
Vlijmens Ven heeft 
record te pakken!
Je ziet het al wanneer je langs de natuurgebieden Vlijmens Ven  
en Vughtse Gement rijdt. Geen biljartlakens van één soort gras,  
maar een kleurschakering van allerlei soorten planten.

In het Vlijmens Ven heeft Natuurmonumenten een paar jaar na het 
grootschalige natuurherstelproject ‘Blues in the Marshes’ de planten-
rijkdom onderzocht. In één zogeheten vegetatieopname van 3 bij 3 
meter blauwgrasland werden maar liefst 88 soorten planten gevon-
den. Het vorige record stond op 76. Een nationaal record dus! Ga je een 
kijkje nemen? Vermijd dan drukte! <

Aangepaste openingstijden 
gemeentebalie in juni
Maandag 1 juni zijn wij gesloten i.v.m. Pinksteren. Aangifte  
van geboorte en overlijden kun je via onze website doorgeven 
www.heusden.nl <

Eikenprocessierups gezien? 
Meld het bij de gemeente! 

De afgelopen weken hebben we veel eikenbomen in de gemeente preventief bespoten met een biologisch 
bestrijdingsmiddel. Daarnaast zetten we meer in op het verhogen van de biodiversiteit, bijvoorbeeld 
door het ophangen van nestkasten. Ondanks deze maatregelen verwachten we ook dit jaar weer veel 
overlast van de eikenprocessierups. 

Het gespecialiseerde bedrijf 
‘De Nationale Bomenbank’ zal 
in onze gemeente in de open-
bare ruimte nesten weghalen. 
Het weghalen van nesten is 
een tijdrovende klus, vergt een 
specialistische aanpak en kost 
erg veel geld. Daarom maken 
we keuzes waar we dit wel doen 
en waar niet. Wij kiezen ervoor 
om op plaatsen waar veel men-
sen samenkomen als eerste de 
nesten te verwijderen, mits de 
aannemer het nest kan bereiken 
met een hoogwerker. Denk hier-
bij aan:
•  schoolpleinen en speelplekken;
• sportparken;
• begraafplaatsen;
• doorgaande fietsroutes;
•  locaties waar tuinen/percelen 

dichter dan 10 meter bij de 
nesten zitten

Dit kan betekenen dat we bij 
jou in de buurt een nest niet 
meteen kunnen verwijderen. Wij 

hopen op jouw begrip hiervoor. 
Op doorgaande wegen en fiets-
paden waar we de eikenproces-
sierupsen hebben aangetroffen 
plaatsen we waarschuwingslin-
ten. Je kunt dan zien of hier rup-
sen zitten. Wij adviseren om dan 
een andere route te kiezen. Op 
openbare locaties met zwemwa-
ter plaatsen wij waarschuwings-
borden, wij adviseren om niet in 
dit water te gaan zwemmen. De 
brandharen van de eikenproces-
sierups drijven namelijk op het 
water. Deze geven huidirritatie. 
Bovendien kun je deze inslikken 
of in je ogen krijgen.

Melding maken
Wij blijven continu monitoren 
waar de nesten zich bevinden 
om prioriteiten te bepalen. Heb 
je ergens eikenprocessierupsen 
gezien? Meld dit aan de ge-
meente via de Buitenbeterapp, 
per mail via info@heusden.nl of 
telefonisch via (073) 513 17 89. <

Wie verdient er een Lintje?
In onze gemeente hebben we veel vrijwilligers die zich jarenlang 
belangeloos inzetten voor de samenleving. Deze vrijwilligers tonen 
we jaarlijks onze waardering tijdens de Lintjesregen. Zij ontvangen 
dan een Koninklijke Onderscheiding voor hun bijzondere en jaren-
lange inzet. Wist je dat jij ook iemand kan voordragen voor een 
‘lintje’. 

Een Koninklijke Onderscheiding krijg je niet vanzelf. Vrijwilligers 
worden vaak voorgedragen door medebestuursleden, familieleden, 
buren of bekenden. Iedereen kan dus iemand voordragen voor een 
lintje. 

Hoe gaat dit in zijn werk?
Je kunt een voorstelformulier aanvragen bij het kabinet van de 
burgemeester van Heusden. Het ingevulde formulier stuur je naar 
de burgemeester van Heusden, zij voorziet de voordracht van haar 
advies. Het voorstel wordt vervolgens door de Commissaris van de 
Koning, het Kapittel voor de Civiele Orden én de desbetreffende 
minister beoordeeld, waarna er een Koninklijk Besluit volgt. Twijfel 
je of je wil advies inwinnen? Neem dan contact op met een mede-
werker van het kabinet via telefoonnummer (073) 513 17 89.

Om iemand voor te dragen voor de Lintjesregen van 2021 moet het 
schriftelijke verzoek vóór 1 juli 2020 bij de burgemeester zijn inge-
diend. Vroeger insturen wordt zeer op prijs gesteld. Voordrachten 
die na 1 juli ontvangen worden kunnen helaas niet meer in behande-
ling genomen worden, voor de Lintjesregen van 2021. Deze verzoe-
ken worden doorgeschoven naar een volgend jaar.

De eisen
De “eisen” zijn eigenlijk eenvoudig: er moet sprake zijn van bijzon-
dere en langdurige verdiensten. En het is natuurlijk heel bijzonder 
als mensen zich jarenlang dag in dag uit - of vaker gezegd avond in 
avond uit - inzetten voor  hun vereniging, de dorpsgemeenschap, de 
buurt, etcetera. Vaak steken zij bijna al hun vrije tijd in bestuurs-
lidmaatschappen, maar ook in de hand- en spandiensten die bij alle 
verenigingen moeten worden verricht. De jarenlange inzet en be-
trokkenheid van deze mensen ongemerkt voorbij te laten gaan, zou 
geen recht doen aan al hun inspanningen. <

Meest gestelde vraag

Ik ben in aanraking ge-
weest met brandharen. 
Wat moet ik nu doen?
Ben je in aanraking ge-
weest met een rups of zijn 
losgelaten haren? Probeer 
dan niet te krabben of 
wrijven. Was of spoel de 
huid en ogen goed uit met 
water en was zo nodig al je 
kleren.

Meer informatie en tips 
vind je op www.heusden.nl/
eikenprocessierups

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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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 bestrij-
den. 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. <

Zwemmen in open-
baar water
Let op met blauwalg

De temperaturen lopen op en we hebben 
soms zomerse dagen in het vooruitschiet.  
Er is niets lekkerder om dan een verkoelende 
duik in het water te nemen. Wist je dat je niet 
overal zomaar het water in kan duiken? 

Blauwalg? 
Niet al het stilstaand water wordt gecontro-
leerd op de waterkwaliteit. Dit kan betekenen 
dat er bijvoorbeeld blauwalg in aanwezig is. 
Ga je zwemmen in water waar blauwalg in 
aanwezig is, dan kun je daar ziek van worden. 
Is het water troebel? Duik hier dan niet in! Je 
kunt namelijk niet zien of er voorwerpen op 
de bodem liggen die gevaarlijk of hinderlijk 
zijn bij het zwemmen. Wist je dat de brandha-
ren van de eikenprocessierups op het water 
blijven drijven? Deze geven huidirritatie. 
Bovendien kun je deze inslikken of in je ogen 
krijgen. Daarom plaatsen we bij goedgekeurd 
zwemwater en locaties waarvan we weten dat 
veel mensen hier zwemmen waarschuwings-
borden als de eikenprocessierups hier zit.

Zwemmen? Alleen in veilig water
Wil je zwemmen, pootje baden en spelen  
in natuurwater? Dit kan op verschillende  
locaties in en vlakbij onze gemeente:
•  De afgraving in Drunen (Kanaalweg)
•  De nieuwe wiel in Nieuwkuijk (Badweg)
•   Het Engelermeer in ’s-Hertogenbosch  

(De Gemeint)
•  ’t Hoefsven in Waalwijk (Hoefsvenlaan)

Kijk op www.zwemwater.nl of download de 
app om te zien waar dat veilig en schoon kan. 
Het advies is om alleen verkoeling te zoeken 
bij officieel aangewezen zwemwaterlocaties. <

Hulplijn voor  
anderstaligen
Rode Kruis

Heb je een luisterend oor, advies of hulp no-
dig omdat je in quarantaine of thuisisolatie 
zit en spreek jij, of iemand die je kent, geen 
Nederlands? Je kunt de Rode Kruis Hulplijn nu 
ook bereiken via WhatsApp in het:

•  Marokkaans-Arabisch (06-48158055)
•  Turks (06-48158053)
•  Tamazight (Berbers) (06-48158055)
•   Chinees (Mandarijn en Kantonees)  

(06-48158057)

Stuur een (voice-)berichtje naar het telefoon-
nummer. Een Rode Kruis-vrijwilliger belt je 
terug zodat je in je eigen taal vragen kunt 
stellen. <

(06) 532 357 05

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats Appen met  
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

Is jouw wijk afgekoppeld van het riool?

Woon jij in een wijk waar het hemelwater is 
afgekoppeld van het riool? Dan wordt het schone 
regenwater in jouw buurt gescheiden van het 
afvalwater (riool). 

Door het scheiden van het regenwater en het 
afvalwater zorgen we ervoor dat jouw wijk hevige 
regenbuien beter kan verwerken. In de wijk 
vangen we het regenwater op, op de plek waar 
het valt. Hierdoor kunnen we ook het grond- en 
oppervlaktewater aanvullen. Uiteindelijk kan de 
rioolwaterzuivering het afvalwater beter zuiveren.

Samen kunnen we ervoor zorgen dat  schoon 
regenwater schoon blijft. Daarom is het belangrijk 
dat als je in een wijk woont waar het hemelwater 
is afgekoppeld van het riool, je geen auto’s 
op straat wast en geen kliko’s uitspoelt in de 
straatkolken. Was bijvoorbeeld je auto in een 
wasbox of wasstraat. <

Is jouw buurt of wijk afgekoppeld? Dan vind je 
voortaan dit bordje in de openbare ruimte.

WEES ALERT

EEN BOSBRAND 
HEB JE ZELF 
IN DE HAND

SAMEN ZIJN WE VERANTWOORDELIJK VOOR NATUURBEHOUD EN DIERENWELZIJN

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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Basisregels voor iedereen

Vermijd drukte.

Ben je ook benauwd en/of heb 
je koorts? Dan moeten alle 
huisgenoten thuisblijven.

Werk zoveel 
mogelijk thuis.

 .

Houd 1,5 meter 
afstand. 

Heb je klachten? 
Blijf dan thuis.

Was vaak je 
handen.

  
 
  
 Voorwaarden en meer informatie: 

rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351 

19 mei 2020

2 juni:
Voortgezet (speciaal)
onderwijs

15 juni:
Praktijklessen en 
toetsing MBO

Tentamens en 
praktijklessen 
hoger onderwijs

1 september

Voorzieningen 
campings en 
vakantieparken

Bioscopen 
(max. 100 personen)

Restaurants / cafés
(max. 100 personen)

Culturele instellingen 
(max. 100 personen)

Georganiseerde 
samenkomsten 
(max. 100 personen)

1 juli

STAP 4STAP 3STAP 1

Alle sporten
(binnen en buiten),
incl. wedstrijden en 

betaald voetbal

Sauna’s

Sekswerkers en
co�eeshops

Casino’s

Sport- en 
verenigings-

kantines

18+

?

STAP 5

Evenementen

 1 juni

STAP 2

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Terrassen

Bioscopen 
(max. 30 personen)

Restaurants / cafés
(max. 30 personen)

Culturele instellingen
(max. 30 personen)

Musea / monumenten

In het openbaar vervoer 
is het dragen van een 
niet-medisch mondkapje 
verplicht.

Contactberoepen

Buiten sporten op 
1,5 meter afstand

Bibliotheken

Zwembaden

(Speciaal)
basisonderwijs en 
kinderopvang

100% open 
vanaf 8 juni

Versoepelen van maatregelen 
kan alleen als het coronavirus 
onder controle blij.

Discotheken
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