

Jacob van Lennepstraat, Vlijmen (NL.
IMRO.0797.WPVanLennepstr-ON01);

•  het ontwerpbesluit hogere grens-
waarde geluid.

Ontwerpwijzigingsplan
Het plangebied ligt in de wijk Vliedberg 

geluidhinder biedt de mogelijkheid om 
hiertoe een hogere grenswaarde vast 
te stellen. Het college wil van deze 
mogelijkheid gebruik maken.

Inzage en zienswijzen
Het ontwerpwijzigingsplan met 
bijbehorende stukken en het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
geluid liggen met ingang van 23 april 
2020 gedurende zes weken ter inzage. 
Een digitale versie is raadpleegbaar 
via onze website www.heusden.nl. 
Het ontwerpwijzigingsplan vind je 
ook op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt 
een zienswijze indienen.

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Jolanda Baardwijk via 
telefoonnummer (073) 513 17 89.  
Wil je hierbij het zaaknummer 622709 
vermelden?

Verkeer
Het college van Heusden heeft op 14 
april 2020 besloten om ter hoogte van 
de volgende locaties twee parkeer-
plaatsen te reserveren voor het opla-
den van elektrische voertuigen:

•  Magnoliastraat ter hoogte van pand-
nummer 16 in Nieuwkuijk;

•  Jan van Eyckhof ter hoogte van pand-
nummer 8 in Drunen;

•  Haagwinde ter hoogte van pandnum-
mer 16 in Vlijmen

•  Amalia van Solmsstraat ter hoogte 
van pandnummer 27 in Drunen;

•  Kastanjelaan-West ter hoogte van 
pandnummer 169 te Drunen.

Het besluit is op 14 april 2020 bekend-
gemaakt in de Staatscourant. Je kunt 
tot en met 25 mei 2020 bezwaar maken. 

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

Zaaknummer: 606537
Datum ingekomen: 11 oktober 2019
Adres: Mariëndonkstraat 47 Elshout
Activiteit: Veranderen 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. Voor meer informatie kun je 
contact opnemen met het cluster 
Omgevingsvergunningen van de ge-
meente Heusden. Graag bij een schrif-
telijke reactie het zaaknummer vermel-
den. <

Bekendmakingen >

in de bebouwde kom van Vlijmen en 
wordt globaal begrensd door de 
Vondelstraat, Jacob van Lennepstraat, 
Constantijn Huijgensstraat en het 
perceel van Kindcentrum de Vlechter.
 
Het wijzigingsplan voorziet in de be-
stemmingen ‘Wonen’, ‘Verkeer- en 
Verblijfsgebied’ en ‘Groen’ voor de 
realisering van maximaal vijftien wo-
ningen en de inrichting van de open-
bare ruimte. 

Het wijzigingsplan wordt waarschijn-
lijk vastgesteld in het derde kwartaal 
van 2020.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
geluid
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat 
door het wegverkeer van de A59 de 
voorkeursgrenswaarde uit de Wet 
geluidhinder (Wgh) op een aantal wo-
ningen in het plangebied met maxi-
maal 2 dB wordt overschreden. De Wet 

Ligging plangebied

Verbouwen of verhuizen?  
Huur een container!

Als je gaat verbouwen of verhuizen ben je vooraf 
druk met het opruimen van je huis en kom je al 
die spullen tegen die je onnodig jarenlang hebt 
bewaard. Hierdoor heb je veel meer grof afval dan 
normaal. 

Voorafgaand aan een verbouwing moet er meestal 
ook nog gesloopt worden. Hierdoor zit je met ber-
gen puin en sloopafval. Puin en sloopafval mogen 
vanzelfsprekend niet in de ondergronds restafval-
containers. 

Natuurlijk kun en mag je puin en grof afval naar 
de milieustraat brengen, maar als je een container 
huurt bij een particulier bedrijf ben je veelal goed-
koper uit en het afval wordt ook netjes gerecycled. 

Daarnaast werkt het sneller en effectiever: en het 
scheelt je ritjes naar de milieustraat en je hebt 
dan ook geen lange wachtrijen bij de milieustraat. 
Bovendien hoef je het afval bij het huren van een 
container niet zelf af te voeren en hoef je het vaak 
ook niet te sorteren! <

www.taalhuismb.nl 

Wil je beter
leren lezen,
schrijven
of rekenen?

Wil je leren 
werken 
met de  
computer?

Ik begrijp  
de corona - 
regels van  

de overheid

Ik kan  
mijn kind  

helpen met  
huiswerk

Ik kan  
e-mailen en  

foto’s doorsturen  
naar mijn klein-

kinderen

 
 

 

 Laury
 06 213 85 990
Maandag, dinsdag,
donderdag 9.00-16.00u
heusden@taalhuismb.nl 

Taalnetwerk Midden-Brabant is een samenwerking tussen:
Bibliotheek Midden-Brabant/Theek5/Bibliotheek Heusden | MST -  
Mensen in beeld houden | ContourdeTwern | ROC Tilburg/KW1c - 
School voor Educatie en Inburgering | Stichting Lezen & Schrijven

De Taalhuizen  
zijn tijdelijk  

gesloten maar,  
we zijn gewoon 

bereikbaar. 

 Rianne
 06 160 80 786
Dinsdag 10.00-12.00u
donderdag 15.00-17.00u
waalwijk@taalhuismb.nl

 Catherine
 06 821 36 409
Woensdag 10.00-12.00u
loonopzand@taalhuismb.nl 

Taalhuis Heusden
In de gemeente Heusden heeft zo'n 8 tot 11 procent van de inwo-
ners moeite met lezen, schrijven en digitale vaardigheden. Ken 
jij iemand die laaggeletterd is? Breng hem of haar dan in contact 
met het Taalhuis Heusden.

Ook tijdens de Coronacrisis is het Taalhuis te bereiken. Laury is 
in Heusden de Taalhuisgids. Je kunt haar bellen of appen via  
06-21 38 59 90. Een mail sturen kan via heusden@taalhuismb.nl. 
De inloopspreekuren gaan voorlopig niet door. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

www.heusden.nl
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HeusdenHelpt
Komt u door de coronacrisis in 
nood en heeft u hulp nodig?

Neem contact op met:
HeusdenHelpt 
073 511 83 50
heusdenhelpt@bijeenheusden.nl
ma t/m vrij van  9.00u tot 17.00u

Moet iemand 
uw hond 
uitlaten?

Mist u een praatje? 
Contact met anderen?

Heeft u 
hulp nodig?

Voelt u zich 
niet meer 
veilig thuis?

Maakt u zich 
zorgen?

Heeft u 
boodschappen 
nodig?

Komt uw 
mantelzorger 
even niet meer?Kunnen de 

kleinkinderen 
niet meer 
komen?

ZORGSAAM 
HEUSDEN
Thuis met vrijwilligers

www.heusden.nl
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