
Windenergie in Heusden
De gemeenteraad van Heusden heeft op 12 mei 2020 de Kadernotitie 
windenergie vastgesteld. In Heusden willen wij ook ons aandeel leve-
ren in het omschakelen naar duurzame energiebronnen zoals zon en 
wind om Heel. Heusden. Duurzaam. te krijgen. We hebben al een visie 
op zonne-energie en nu is er een kadernotitie windenergie.

Afwegingskader 
Samen met duurzaamheidspartners en betrokken inwoners zijn 
tijdens een aantal bijeenkomsten uitgangspunten voor deze kader-
notitie verzameld. Daarnaast is waardevolle feedback gegeven op de 
ontwerpkadernotitie. De kadernotitie beschrijft welke mogelijkheden 
er zijn voor windenergie in Heusden en onder welke voorwaarden. 
Initiatieven voor windturbines kunnen daarna pas hierop beoordeeld 
worden. 

Initiatief voor windturbines
Als er dan een initiatief voor windturbines komt dat als kansrijk wordt 
gezien, omdat er draagvlak voor is en het voldoet aan de kadernotitie, 
dan is het ook nog nodig om een omgevingsprocedure (afwijken be-
stemmingsplan) te doorlopen en de benodigde vergunningen aan te 
vragen. 

Meer informatie over duurzaamheid in onze gemeente vind je via 
www.heelheusdenduurzaam.nl. Heb je vragen? Stuur dan een mail 
naar info@heusden.nl. <

Minder verkeer in en rond centrum Vlijmen
De verkeerssituatie in en rond het centrum van Vlijmen gaat de komende jaren drastisch veranderen.  
Als de op- en afrit naar de A59 verdwijnt, zal er veel doorgaand verkeer niet meer door het centrum gaan. 
Belangrijke vraag waarvoor wij benieuwd zijn naar jouw mening: “Hoe gaan we het verkeer dat er nog wel 
blijft zo goed mogelijk verdelen? Met als doel: een nog aantrekkelijker en verkeersveiliger centrum  
waarbij de winkels goed bereikbaar zijn. Deel je ideeën hiervoor de komende vier weken met ons via 
www.heusden.nl/VerkeerVlijmen. 

Plannen GOL
De Raad van State moet nog een 
uitspraak doen over de plannen 
voor de Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat (GOL). We 
willen deze tijd alvast benut-
ten om naar de ideeën van onze 
inwoners en ondernemers te 
vragen hoe we het centrum ver-
keersluw kunnen maken. Zodra 
er groen licht komt voor de 
GOL, dan willen we voortvarend 
samen aan de slag kunnen. Alle 
verkeersmaatregelen moeten 
straks immers goed op elkaar 
aansluiten en op het nieuwe 
Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan. 

Wat gaat er veranderen in 
Vlijmen?
Door de GOL verandert de ver-
keerssituatie in en rond het 
centrum van Vlijmen. De huidige 
op- en afrit van en naar de A59 
gaan dan dicht. Het verkeer 
komt dan vanaf de snelweg op 
een andere manier Vlijmen bin-
nen: via een Oostelijke randweg 
en de Vijfhoevenlaan. Dit bete-

in gesprek gaan tijdens bijeen-
komsten en schetssessies orga-
niseren, maar helaas is dat nu 
nog niet mogelijk vanwege het 
Coronavirus, maar later hopelijk 
wel. Vandaar dat wij je willen vra-
gen om alvast online (of schrif-
telijk) je ideeën met ons te delen 
over de nieuwe verkeerssituatie 
in Vlijmen als de GOL-plannen 
zijn gerealiseerd. We willen je 
daarbij op weg helpen met een 
aantal vragen die je vindt op  
www.heusden.nl/VerkeerVlijmen. 
Reageren kan via deze site tot en 
met 21 juni 2020.

Relatie met andere verkeers-
projecten
Er staat veel op stapel in Vlijmen 
op gebied van verkeer: het nieu-
we Gemeentelijke Verkeers- en 
Vervoersplan, de GOL, Centrum 
Vlijmen en de hierin genoemde 
straten, de Kennedybrug en 
de Vijfhoevenlaan. Bij al deze 
trajecten willen we jou als be-
woner/ondernemer zoveel en 
zo goed mogelijk betrekken. In 
de ideale situatie zouden we dit 
allemaal tegelijk aan je willen 
voorleggen, maar dat is helaas 
niet mogelijk in de tijd. Daarom 
doen we dit in delen; te begin-
nen met de verkeerssituatie in 
het centrum van Vlijmen.

Samen zorgen we voor een  
aantrekkelijker en verkeer
sveiliger centrum van Vlijmen! <

kent dat het tussen de Grote 
Kerk en de rotonde op De Akker 
veel rustiger wordt. Omdat 
ook  de afrit Nieuwkuijk (vanuit 
richting Waalwijk) oostwaarts 
verschoven gaat worden rich-
ting Vlijmen verandert ook het 
verkeer op de Vendreef, de St. 
Catharinastraat, Akkerstraat – 
Plein, De Vlaemsche Hoeve en 
Wolput – De Akker. 

Doel
Ons doel is om een aantrekkelij-
ker en verkeersveiliger centrum 
te maken, waarbij de winkels 
goed bereikbaar zijn voor win-
keliers en winkelend publiek. 
Hierdoor zijn mogelijk aanpas-
singen nodig in de genoemde 
straten. We kijken daarbij naar 
alle weggebruikers: voetgan-
gers, fietsers, automobilisten, 
motoren, brommers, openbaar 
vervoer, vracht- en landbouw-
verkeer.

Denk je met ons mee?
Het liefst zouden we met inwo-
ners en ondernemers hierover 

Zwembad Die Heygrave geopend
Nog niet alle activiteiten gaan door

Zwembad Die Heygrave heeft vanaf maandag 18 mei weer haar  
deuren geopend. Niet alle zwemactiviteiten konden meteen van 
start gaan. Hieronder lees je welke activiteiten doorgaan. Kom je 
zwemmen in zwembad Die Heygrave dan gelden er speciale regels. 
Houd je hier goed aan! Je kunt de regels per activiteit teruglezen op 
www.zwembaddieheygrave.nl 

Zwemlessen
De kinderen die afzwemmen voor (rood) A, B en C zijn weer gestart 
met zwemles. De kinderen zwemmen 2 keer per week. Dit is op de 
bestaande lesdag en op een andere lesdag. Ouders zijn hiervan op 
de hoogte gebracht. Wij kiezen hiervoor zodat kinderen de moge-
lijkheid hebben om voor de zomervakantie af te kunnen zwemmen. 
De kleutergroepen, watergewenning-groepen en de groepen wit, 
blauw en oranje starten nog niet. Deze groepen starten zodra wij 
hen verantwoord les kunnen geven. We streven ernaar om na de 
zomervakantie te starten met de lessen.

Banen zwemmen 
Het is weer mogelijk om baantjes te komen zwemmen in het wed-
strijdbad. Dit gaat alleen op inschrijving! Hiervoor kun je iedere 
werkdag tussen 09.00 en 10.00 uur telefonisch contact opnemen 
met Sportcentrum Die Heygrave op telefoonnummer (073) 649 47 44. 
Je kunt reserveren voor de lopende week (ma t/m vr). Er mogen maxi-
maal 30 mensen tegelijk komen banen zwemmen. Bekijk de tijden 
voor het banen zwemmen op www.zwembaddieheygrave.nl 

Jeugdmiddag
Iedere woensdagmiddag organiseren we weer de jeugdmiddag. 
Kinderen t/m 12 jaar zijn welkom van 14.30 tot 16.00 uur in het 
instructie- en wedstrijdbad. Kinderen moeten in het bezit zijn van 
een A diploma. Ouder(s) / verzorger(s) mogen niet mee naar binnen.  

Overige activiteiten
De startdatum van de overige activiteiten is nog niet bekend.  
Proef- en/of testlessen komen te vervallen. Houd onze website  
en online kanalen in de gaten zodat je weet wanneer de overige  
activiteiten weer starten. Op dit moment kunnen we helaas nog 
niets zeggen over de wachttijd en startdatum voor inschrijvers  
van het zwem ABC voor de komende periode. 

Uiteraard bekijken wij regelmatig of een eventuele uitbreiding 
van ons aanbod mogelijk is binnen de geldende maatregelen van 
de Rijksoverheid en het RIVM. Voor alle updates kun je de website 
www.zwembaddieheygrave.nl en sociale media kanalen van het 
zwembad in de gaten houden. Hopelijk tot snel in zwembad  
Die Heygrave. <

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.

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
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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De tuin van Brabant
Nieuwe website live ter promotie van 
toeristisch De Langstraat 
 
De Langstraat is de groene vrijetijdsregio met naast grote 
toeristische trekkers als vestingstad Heusden, Efteling en 
Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen talrijke unieke 
parels, die een bezoek meer dan waard zijn. Dé streek waar een 
gemoedelijke sfeer, samenzijn en vermaak centraal staan. De 
Langstraat vormt de ideale familietuin, waar families en vrien-
den bij elkaar komen, plezier maken en ontspannen met elkaar. 
De tuin als ontmoetingsplek staat symbool voor de regio.  
Je kunt De Langstraat wel de tuin van Brabant noemen!

Tijdens deze Coronacrisis is het nog niet altijd mogelijk om van 
alles te bezoeken of met grotere groepen bij elkaar te komen. 
Het is belangrijk dat we drukte op straat, in dorpen of toeristi-
sche trekpleisters vermijden. In de toekomst willen we meer toe-
risten naar De Langstraat trekken daarom is de website bezoek-
delangstraat.nl gelanceerd. Op deze nieuwe website vind je het 
complete aanbod van horeca- en recreatieadressen, leuke win-
keltjes, bijzondere uitkijkpunten, enzovoorts. Ook voor de eve-
nementenkalender moet je hier zijn. Die is nu uiteraard nog niet 
heel rijkelijk gevuld. Ook aan buitenlandse gasten is gedacht; via 
de url’s visitdelangstraat.com en besuchdelangstraat.de. 
 
Meedoen?
Ben je recreatieondernemer en kom je jouw bedrijf niet tegen 
op de website? Neem dan contact op via info@rbtdelangstraat.
nl of 085-008763. Zodra er evenementen georganiseerd mogen 
worden kun je deze aanmelden op de bezoekdelangstraat.nl. <

Aangepaste 
openingstijden 
Gemeentebalie Vlijmen

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

Vanaf maandag 25 mei hervatten we weer 
onze normale openingstijden. Dat betekent 
dat er weer twee avondopstellingen zijn, 
namelijk dinsdag- en donderdagavond van 
17.00 tot 20.00 uur. Op werkdagen zijn we 
geopend van 09.00 tot 17.00 uur. In de mid-
dag van 12.00 tot 17.00 uur werken we alléén 
op afspraak. <

Blauwalg in Snoekwiel
Het Waterschap heeft verhoogde concen-
tra ties blauwalg geconstateerd in het 
Snoekwiel in Elshout. Er is inmiddels een 
waarschuwings bord geplaatst. Vanwege de 
stijgende temperatuur verwachten we de 
komende periode vaker blauwalg aan te tref-
fen. Deze bacteriën in het water kunnen scha-
delijk zijn voor de volksgezondheid, daarom 
plaatsen we waarschuwingsborden. 

Blauwalg ontwikkelt zich voornamelijk bij 
hogere temperaturen in stilstaand water. 
Contact met water met blauwalg kan huid-
irritatie, zoals jeuk en rode vlekken, tot 
gevolg hebben. Het inslikken van water met 
blauwalg kan bij mens en dier,  maag- en 
darmklachten veroorzaken. Vermijd con-
tact met water dat blauwalg bevat en ga 
hier zeker niet in zwemmen. Zwem alleen in 
goedgekeurd zwemwater. Kijk daarvoor op 
www.zwemwater.nl <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen 
met de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

Bijplaatsingen van afval en illegale  
dumpingen
Sinds 2017 wordt het restafval in Heusden niet meer huis-aan-huis ingezameld. We hebben toen het om-
gekeerd inzamelen ingevoerd.  We brengen ons restafval zelf naar een ondergrondse restafvalcontainer. 
Het GFT-afval, oud papier en PMD-afval worden huis-aan-huis ingezameld. Grof afval breng je naar de 
Milieustraat. 

Bijplaatsingen en illegale dumpingen
De meeste inwoners zijn inmiddels gewend aan 
deze manier van inzamelen, dit zien we ook terug 
in de inzamelresultaten. Dit neemt niet weg dat 
we nog steeds te maken hebben met bijplaat-
singen van bijvoorbeeld vuilniszakken bij onder-
grondse restafvalcontainers of afval naast de glas-
bakken dat niet in de glasbak past en hoort. Ook 
wordt er regelmatig verkeerd afval aangetroffen in 
de minicontainers voor PMD- en  GFT-afval.
Behalve het zwerfafval dat we in de openbare 
ruimte zien liggen, komen we helaas ook vaak il-
legale dumpingen van allerlei grof afval, zoals bij-
voorbeeld bankstellen en autobanden, tegen. 
Dit is een doorn in het oog van vele inwoners en we 
treden daar, als het ons lukt om de dader te ach-
terhalen, tegen op door het uitdelen van boetes. 

Extra kosten
Het opruimen van zwerfafval, bijplaatsingen en 
illegale dumpingen kost veel extra werk en daarom 
ook veel extra geld. Die kosten moeten worden 

gedekt door de afvalstoffenheffing, waardoor 
de kans bestaat dat de afvaltarieven uiteindelijk 
moeten stijgen. Zoals zo vaak geldt hier dan ook 
het gezegde ‘de goede moeten het met de slechte 
bekopen’. Dit willen we natuurlijk zoveel als mo-
gelijk voorkomen! Daarom doen wij er ook alles 
aan om de vervuiler te laten betalen. Een moeilijke 
klus waarbij wij ook de hulp van onze inwoners 
nodig hebben. Zie je verdachte situaties, schroom 
niet en meld dit bij de gemeente Heusden. 

Op verkeerd afval in de GFT- of PMD-container 
staat een boete van 95 euro. Het bijplaatsen van 
afval bij bijvoorbeeld een ondergrondse container 
kost je ook 95 euro. Op asociaal gedrag, zoals ille-
gale dumpingen van afval, staat een boete van  
140 euro. <

De lancering van de nieuwe website is reden om 
de vlag uit te hangen. De vlaggen zijn te zien aan 
de Steenweg in Oudheusden.

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
Bouwen
•  Drunen, Prins Bernhardstraat 51, 

bouwen veranda/overkapping 
(629665, 07-05-2020)

•  Heusden, Demer 30C, vergroten  
woning (629852, 08-05-2020)

•  Nieuwkuijk, Klompenmaker 4, uitbrei-
den bedrijfshal (629583, 07-05-2020)

•  Nieuwkuijk, Moerbeistraat 14,  
plaatsen dubbele nok-verhogende 
dakkapel (629664, 07-05-2020)

•  Vlijmen, Marconilaan 32, verbouwen/
vergroten woning (629253,  
06-05-2020)

•  Vlijmen, Otter kavel GEE006, bouwen 
woning (630037, 11-05-2020)

Kappen
•  Vlijmen, De Savornin Lohmanlaan 

(kadastraal N5106), t.h.v. huisnum-
mer 50, kappen kastanje (630069, 
12-05-2020)

Monumenten
•  Elshout, Kerkstraat 35, gevelonder-

houd voormalige pastorie (630137, 
11-05-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Grotestraat 11, aanleggen 

in- en uitrit (630182, 12-05-2020)
•  Herpt, Groenstraat (kadastraal 

G1637), aanleggen in- en uitrit 
(629908, 11-05-2020)

Milieuvergunning;  
inrichting veranderen (Milieu) 
•  Heesbeen, Industrieweg 12,  

uitbreiding tankstation (629444, 
06-05-2020)

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een 
kennis geving 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.

Verdagen
•  Drunen, Stationsstraat 52, verande-

ren woning (monument) (622363, 
12-05-2020)

•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA049, 
bouwen woning (622457, 08-05-2020)

Ingetrokken
•  Drunen, Birmalaan 23, aanleggen 

in- en uitrit (625406, 08-05-2020)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes weken 
na de dag van verzending van het  
besluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belang-
hebbende kan bezwaar maken.

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 nieuw 
aan te leggen gesloten bodemenergie-
systemen

Zaaknummer: 620407
Datum ingekomen: 10 februari 2020
Adres: Pimpernelblauwtje 1-29, Lis-
dodde 51-61 en Geerpark 28-32 Vlijmen
Vermogen kW: 24 x 4-7 kW

Zaaknummer: 618938
Datum ingekomen: 28 januari 2020
Adres: Geerpark 52 Vlijmen
Vermogen kW: 6 kW

Zaaknummer: 623620
Datum ingekomen: 10 maart 2020
Adres: Hendrik de Jonghstraat 4 
Haarsteeg
Vermogen kW: 6 kW

Zaaknummer: 626267
Datum ingekomen: 3 april 2020
Adres: Otter 10 Vlijmen
Vermogen kW: 7 kW

Zaaknummer: 626621
Datum ingekomen: 7 april 2020
Adres: Kerkstraat 15b Hedikhuizen
Vermogen kW: 8 kW

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

Bekendmakingen >

Bouwen
•  Drunen, Hugo de Grootstraat 20, 

verbouwen pand (623360,  
06-05-2020)

•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8, 
plaatsen lichtmast (619719,  
06-05-2020)

•  Oudheusden, Bernhardstraat 17, 
plaatsen dubbele nok-verhogende 
dakkapel (625310, 07-05-2020)

•  Vlijmen, Vlinderhof kavel GEE46, 
bouwen woning (624767, 12-05-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Oudheusden, Bernhardstraat 17, 

plaatsen dubbele nok-verhogende 
dakkapel (625310, 07-05-2020)

•  Vlijmen, Vlinderhof kavel GEE46, 
bouwen woning en aanleggen in-  
en uitrit  (624767, 12-05-2020)

Kappen
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 94A, kap-

pen drie eiken (625980, 11-05-2020)

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

aanleggen in- en uitrit (624767,  
12-05-2020)

•  Vlijmen, Bilderdijkstraat 10, verplaat-
sen in- en uitrit (625733, 12-05-2020)

Buiten behandeling stellen
•  Drunen, Sportlaan 1, bouwen woning 

en aanleggen in- en uitrit (623650, 
12-05-2020)

Onderzoek naar mentale 
gezondheid
In het kader van zijn afstudeeronderzoek voert Thomas Bast, 
student van de Radboud Universiteit Nijmegen, in samenwer-
king met de gemeente Heusden, een sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek uit naar de mentale gezondheid van volwassenen. 

Dit onderzoek is opgestart vóórdat de Coronacrisis zich aandien-
de. Vandaar dat in de vragen geen aandacht wordt gegeven aan 
deze crisis en de effecten daarvan op de mentale gezondheid. 
Omdat Thomas graag wil afstuderen, willen we je vragen hieraan 
mee te werken door een korte online enquête van ongeveer 10 
tot 15 minuten in te vullen.

Ik wil meedoen!
Je kunt de enquête invullen via www.heusden.nl/mentale-
gezondheid. Invullen kan op uw computer, iPad, of telefoon.

Privacy
Alle antwoorden die je in de enquête geeft, zijn anoniem evenals 
jouw identiteit. Geen enkel antwoord is te herleiden naar jou 
als persoon. Wij voldoen hierbij aan de strenge eisen die de AVG 
stelt. Meer informatie hierover en de verdere eisen lees je aan 
het begin van de enquête.

Alvast bedankt namens Thomas!

www.heusden.nl
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