
Maatregelen corona 
Iedereen keek gespannen uit naar de persconferentie van dinsdag 21 april waarin de nieuwe  
maatregelen tegen het coronavirus bekend werden gemaakt. 

Aangepaste openingstijden  
gemeentebalie Vlijmen
Vanaf maandag 20 april tot en met vrijdag 1 mei werken wij aan de  
balie de hele dag alléén op afspraak. Verder vervalt tot en met 1 mei 
onze openstelling op donderdagavond. Op dinsdagavond kunt u  
uiteraard nog steeds terecht.

Dinsdag 5 mei zijn wij gesloten i.v.m. Bevrijdingsdag.

U kunt een afspraak maken via www.heusden.nl of via (073) 513 17 89. <

Vanaf maandag 11mei
Onderwijs en kinderopvang
Scholen in het basisonderwijs, inclusief het speci-
aal (basis)onderwijs, de dag- en gastouderopvang 
openen op maandag 11 mei hun deuren. Kinderen 
kunnen naar de buitenschoolse opvang (BSO) op 
de dagen dat zij naar school gaan.

Basisscholen in het primair onderwijs halveren de 
groepsgrootte in de klas; kinderen gaan daarbij on-
geveer 50% van de tijd naar school. De dag dat de 
leerlingen niet op school verblijven, wordt op een 
andere wijze ingevuld. Die invulling wordt bepaald 
door de school en de leraren.

Het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd 
gaat 100% open.

Ouders wordt opgeroepen kinderen zoveel moge-
lijk lopend of op de fiets naar school of opvang te 
brengen om zo het openbaar vervoer te ontlasten.

Vanaf dinsdag 2 juni
Scholen in het voortgezet onderwijs kunnen voor-
bereidingen treffen zodat leerlingen in het voort-
gezet onderwijs vanaf dinsdag 2 juni weer (deels) 
naar school kunnen.

Geen evenementen tot 1 september
Evenementen vormen helaas een risico op te snelle 
en te brede verspreiding van het virus. Het huidige 
verbod op evenementen met vergunnings- en 
meldplicht wordt verlengd tot 1 september.

Impact 
De impact op de samenleving en de sociaalecono-
mische gevolgen van de crisis zijn enorm. De over-
heid kan dankzij haar goede financiële positie eer-
ste hulp bieden aan ondernemingen, zelfstandigen 
en getroffen sectoren. Maar er kan niet voorkomen 
worden dat veel mensen en bedrijven geraakt wor-
den. Gelukkig zien we ook in Heusden dat mensen 
opstaan om elkaar te helpen. #alleensamen. <

Het kabinet heeft besloten om de meeste maatre-
gelen te verlengen tot en met 19 mei. In de week 
vóór 19 mei beoordeelt het kabinet wat er voor de 
periode daarna nodig is. We blijven dus handen 
wassen, houden afstand, blijven zoveel mogelijk 
thuis en werken indien mogelijk vanuit huis. 

Wel komt er voorzichtig meer ruimte voor kinde-
ren en jongeren. Hieronder het overzicht van wat 
er wijzigt en wanneer de wijziging in gaat. 

De praktische invulling van onderstaande wijzigin-
gen krijgt de komende tijd verder vorm in samen-
spraak met betrokkenen.

Vanaf woensdag 29 april 
Sport voor kinderen en jongeren
Kinderen en jongeren krijgen mogelijkheden voor 
georganiseerde buitensport. Kinderen tot en met 
12 jaar kunnen samen buiten sporten, mits georga-
niseerd en onder begeleiding. Officiële wedstrijden 
en competitie zijn verboden.

Jongeren van 13 tot en met 18 jaar mogen samen 
buiten sporten, mits georganiseerd en onder be-
geleiding. Zij moeten onderling 1,5 meter afstand 
houden. Officiële wedstrijden en competitie zijn 
verboden.
 
Voor kinderen en jongeren geldt steeds: geen ou-
ders langs de lijn en thuis douchen. Bij klachten 
zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook 
voor kinderen en jongeren nog steeds: blijf thuis. 
Samen met sportverenigingen bekijken we wat er 
mogelijk is. Tevens hebben we hen gevraagd of er 
ook mogelijkheden zijn voor kinderen en jongeren 
die geen lid zijn van hun vereniging.

Zelfstandig wonende ouderen
Het advies om niet op bezoek te gaan bij 70-plus-
sers wordt aangepast. Vanaf 29 april geldt: zelf-
standig wonende ouderen van 70 jaar en ouder 
kunnen door één of twee vaste personen met 
enige regelmaat worden bezocht.

WEES ALERT

EEN BOSBRAND 
HEB JE ZELF 
IN DE HAND

SAMEN ZIJN WE VERANTWOORDELIJK VOOR NATUURBEHOUD EN DIERENWELZIJN

Van een klein vuurtje tot een 
allesverwoestende brand
Een brandje in het bos, op de hei of in de duinen kan al snel uit de 
hand lopen. Natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. 
Wist je dat je een bosbrand vaak zelf in de hand hebt? Ook de 
Loonse en Drunense Duinen zijn droog door het uitblijven van 
regen. Wat kun je zelf doen?

•  Niet roken in natuurgebieden
•  Gooi afval in de afvalbak, kan dit niet neem het dan mee naar 

huis.
•  Geen kampvuur maken of bbq'en in natuurgebieden
•  Parkeer je auto niet in lang en droog gras maar de daarvoor  

bestemde parkeervakken.
•  Parkeer niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd  

vrij baan hebben <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

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, Raadhuisplein 16, wijzigen 

brandcompartimentering (627837, 
20-04-2020)

•  Drunen, Chrysantenstraat kavel 
CHR02, bouwen woning, garage en 
overkapping (628026, 21-04-2020)

•  Elshout, Heusdenseweg 11, plaatsen 
nok-verhogende dakkapel (628027, 
21-04-2020)

•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 31, bouwen 
loods (627845, 20-04-2020)

•  Herpt, Groene Woud kadastraal 
G1558, bouwen woning met bijge-
bouw (627654, 18-04-2020)

Kappen
•  Drunen, Grotestraat 62, kappen  

esdoorn (627892, 21-04-2020)
•  Vlijmen, Beneluxlaan 70, kappen 

Amerikaanse eik (627819, 20-04-2020)

Monumenten
•  Heusden, Burchtstraat 7A, wijzigen 

achtergevel, plaatsen overkapping, 
vervangen erfafscheiding (627497, 
16-04-2020)

Afwijken van de bestemming
•  Heusden, Burchtstraat 7A, wijzigen 

achtergevel, plaatsen overkapping, 
vervangen erfafscheiding (627497, 
16-04-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Herpt, Groene Woud kadastraal 

G1558, aanleggen in- en uitrit 
(627654, 18-04-2020)

Brandveilig gebruik en gebruiks-
melding
•  Drunen, Prins Hendrikstraat 80, 

brandveilig gebruik pand (627862, 
21-04-2020)

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
•  Drunen, Bosscheweg 11, verbouwen/

vergroten woning (625468,  
17-04-2020)

•  Haarsteeg, Concordia kavel 62 en 63, 
bouwen woning (621820, 16-04-2020)

Verdagen
•  Drunen, Drongelens kanaal, vervan-

gen bestaande kunstwerken in water-
kering (621842, 17-04-2020)

•  Hedikhuizen, Groenstraat 26,  
realiseren hondenpension (622165, 
16-04-2020)

•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8, 
bouwen lichtmast (619719,  
17-04-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, Concordia kavel 62 en 63, 

aanleggen in- en uitrit (621820,  
16-04-2020)

Ingetrokken
•  Heusden, Demer 30C, vergroten  

woning (625099, 16-04-2020)
•  Vlijmen, Industriestraat 1, verbouwen 

pand in verband met huisvesten van 5 
of meer personen (612604, 17-04-
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 PLANDEEL DE HOEVEN 
52-52A HAARSTEEG VAN BESTEM-
MINGSPLAN 'HEUSDEN 
BUITENGEBIED, 4DE HERZIENING
Het college van Heusden maakt bekend 
dat de gemeenteraad op 1 april 2020 

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.

Gemeente Heusden – Melding Besluit 
lozen buiten inrichtingen

Het college van Heusden heeft onder-
staande meldingen op grond van het 
Besluit lozingen buiten inrichtingen 
ontvangen en geaccepteerd voor een 
nieuw aan te leggen gesloten bodem-
energiesysteem:

Zaaknummer: 620367
Datum ingekomen: 7 februari 2020
Adres: Pastoor Beckersstraat 43, 45, 47, 
49 en 51 Monseigneur Muskensstraat 
37, 39, 41, 43 en 45 elshout
Vermogen kW: 0 x 4 kW

Zaaknummer: 623439
Datum ingekomen: 9 maart 2020
Adres: Julianastraat 10 Vlijmen
Vermogen kW: 7 kW

Zaaknummer: 618796
Datum ingekomen: 27 januari 2020
Adres: Mariëndonkstaat 25a Elshout
Vermogen kW: 9 kW

De acceptatie van de meldingen be-
treft 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 uw schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 

kunt u contact opnemen met de ge-
meente Heusden via telefoonnummer 
(073) 513 17 89

Bekendmaking
Het college van burgemeester en wet-
houders van Heusden maakt bekend 
dat het college op 22 april 2020 heeft 
besloten tot het aanleggen van de 
gereserveerde gehandicaptenparkeer-
plaats ter hoogte van de Monseigneur 
van Kesselstraat 6 in Vlijmen. Het bord 
E6 wordt hier geplaatst alsmede het 
onderbord met kenteken. Het besluit is 
op 29 april 2020 bekendgemaakt in de 
Staatscourant.

Verkeer
Het college heeft besloten om 2 par-
keerplaatsen te reserveren voor het 
opladen van elektrische voertuigen aan 
de Lisztstraat ter hoogte van pand-
nummer 8 te Drunen. Je kunt bezwaar 
maken van 24 april tot en met 4 juni 
2020. <

Bekendmakingen >

het plandeel De Hoeven 52-52a 
Haarsteeg van bestemmingsplan 
'Heusden Buitengebied, 4de herzie-
ning' opnieuw heeft vastgesteld (NL.
IMRO.0797.PHHBG4-VG02). Het be-
treft een besluit naar aanleiding van 
een uitspraak van de Raad van State 
over het perceel De Hoeven 52-52a in 
Haarsteeg, kadastraal bekend als 
HDN02G851 en HDN02G852.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 30 april 2020 gedurende 6 
weken ter inzage. Een digitale versie is 
raadpleegbaar via www.heusden.nl. en 
via de landelijke website www.ruimte-
lijkeplannen.nl.

Voor deze vaststelling heeft geen ont-
werpbestemmingsplan ter inzage 
gelegen, gelet op de uitspraak van de 
Raad van State. Het is enkel voor be-
langhebbenden mogelijk om beroep in 
te stellen tegen het herstelde gedeelte 
van het bestemmingsplan. Het vastge-
stelde bestemmingsplan treedt in 
werking na het verstrijken van de be-
roepstermijn. 

Activiteitenbesluit milieu-
beheer
Het college van Heusden heeft de on-
derstaande meldingen op grond van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:

Zaaknummer: 595691
Datum ingekomen: 3 juli 2019
Adres: Grotestraat 261 Drunen 
Activiteit: Oprichten bedrijf voor revi-
sie van automotoren

Zaaknummer: 610022
Datum ingekomen: 21 november 2019
Adres: Groenewoud 14 Drunen
Activiteit: Oprichten natuursteen 
bedrijf

Samen bewegen, juist nu! 
Stichting De Schroef introduceert project Beweegmaatjes

De intelligente lockdown zorgt voor veel uitdagingen. Zowel jongeren als kwetsbare ouderen kunnen 
geen familie en vrienden ontvangen en hun dagritme is ontregeld. Door het opzetten van beweeg-
programma’s probeert Stichting de Schroef mensen vitaal door deze periode te loodsen. Het project 
‘Beweegmaatjes’ brengt deze groepen samen en in beweging.

De eerste Beweegmaatjesactie vond plaats op 
donderdag 16 april. Anouk van Loon, student 
Sportkunde en oud leerling van het d'Oultremont-
college, klopte aan bij Stichting de Schroef met 
het goede idee om een buiten dansles te geven bij 
het Zorgcentrum de Zandley. Anouk enthousiast 
als instructeur en Jos op een stoel voor de minder 
valide bewoners, want iedereen kan meedoen. 
Ongeveer 35 bewoners hebben enthousiast op hun 
balkon of achter het raam meegedaan. 

De andere Beweegmaatjesactie richt zich meer 
op het één op één sociaal contact tussen ouderen 
en jongeren. Middels (video)bellen gaan jongeren 
samen met ouderen bewegen. Er zijn twee beweeg-
programma’s die hiervoor worden gebruikt. De 
beweeglessen van Stichting de Schroef TV met oe-
feningen vanuit de stoel en oefeningen van bewe-
gingstherapeut Nicolette Slot. Bij het werven van 
deelnemers werkt Stichting de Schroef samen met 
onder andere ContourdeTwern en de Schakelring. 
De eerste oudere deelnemers hebben zich reeds 
aangemeld. Er zijn nu zeven jongeren betrokken 
bij het project. Dit zijn studenten, citytrainers 
en/of trainers van MHCD Drunen en V.V. Minerva. 
Deze jongeren worden begeleid door buurtsport-
coaches van Stichting de Schroef. Naast de fysieke 
activiteit is er ook ruimte voor een praatje. Dit con-
tactmoment is voor beide groepen erg waardevol.

Het project Beweegmaatjes wordt mede gefinan-
cierd door het DELA Fonds en 't Fiske. Heb je inte-
resse in deelname of wil je meer informatie? Neem 
dan contact op met buurtsportcoach Paulien Kok 
via paulien.kok@stichtingdeschroef.nl of tel:  
06 131 121 58 <

Het blijft druk op de  
milieustraat
Kom alleen als het echt moet!

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

Kom alleen naar de milieustraat als het écht moet! Is het toch 
nodig probeer ook zoveel mogelijk gespreid te komen. We heb-
ben daarom een overzicht gemaakt van de drukte op de milieus-
traat. Kom jij ook op de wat rustigere momenten? Zo kunnen 
we er samen voor zorgen dat de dienstverlening toch door kan 
gaan!
 
Extra maatregelen
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 milieus-

traat toe;
•  1 inzittenden per voertuig mag uitstappen om afval te depone-

ren;
•  Bij voorkeur via PIN betalen;
•  Houd gepaste afstand van andere bezoekers en medewerkers;
•  Volg instructies van medewerkers op. 

De milieustraat is dinsdag 5 mei gesloten in verband met 
Bevrijdingsdag. <

Ligging plangebied

www.heusden.nl
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Acht lintjes in Heusden
Burgemeester Willemijn van Hees heeft tijdens de jaarlijkse Lintjesregen acht inwoners van de gemeente 
Heusden mogen verrassen met een Koninklijke Onderscheiding. Zij zijn benoemd in de Orde van Oranje 
Nassau, omdat ze zich zonder eigen belang of financieel gewin hebben ingezet voor de lokale samenleving. 
Zeven ervan zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één inwoner is benoemd tot Ridder in de 
Orde van Oranje-Nassau.

In verband met de maatregelen 
rondom de coronacrisis zijn de 
kandidaten niet thuis bezocht, 
maar heeft de burgemeester ze 
gebeld met het goede nieuws dat 
zij een lintje mochten ontvangen. 

Mariet van der Bruggen-van der 
Zee 
Mariet van der Bruggen is al meer 
dan dertig jaren een zeer ac-
tieve vrijwilligster in de parochie 
Wonderbare Moeder in Drunen, 
waar ze vooral betrokken is bij 
het kerkenwerk voor kinderen. 
Daarnaast vervangt ze de paro-
chiesecretaresse als deze afwezig 
is, is ze coördinator van de jaar-
lijks collectie van de Nierstichting 
én vrijwilligster bij de damesgym-
club van SHJ Drunen.

Frans van Delft 
Frans van Delft is lid geweest van 
de Leden- en Verzekerdenraad 
van de VGZ, waar hij mensen hielp 
bij ingewikkelde procedures. 
Na zijn pensionering is hij zich 
volledig gaan inzetten voor de 
Voedselbank, Bijeen en Stichting 
Leergeld. Daarnaast was hij ruim 
veertien jaren hoofdman van 
de Onze Lieve Vrouwe Schuts in 
Vlijmen en later is hij hoofdman 
geworden van de ‘nieuwe’ Schuts.

Corrie van Dortmont-de Hart
Corrie van Dortmont onder-
houdt al ruim dertig jaren de 

R.K. begraafplaats naast de 
Lambertuskerk in Hedikhuizen 
alsof het haar eigen tuin is. Ze 
weet ook precies welke graven 
regelmatig bezocht en onderhou-
den worden en van de graven die 
niet (zo vaak) bezocht worden, 
maakt zij de stenen schoon. 
Daarnaast is ze vrijwilligster 
bij het woonzorgcentrum St. 
Antonius in de vesting Heusden 
en staat ze paraat voor alle men-
sen in Hedikhuizen die hulp of 
aandacht nodig hebben.

Menno Engwerda 
Menno Engwerda is als begeleider 
van een visueel gehandicapte on-
misbaar geweest in diens maat-
schappelijke verkeer. Daarnaast 
heeft hij vrijwilligerswerk voor de 
Blindenbond St. Odilia, afdeling 
Haarlem gedaan. Hij is nog steeds 
vrijwilliger bij de Vereniging 
Senioren Heusden, het Collectief 
Ouderen Vervoer Heusden, de 
Vereniging Ouderen Vervoer en de 
bewonerscommissie Castellum.

Theo (Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau)
Theo Nelissen was bestuurs-
lid van HUB Noord-Brabant 
(scholen voor kinderen met 
leerproblemen) en Willem Twee 
Poppodium. Later is hij nog meer 
vrijwilligerswerk gaan doen, 
waaronder zijn inzet voor bege-
leid wonen (Chapeau Woonkring 
Heusden), de Voedselbank, stich-
ting Leergeld Heusden en Farent 
(voorheen Juvans).

Piet van de Wiel
Sinds de jaren ‘80 is Piet van de 
Wiel als vrijwilliger betrokken 
bij de Heusdense gemeenschap; 
eerst als sportvrijwilliger bij de 
Vlijmense Mixed Hockey Club, 
daarna in woonzorgcentrum 
St. Janshof in Vlijmen. Later 
is hij vrijwilligerswerk gaan 
doen bij HTR en Maaswaarden 
Zorgplein in Wijk en Aalburg. 

Daarnaast is hij ook bestuur-
der/vrijwilliger geworden bij 
de Heusdense Steunstichting 
Instellingen Ouderenzorg, de 
buurtvereniging Vlijmense Dijk, 
personeelsvereniging De Vutters 
en de Steunstichting van de scho-
lengemeenschap De Overlaat in 
Waalwijk. <

Arnold Pelders 
Sinds 1993 is Arnold Pelders be-
trokken bij de Bijenvereniging 
De Langstraat. Hij zorgde ervoor 
dat zelfs in Tanzania mensen 
bijen wilden/konden houden. 
Daarnaast was hij vrijwilliger bij 
de Scouting dr. Akkermansgroep 
in Drunen en bij twee basisscho-
len in de voormalige gemeente 
Drunen.

Jeanne Pullens
Jeanne Pullens is bijna fulltime 
bezig met vrijwilligerswerk in  
de gemeente Heusden en daar-
buiten. De activiteiten en evene-
menten in het Gouverneurshuis 
vragen bijna dagelijks haar 
aandacht en inzet. Bijna twin-
tig jaar is zij vrijwilligster ge-
weest bij het Internationale 
Vocalistenconcours in 
’s-Hertogen bosch. Inmiddels 
is ze twintig jaar bestuurslid 
van Heusden Vesting Klassiek 
en sinds acht jaren is zij vrij-
willig buurtbemiddelaar bij 
ContourdeTwern. <

Straatgraffiti voor meer 
veiligheid
Op de Priemsteeg In Vlijmen, de Bosscheweg in Drunen, en 
de Hertpseweg  in Oudheusden en Herpt gaat de gemeente 
Heusden afbeeldingen aanbrengen op het wegdek. Met de af-
beelding willen we verkeersdeelnemers, op een andere manier, 
laten nadenken over de verkeersveiligheid in de straat.

De locaties waar de afbeeldingen dit jaar worden aangebracht 
zijn gekozen aan de hand van meldingen die we het afgelopen  
jaar hebben ontvangen, en/of metingen die de gemeente 
Heusden heeft uitgevoerd.

Het aanbrengen van de straatgraffiti maakt deel uit van een 
gezamenlijke verkeersveiligheidsaanpak 'Brabant gaat voor NUL 
verkeersdoden’. Hierin werken de provincie, gemeenten, politie, 
Rijkswaterstaat en andere instanties samen aan om verkeersvei-
ligheid te promoten. Het is belangrijk dat je als verkeersdeelne-
mer je houdt aan de regels!  Dat is hard nodig, want in 90% van 
de gevallen komt een ongeluk door menselijk gedrag; niet oplet-
ten, hard rijden. 

De afbeeldingen blijven ongeveer twee maanden zichtbaar. 
Onder invloed van weersomstandigheden verdwijnen de afbeel-
dingen. De graffitiverf is niet schadelijk voor het milieu. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

Deel deze maatregelen met je familie, vrienden en buren. 

Blijf zoveel mogelijk thuis.

Houd 1,5 meter afstand.

Was vaker je handen.

1,5 m.

Stop de verspreiding  
van het coronavirus

We krijgen het coronavirus alleen onder controle  
als iedereen het volgende doet:

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351

www.heusden.nl
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