
Geerpark ‘denkt om’ met  
bijzondere woonmarkt
16 mei 11.00 – 13.00 uur

Wie interesse heeft in een van de fraaie woningen of kavels in 
Morgenrood of Tot Morgen die onlangs in de (voor)verkoop zijn ge-
gaan, zou ongetwijfeld een bezoek brengen aan de woonmarkt in 
Geerpark op zaterdag 16 mei. Nu dat fysiek vanwege de coronacrisis 
niet mogelijk is, draaien wij het om: we komen online naar jou toe!

86 woningen en 26 kavels
In Morgenrood biedt Van De Ven Bouw en Ontwikkeling BV 48 woning
en aan. Naast rijwoningen zijn er ook mooie tweeondereenkap 
woningen. Allemaal worden ze volgens het MorgenWonenconcept 
helemaal woonklaar gebouwd. Vorige week startte de presale van de 
38 woningen in Tot Morgen. Geerpark BV ontwikkelt daar hoek en 
tussenwoningen, boven en benedenwoningen, tweeondereenkap 
en patio’s in modernlandelijke stijl. Allemaal gasloos en nulopde
meter. Voor wie liever zelf zijn droomhuis bouwt in Tot Morgen: ook de 
Kavelwinkel zat niet stil. Op 7 mei gingen 26 kavels in de verkoop. Een 
unieke kans om geheel naar eigen wens te wonen op een exclusieve 
plek, omringd door veel groen en water. De kavels grenzen grotendeels 
aan de Waterslinger en variëren van zo’n 350 tot 570m2. 

Programma
Tijdens de online woonmarkt presenteren de drie partijen het totale 
aanbod van nieuwe woningen en kavels. Je kunt de markt tussen  
11.00 en 13.00 uur bezoeken via www.geerpark.nl. Er komt een speciale 
pagina met alle informatie én je kunt direct online in gesprek om de 
antwoorden op je vragen te krijgen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op:  
www.morgenwoneninvlijmen.nl,  
www.totmorgengeerpark.nl en  
www.dekavelwinkel.nl. <

Versoepeling maatregelen kabinet
Sinds maandag 11 mei zijn we een volgende fase ingegaan in het onder controle krijgen van het 
coronavirus. In Heusden kunnen we elkaar vanaf 11 mei iets meer ruimte geven. Dat deze versoepeling  
nu kan, is mogelijk geworden door de inzet van ons allen. Doordat wij ons aan de richtlijnen houden die 
wij vanuit het RIVM hebben gekregen. Maar we zijn er nog niet. Het virus is nog niet onder controle.

School en sport
Sinds maandag 11 mei mogen 
basisschoolleerlingen weer ge
deeltelijk naar school en de dag 
en gastouderopvang. Ook mag 
er weer buiten gesport worden. 
Het is belangrijk dat sporters 
1,5 meter afstand tot elkaar 
houden. Er mogen geen wed
strijden georganiseerd worden, 
geen gezamenlijke kleedkamers 
of douches gebruikt worden. 
Kinderen tot 12 jaar hoeven geen 
rekening te houden met de af
stand tijdens het sporten. 

Contactberoepen
Het uitoefenen van de meeste 
contactberoepen is weer moge
lijk. Het gaat bijvoorbeeld om 
rijinstructeurs, tandartsen, 
masseurs, kappers en schoon
heidsspecialisten. Er wordt 
gewerkt op afspraak, waarbij 
vooraf wordt besproken of het 
bezoek een risico oplevert en 
uiteraard wordt er zoveel  
mogelijk rekening gehouden 
met 1,5 meter afstand. 

Bibliotheek en openbaar vervoer
Bibliotheken openen hun deu

ren weer voor publiek en nemen 
maatregelen zodat bezoekers 
1,5 meter afstand van elkaar 
kunnen houden. In trein, bus 
en metro wordt geadviseerd 
om nietmedische mondkapjes 
te dragen. Vanaf 1 juni is dit 
verplicht. Gebruik alléén het 
openbaar vervoer als dat echt 
nodig is, vermijd de spits en geef 
elkaar de ruimte.

Zwemmen
Binnen en buitenzwembaden 
mogen vanaf 11 mei ook weer 
open, inclusief de kleedruimtes. 
De douches blijven gesloten. 
Uiteraard houden mensen, ook 
in het zwembad, 1,5 meter af
stand. Zwembad Die Heygrave is 
voorbereidingen aan het treffen 
om op een veilige en verantwoor
de manier weer open te kunnen 
gaan. Via www.zwembaddie
heygrave.nl en social media  
houden ze je op de hoogte van 
de actuele situatie. 

Vanaf 1 juni
In de afbeelding zie je welke 
stappen er vanaf juni nog meer 
genomen kunnen worden.  

Het versoepelen van maatrege
len kan alleen als het virus onder 
controle blijft. De 1,5 meter 
afstand blijft altijd van kracht. 
Als het echt nodig is, dan kan 
en moet een besluit om meer 
ruimte te geven weer worden 
teruggedraaid. <

Een groene gemeente
Maaien van de bermen

Heusden is een gemeente met veel groen in en rondom de elf ker-
nen. De groene omgeving is een onderdeel van het karakter van 
Heusden en draagt bij aan de biodiversiteit en leefbaarheid in de 
gemeente. 

Het onderhoud van groen wordt door de gemeente of een aanne
mer uitgevoerd. De komende periode gaat Aannemersbedrijf Van 
Wijlen B.V. aan de slag met het maaien van de bermen en verkeers
hoeken in het buitengebied van de gemeente. In deze ronde wordt 
de eerste meter van de berm geklepeld. Dit betekent dat het gras 
wordt kortgeslagen. Het gras blijft liggen zonder dat het overlast 
veroorzaakt. In het najaar maaien we de berm volledig en dan rui
men we dit ook op. De verwachting is dat de werkzaamheden in 
deze voorjaarsronde ongeveer drie weken in beslag nemen. <

Niet vergeten

•  Ben je verkouden? Blijf 
dan thuis!

•  Heb je koorts of ben je 
benauwd? Dan moeten 
alle huisgenoten thuis 
blijven.

•  Houd altijd 1,5 meter 
afstand.

•  Ga niet naar plaatsen 
waar het druk is.

•  Werk zoveel mogelijk 
thuis

•  Nies en hoest in je el
leboog.

•  Was vaker en zorgvuldig 
je handen met zeep.

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
Email: 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.

Reisdocumenten en rijbewijzen dienen 
persoonlijk te worden opgehaald. Dit 
kan zonder afspraak tijdens onze ope
ningstijden.

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Telefoon: (073) 78 201 78
Website: www.bijeenheusden.nl
Email: 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 emailservice.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Lipsstraat (kadastraal K3049 

en K3050), bouwen bedrijfspand 
(628896, 29042020)

•  Drunen, Lipsstraat 21, realiseren 
textielwasserette (628212,  
23042020)

•  Elshout, Tongerloostraat 15 t/m 19, 
legaliseren geplaatst hekwerk 
(628891, 29042020)

•  Haarsteeg, De Hoeven 1, vervangen 
garage/tuinhuis (619322,04052020)

•  Vlijmen, ParalellelwegOost 91, ver
bouwen pand in verband met aanleg 
GOL (628857, 29042020)

•  Vlijmen, Julianastraat 34, wijzigen 
brandcompartimentering (628916, 
30042020)

•  Vlijmen, Biesheuvellaan 30, bouwen 
tuinhuis (628929, 30042020)

•  Vlijmen, Jonkheer de La Courtstraat 
34, wijzigen gebruik naar wonen 
(629094, 01052020)

•  Vlijmen, Brasem kavel GEE223, bou
wen woning (629152, 02052020)

•  Vlijmen, Newtonlaan 12, plaatsen 
dakkapel aan voorzijde woning 
(629170, 04052020)

Afwijken van de bestemming
•  Elshout, Tongerloostraat 15 t/m 19, 

aanpassen beplantingsplan (628870, 
29042020)

•  Haarsteeg, De Hoeven 1, vervangen 
garage/tuinhuis (619322,04052020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Lipsstraat (kadastraal K3049 

en K3050), aanleggen drie in en uit
ritten (628896, 29042020)

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een  

kennisgeving van de ontvangen aanvra
gen. 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, Grotestraat 47, bouwen 

bijgebouw en restaureren monumen
tale boerderij (615211, 01052020)

•  Drunen, Groenewoud (kadastraal 
K2820), verplaatsen weegbrug 
(603600, 04052020)

•  Drunen, Burgemeester van de 
Heijdenstraat 81, plaatsen nokverho
gende dakkapel (623509, 04052020)

•  Elshout, Monseigneur Muskensstraat 
42, bouwen bijgebouw (625817,  
30042020)

•  Haarsteeg, De Hoeven (kadastraal 
G1387), bouwen woning (622038, 
30042020)

•  Vlijmen, Brasem kavel GEE220, bou
wen woning (620986, 30042020)

Afwijken van de bestemming 
•  Haarsteeg, De Hoeven (kadastraal 

G1387), bouwen woning, kappen twee 
eiken en aanleggen in en uitrit 
(622038, 30042020)

Kappen
•  Drunen, Grotestraat 62, kappen es

doorn (627892, 01052020)
•  Elshout, Mariëndonkstraat 39, kap

pen populier (625974, 01052020)
•  Haarsteeg, De Hoeven (kadastraal 

G1387), kappen twee eiken (622038, 
30042020)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat (kadastraal 
M576), kappen lindeboom i.v.m.  
herinrichten Kerkstraat (626096, 
01052020)

•  Vlijmen, Beneluxlaan 70, kappen 
Amerikaanse eik (627819, 01052020)

Monumenten
•  Drunen, Grotestraat 47, restaureren 

monumentale boerderij (615211,  
01052020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, De Hoeven (kadastraal 

G1387), aanleggen in en uitrit 
(622038, 30042020)

•  Vlijmen, Brasem kavel GEE220,  
aanleggen in en uitrit (620986,  
30042020)

Milieu neutrale verandering
•  Drunen, Groenewoud (kadastraal 

K2820), verplaatsen weegbrug 
(603600, 04052020)

Het bestemmingsplan wordt waar
schijnlijk vastgesteld in het vierde 
kwartaal van 2020.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden 
geluid
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat 
door het wegverkeer van de A59 de 
voorkeursgrenswaarde uit de Wet 
geluidhinder (Wgh) op de woningen in 
het plangebied met maximaal 5 dB 
wordt overschreden en door het weg
verkeer van de Nassaulaan met maxi
maal 3 dB. De Wet geluidhinder biedt 
de mogelijkheid om hiertoe hogere 
grenswaarden vast te stellen. Het 
college wil van deze mogelijkheid ge
bruik maken.

Inzage en zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken en het ontwerp
besluit hogere grenswaarden geluid 
liggen met ingang van 14 mei 2020 
gedurende zes weken ter inzage. Een 
digitale versie is raadpleegbaar via 
onze website www.heusden.nl of op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt 
een zienswijze indienen.

Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Jolanda van Baardwijk 
via telefoonnummer (073) 513 17 89. 
Wil je hierbij het zaaknummer 587651 
vermelden?

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

Zaaknummer: 610591
Datum ingekomen: 15112019
Adres: Lipsstraat 48 Drunen
Activiteit: Repareren van metalen 
scheepsschroeven 

Zaaknummer: 612463
Datum ingekomen: 15112019
Adres: Lipsstraat 50 Drunen
Activiteit: Afbouw en installatie
bedrijven

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. Graag bij een schriftelijke 
reactie het zaaknummer vermelden. <

Bekendmakingen >

Vergunningsvrij
•  Drunen, Torenstraat 80, verbouwen 

garage (621844, 30042020)

Verdagen
•  Vlijmen, Molenhoek 15, plaatsen 

dakkapel aan voorzijde woning 
(623274, 30042020)

•  Drunen, Bosscheweg 38, bouwen 
mantelzorgwoning (622280,  
01052020)

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 
NASSAU DWARSSTRAAT, VLIJMEN EN 
ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENS-
WAARDEN GELUID
Het college van Heusden maakt bekend 
dat het heeft ingestemd met:
•  het ontwerpbestemmingsplan 

Nassau Dwarsstraat, Vlijmen (NL.
IMRO.0797.NassauDwaON01); 

•  het ontwerpbesluit hogere grens
waarden geluid.

Ontwerpbestemmingsplan
Het plangebied ligt in Vlijmen aan de 
Nassau Dwarsstraat, tussen de huis
nummers 3 en 5. Dit is aan de rand van 
de Vliedberg, nabij de woonwijk het 
Zuiderpark. Op circa 200 meter ten 
noorden van het plangebied ligt de 
A59.

Het plan maakt de bouw van maximaal 
twee woningen mogelijk. Deze wonin
gen sluiten aan op de bestaande wo
ningen aan de Nassau Dwarsstraat (ten 
zuiden van de Nassaulaan). Op basis 
van het geldende bestemmingsplan 
‘Vlijmen en Vliedberg herziening 2013’ 
kunnen op dit perceel geen woningen 
worden gebouwd.

Ligging plangebied

Digitale raadsvergadering 
 
Op dinsdag 12 mei 2020 vergadert de raad van de gemeente 
Heusden. De raadsvergadering start om 19.30 uur en is te volgen 
via de livestream op www.heusden.nl

Agenda
De raad besluit over de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan en Beeldregieplan Steenenburg
• Kadernotitie Windenergie
•  Conceptbod Regionale Engergie en Klimaatstrategie (REKS)  

Hart van Brabant
• GVVP Onderdeel Mobiliteitsvisie
• Startnotitie Omgevingsvisie
• Maatschappelijke voorzieningen De Grassen
• Eigendom, beheer en vervanging kunstgras hockeyvelden
• Inzet praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen
•  Programmabegroting 2021 en Meerjarenraming 20222024 

Stadsgewest ’sHertogenbosch
•  Ontwerpbegroting 2021 en voorlopige jaarrekening 2019 OMWB

Voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken verwijzen wij 
je naar www.heusden.nl onder ‘raad en college’ / ‘vergaderingen’. <

Op zoek naar een vrije kavel waar jij hét comfortabele droomhuis kunt bouwen? 
Woon straks op een exclusieve plek, omringd door veel groen en water, in dé wijk 
van de toekomst. Waar je ontspannen kunt leven en van het buitenleven genieten. 
Dichtbij het gezellige centrum van Vlijmen en het levendige Den Bosch. 
 
Wil jij straks elke dag zien hoe de zon opkomt in Geerpark? Grijp dan nu je kans! De 
verkoop van 26 fraaie, vrije kavels in deelgebied Tot Morgen in Geerpark in Vlijmen 
is gestart.
 
De grootte van de kavels varieert van zo’n 350 tot 570 m². 

Wacht niet te lang, want "wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.

NU IN VERKOOP
26 Vrije kavels in Tot Morgen in Geerpark

Dromen. Doen. Heusden.

De kavels grenzen groten-
deels aan de Waterslinger 
en je woont er midden in 
het groen! 

Laat je inspireren door de zelfbouwers die je al voorgingen: www.geerpark.nl.

Meer informatie vind je op www.dekavelwinkel.nl 
of neem contact op via (073) 513 17 89

Wil je een kavel reserveren? Mail dan naar:
dekavelwinkel@heusden.nl

Bouw het huis van jouw dromen! 

Aangepaste openingstijden 
Gemeentebalie Vlijmen

Tot en met 20 mei is de gemeentebalie in Vlijmen iedere werk
dag van 9.0017.00 uur geopend. Daarnaast is er wekelijks op 
dinsdag een avondopenstelling tot 20.00 uur met vrije inloop. 
Dit is de werkwijze die we ook hanteren in de zomervakanties. 

Op donderdag 21 mei en vrijdag 22 mei zijn wij gesloten in ver
band met Hemelvaart. Op Tweede Pinksterdag op maandag 1 
juni zijn wij ook gesloten. Aangifte van geboorte en overlijden 
kun je deze dagen via www.heusden.nl doorgeven. Hiervoor heb 
je wel een DigiD code nodig. 

Ons doel blijft om de dienstverlening tijdens de Coronacrisis zo 
lang mogelijk zo normaal mogelijk te laten plaatsvinden. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen 
met de gemeente 
Heusden via 
telefoonnummer

Gewijzigde  
ophaal- 
dagen afval 
Hemelvaart 
en Pinksteren

Op donderdag 21 mei, 
Hemelvaart, wordt er geen 
afval opgehaald. Dit doen 
we op zaterdag 23 mei. 

Ook op maandag 1 juni, 2e 
Pinksterdag, wordt er ook 
geen afval opgehaald. Dit 
doen we op zaterdag 30 
mei. < 

www.heusden.nl
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Houd 1,5 meter  
afstand, ook 

onderweg.

www.heusden.nl
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