
Minder tegels = 
MEER GROEN
Ons klimaat verandert en we merken steeds meer de gevolgen daarvan. 
We krijgen steeds vaker te maken met extreme regenbuien en tege-
lijkertijd moeten we ons voorbereiden op lange periodes van aanhou-
dende hitte en droogte. Door samen maatregelen te nemen kunnen we 
er voor zorgen dat de gevolgen beperkt blijven. 

Een simpele oplossing is bijvoorbeeld minder tegels en juist meer 
groen in je tuin op te nemen. Minder tegels in de tuin (ofwel minder 
verhard oppervlak) heeft veel voordelen! Het regenwater kan makkelijk 
in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen. Doordat het di-
rect de grond in zakt, hoeft het water dan niet via het riool afgevoerd 
te worden. Dit helpt dan weer om wateroverlast op straat bij heftige 
regenbuien te voorkomen. Bovendien zorg je bij infiltratie in je eigen 
tuin voor een waterbuffer in droge periodes. 

Betegelde tuinen worden in de zomer heel heet; het weghalen van 
tegels schept meer ruimte voor beplanting en het groen houdt de tuin 
koeler op hete zomerse dagen. Daarnaast biedt het meer ruimte aan 
planten, dieren en natuurlijk bodemleven.

Subsidie voor maatregelen
Als gemeente bieden we een subsidie aan om inwoners en bedrijven 
te stimuleren om op een duurzame manier met water om te gaan. 
Bijvoorbeeld door het definitief afkoppelen van regenwateraf voeren  
op de riolering, of het realiseren van een groen dak. Kijk op 
www.heusden.nl/watersubsidie voor meer informatie en check hoeveel 
subsidie jij krijgt voor maatregelen die je neemt!<

Wolf in Heusden
Bezoek gedeputeerde

Zoals iedereen weet is er een wolf actief in onze gemeente. Het dier heeft de afgelopen twee weken tien-
tallen dieren gedood. Deze situatie leidt tot grote zorgen en veel vragen bij veehouders en inwoners. 

Vrijdag 29 mei bracht gedepu-
teerde Elies Lemkes-Straver 
van de provincie Noord-Brabant 
een werkbezoek aan onze ge-
meente. Ze sprak eerst met 
gedupeerde (hobby-)boeren om 
van hen te horen wat de situ-
atie met de wolf teweeg brengt. 
Daarna sprak ze met vertegen-
woordigers van ZLTO en LTO, 
van de Zoogdierenvereniging, 
Natuurmonumenten en de 
Natuur- en Milieuvereniging 
Heusden om te kijken wat we 
samen kunnen doen in deze 
situatie. Alle aanwezigen kijken 
terug op een goed, informatief 
bezoek. 

In deze situatie is de provincie 
Noord-Brabant het bevoegde ge-
zag. De provincie werkt – samen 
met de Zoogdierenvereniging, 
de ZLTO, de LTO en de gemeente 
– aan een aanpak. Doel van deze 

aanpak is op dit moment om 
te voorkomen dat de wolf nog 
meer vee doodt en te bereiken 
dat het dier zelf vertrekt uit 
onze streek.

Bescherm vee zoveel mogelijk 
De wolf is een streng bescherm-
de diersoort. ‘’Daardoor zijn de 
mogelijkheden om de situatie 
in Heusden aan te pakken heel 
erg beperkt en moeten we het 
zoeken in preventie. Dat vind ik 
een moeilijke boodschap, zeker 
vanwege alle vragen en zorgen 
die er leven bij u en in onze 
gemeenschap’’ aldus de gedepu-
teerde. Het is belangrijk dat vee 
zo goed mogelijk afgeschermd 
wordt voor de wolf. Dat kan door 
gebruik te maken van speciale 
netten en door dieren binnen te 
zetten. Spijtig genoeg zijn deze 
speciale wolvennetten op dit 
moment nog niet voldoende 

beschikbaar. De provincie werkt 
er hard aan om zo snel mogelijk 
voldoende wolvennetten be-
schikbaar te hebben. Daarom is 
voor nu de oproep om zelf zoveel 
mogelijk te doen om eigen vee te 
beschermen.  

Meer informatie en vragen
Op www.heusden.nl/wolf vind 
je meer informatie en handige 
links naar websites zoals die 
van de provincie Noord-Brabant. 
Heb je als veehouder een brief 
ontvangen en heb je hier vragen 
over? Neem dan contact op met 
de provincie Noord-Brabant. De 
provincie Noord-Brabant helpt 
je ook bij het nemen van preven-
tiemaatregelen voor de bescher-
ming van vee. <

Genieten op het terras
Sinds afgelopen maandag 1 juni is het weer mogelijk om op het  
terras te genieten van de zon, een hapje en een drankje. Nog steeds 
gelden er voorwaarden, bijvoorbeeld de anderhalve-meter-eis. 

De horecaondernemers moeten bij de inrichting van hun terras vol-
doen aan de richtlijnen van de Rijksoverheid. Als gemeente werken 
we graag mee aan het creëren van meer ruimte voor terrassen bin-
nen de mogelijkheden die de Coronamaatregelen ons geven. Op de 
volgende locaties mogen horecaondernemers daarom na overleg 
met de gemeente hun terrassen ruimer opzetten:

Vesting Heusden Vismarkt
 ’t IJshuys

Vlijmen Goudhaantje

Drunen Raadhuisplein

Nieuwkuijk De Pul
 Emmamolen

De voorschriften uit de bestaande terrasvergunning blijven gelden. 
Denk daarbij aan bijvoorbeeld sluitingstijden, verkeersveiligheid 
en het niet gebruiken van versterkt geluid. De verruiming van de 
terrassen kan voor enige overlast zorgen. Ondernemers proberen de 
overlast zoveel als mogelijk te beperken.

Wat doet de gemeente?
Wij vertrouwen onze ondernemers dat zij zich maximaal inspannen 
om alles zo goed als mogelijk te laten verlopen. We handhaven op 
de anderhalve meter afstand tussen mensen. We handhaven niet 
op de precieze plaatsing van tafeltjes.

Wil je uitbreiden, maar heb je dat nog niet gemeld?
Ben je ondernemer en wil je jouw terras ook ruimer opzetten? Meld 
dat dan zo snel mogelijk! Net als bij ondernemers die dit al gemeld 
hebben, kijken we graag samen met je naar de mogelijkheden. <

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 - 20.00 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 13.00 - 17.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 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, Meidoornstraat 16, plaatsen 

nok-verhogende dakkapel (630395, 
14-05-2020)

•  Drunen, Prins Bernhardstraat 14, 
bouwen opbouw op aanbouw 
(630486, 14-05-2020)

•  Drunen, Groenewoud (kadastraal 
K3129), bouwen bedrijfsruimte met 
kantoren (630805, 18-05-2020)

•  Haarsteeg, Inlaagdijk (kadastraal 
N6599), bouwen/aanleggen poel 
(630210, 13-05-2020)

•  Vlijmen, Grote Kerk 8, verbouwen en 
vergroten pand (630317, 13-05-2020)

Kappen
•  Drunen, Mexicoplein (kadastraal 

L5508), kappen vleugelnoot (631040, 
20-05-2020)

•  Drunen, Breeveldpark t.h.v. 
Soedanlaan/Keniaring, kappen eik 
(631043, 20-05-2020)

•  Drunen, hoek Statenlaan/Eindstraat 
(kadastraal L6876), kappen plataan 
(631046, 20-05-2020)

•  Vlijmen, Newtonlaan (kadastraal 
N6300) in de openbare ruimte, kap-
pen kersenboom (630441, 14-05-2020)

•  Vlijmen, Wethouder van Buulweg 
(kadastraal P201), kappen vier iepen 
(631040, 20-05-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Groenewoud (kadastraal 

K3129), aanleggen in- en uitrit 
(630805, 18-05-2020)

•  Hedikhuizen, Kerkstraat 17B, aanleg-
gen in- en uitrit (630868, 19-05-2020)

Reclame
•  Drunen, Groenewoud (kadastraal 

K3129), plaatsen reclame (630805, 
18-05-2020)

•  Vlijmen, De Akker 35, plaatsen uit-
hangbord voorgevel pand (630574, 
15-05-2020)

vergroten woning met aanbouw en 
overkapping (622912, 19-05-2020)

•  Hedikhuizen, Kerkstraat 17B, bouwen 
woning met overkapping (621977, 
15-05-2020)

•  Vlijmen, Vliedbergweg 30 (unit 14), 
realiseren cateringbedrijf met keuken 
(626165, 15-05-2020)

•  Vlijmen, Deken van Baarstraat 63, 
bouwen verdieping op huidige aan-
bouw (622795, 19-05-2020)

Kappen
•  Drunen, Finlandplantsoen (kadas-

traal L5938), kappen suikeresdoorn 
(628256, 26-05-2020)

•  Vlijmen, Meliestraat 45, kappen rode 
beuk (628179, 18-05-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Bosscheweg (kadastraal 

K3115), aanleggen in- en uitrit 
(625474, 26-05-2020)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Drunen, Drongelens kanaal (kadas-

traal D6042), vervangen bestaande 
kunstwerken in de waterkering 
(621842, 18-05-2020)

Verdagen
•  Drunen, Dokter Akkermansstraat 23, 

plaatsen dakkapellen voor- en achter-
zijde woning (623655, 25-05-2020)

•  Vlijmen, bosbeemd, kavel GRA049, 

aanleggen in- en uitrit (625720,  
19-05-2020)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Drongelens kanaal (kadas-

traal D6042 en L3496), vervangen 
bestaande kunstwerken in de water-
kering (621842, 18-05-2020)

Ingetrokken
•  Herpt, Hoofdstraat 15, vervangen/

vergroten dakkapellen (623651,  
26-05-2020)

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

Bekendmakingen >

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 38A, bouwen 

(tijdelijke) mantelzorgwoning met 
overkapping (622280, 18-05-2020) 

•  Elshout, Heusdenseweg 11, plaatsen 
nok-verhogende dakkapel (628027, 
25-05-2020)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 15, 
vergroten woning met aanbouw en 
overkapping (622912, 19-05-2020)

•  Hedikhuizen, Kerkstraat 17B, bouwen 
woning met overkapping (621977, 
15-05-2020)

•  Vlijmen, Deken van Baarstraat 63, 
bouwen verdieping op huidige aan-
bouw (622795, 19-05-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Bosscheweg 38A, bouwen 

(tijdelijke) mantelzorgwoning met 
overkapping (622280, 18-05-2020) 

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 15, 

Help?! Mijn kind 
wordt puber
Webinar GGD

Ben jij een moeder, vader of verzorger van  
een bijna puber? Meld je dan snel aan voor de 
webinar op woensdag 10 mei van 19.00 tot 
19.45 uur van de GGD Hart voor Brabant.

Tijdens het webinar geeft de GGD praktische 
tips aan de hand van herkenbare voorbeel-
den. Want hoe werkt het puberbrein nu 
eigenlijk? Welk gedrag is normaal en waarom 
gedragen kinderen zich zo? Kortom; een ses-
sie vol informatie, die direct in de praktijk 
toepasbaar is. Meer informatie en aanmelden 
kan via de Facebookpagina van GGD Hart voor 
Brabant op @ggdhvb <

We horen graag 
jouw mening!
Enquête Corona

De coronacrisis raakt ons allemaal. Er komt in 
deze tijd veel op ons af en de ontwikkelingen 
volgen elkaar snel op. Naast het RIVM, de 
Rijksoverheid, de Veiligheidsregio en de GGD 
vervult de gemeente ook een rol in deze crisis. 
Zo zien onze BOA’s (gemeentelijke handha-
vers) bijvoorbeeld toe op de naleving van de 
maatregelen en zorgen wij voor de lokale be-
richtgeving.

We zien veel initiatieven ontstaan om elkaar 
te helpen in deze tijd en als gemeente probe-
ren we dat zo goed mogelijk te faciliteren en 
je van goede informatie te voorzien. Jouw ge-
zondheid en veiligheid is belangrijk. Daarom 
horen we graag hoe het met je gaat en hoe 
je deze tijd ervaart en, nog belangrijker, wat 
wij als gemeente nog meer of anders kunnen 
doen. Vul de enquête in op:
www.heusden.nl/enquetecorona <

(06) 532 357 05

Door  de coronacrisis was het op onze milieustraat de laatste maan-
den veel drukker dan normaal. Daarom hebben we toen -tijdelijk- de 
openingstijden verruimd. De laatste weken is het duidelijk rustiger 
geworden, daarom gelden er vanaf 1 juni andere openingstijden:

• di t/m vr   13.00 uur – 16.00 uur 
• zaterdag   09.00 uur – 15.00 uur

Wanneer het toch te druk blijkt te worden, wegen we opnieuw  
af of de openingstijden opnieuw verruimd moeten worden. Op de 
milieustraat hebben we verschillende maatregelen tegen de ver-
spreiding van het coronavirus. Het is belangrijk dat je instructies van 
medewerkers opvolgt. Meer informatie vind je op www.heusden.nl <

Hierbij gaat het niet alleen om de 
misdrijven zelf, maar ook om de 
gevaarlijke situaties die ontstaan 
voor onze inwoners. Denk 
bijvoorbeeld aan het grote risico 
dat een hennepkwekerij betekent 
voor omwonenden. Regelmatig 
zijn deze kwekerijen op een 

gevaarlijke manier aangesloten 
op de stroomvoorziening dat 
brand kan veroorzaken.

Mogelijke signalen om een 
hennepkwekerij te herkennen
1. Er hangt een stank die aan 

hennep doet denken.

2. Je hoort voortdurend 
het geluid van een 
afzuiginstallatie of het tocht 
voortdurend.

3. Er zitten ontluchtingspijpen 
in het dak, roosters in de gevel 
of er is een (dak)raam dat 
altijd open staat.

4. Muren, vloeren of plafonds 
zijn warm of vochtig.

5. Er vormt zich condens op ramen.
6. Ramen zijn dichtgemaakt.
7. Er treden regelmatig 

stroomstoringen op.
8. Er zijn lampen die 

voortdurend fel branden.
9. Op rare tijdstippen lopen er 

mensen met allerlei spullen te 
sjouwen.

10. Het is niet duidelijk of het 
pand wel of niet bewoond is

Help jij mee?
Het aanpakken van criminaliteit 
kunnen wij niet alleen. Jouw 
hulp is onmisbaar! Wat kun je 
doen? Meld verdachte situaties 
bij de politie via 0900-8844 of 
via Meld Misdaad Anoniem op 
0800-7000. Je  kunt een melding 
ook doen bij de gemeente, wij 
behandelen jouw informatie 
strikt vertrouwelijk.<

Openingstijden 
Milieustraat

Niet wegkijken, maar aanpakken
We hebben het veel liever over alle mooie dingen in onze gemeente, maar kunnen niet wegkijken  
voor criminaliteit. In Heusden werken we hard aan het bestrijden van criminaliteit. 

www.heusden.nl
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