
Eikenprocessierups
Meld het bij de gemeente!

Deze week starten we met het wegzuigen van nesten van de eikenprocessierups.  
We ontvangen al meerdere meldingen.

Er staan veel eikenbomen in de gemeente. 
Ongeveer 7500 bomen zijn in eigendom van de 
gemeente. Daarom zijn er ook veel meldingen van 
de eikenprocessierups. Deze meldingen worden 
ingedeeld op prioriteit. Het kan voorkomen dat 
jouw melding minder prioriteit heeft dan andere 
meldingen en dat we deze melding later of zelfs 
niet behandelen. Het wegzuigen van nesten van 
de eikenprocessierups is namelijk een tijdrovende 
klus. Eén bestrijdingsploeg kan per dag maar 10-50 
bomen behandelen. Sommige locaties die priori-
teit hebben zijn lastiger te bereiken, waardoor het 
wegzuigen van nesten langzamer gaat. We verwij-
deren alleen nesten van de eikenprocessierups in 
de openbare ruimte, niet bij particulieren. 

Prioriteit
Wij kiezen ervoor om op plaatsen waar veel men-
sen samenkomen als eerste de nesten te verwijde-
ren, mits de aannemer het nest kan bereiken met 
een hoogwerker. Denk hierbij aan:

•  schoolpleinen en speelplekken;
•  sportparken;
•  begraafplaatsen;
•  gezondheids- en winkelcentra;
•  locaties waar tuinen/percelen dichter dan  

10 meter bij de nesten zitten

Melding maken 
Heb je ergens eikenprocessierupsen gezien? Meld 
dit aan de gemeente via de Buitenbeterapp,  
 per mail via info@heusden.nl of telefonisch via 
(073) 513 17 89. Het is belangrijk dat je het volgen-
de doorgeeft in de melding:

•  De exacte locatie waar het nest (of nesten) is 
aangetroffen, denk aan straatnaam, kern en spe-
cifieke plaatsaanduiding van de boom (links of 
rechts gezien vanaf…)

•  Bereikbaarheid van de locatie, denk aan: is de 
locatie met auto te bereiken, is het openbare 
grond en komen er veel mensen.

Meer informatie en tips lees je op www.heusden.nl/ 
eikenprocessierups of op www.processierups.nu <

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 bereik-
baar zijn. Deel je ideeën hiervoor met ons via www.heusden.nl/
VerkeerVlijmen. Dit kan nog tot en met 21 juni 2020.

Plannen GOL
De Raad van State moet nog een uitspraak doen over de plannen 
voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). We wil-
len deze tijd alvast benutten om onze inwoners en ondernemers 
te vragen naar hun ideeën hoe we het centrum verkeersluw kun-
nen 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 verkeerssituatie 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 binnen: via een Oostelijke randweg en de Vijfhoevenlaan.  
Dit betekent 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 richting 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 nog aantrekkelijker en verkeersveiliger centrum 
te maken, waarbij de winkels goed bereikbaar zijn voor winkeliers 
en winkelend publiek. Hierdoor zijn mogelijk aanpassingen nodig 
in de genoemde straten. We kijken daarbij naar alle weggebruikers: 
voetgangers, fietsers, automobilisten, motoren, brommers, open-
baar vervoer, vracht- en landbouwverkeer.

Denk je met ons mee?
Het liefst zouden we met inwoners en ondernemers hierover in 
gesprek gaan tijdens bijeenkomsten en schetssessies organiseren, 
maar helaas is dat nu nog niet mogelijk vanwege het Coronavirus, 
maar later hopelijk wel. Vandaar dat wij je willen vragen om alvast 
online (of schriftelijk) 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.

Samen zorgen we voor een nog aantrekkelijker en verkeersveiliger 
centrum van Vlijmen! <

(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen met 
de gemeente Heusden 
via telefoonnummer

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 - 16.00 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, Julianastraat 30, bouwen 

opbouw op aanbouw (631764,  
27-05-2020)

•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 
kavel WIL2B, bouwen woning 
(631965, 29-05-2020)

•  Herpt, Achterweg 21, verbouwen 
woning (632082, 01-06-2020)

•  Heusden, Herptsestraat 2 en 2A, 
verbouwen/renoveren schuur 
(632076, 31-05-2020) 

•  Heusden, Herptsestraat (kadastraal 
A2879), verbouwen boerenschuur  
in tijdelijke woning (632077,  
31-05-2020)

•  Oudheusden, Hazepad 38, bouwen 
carport (632045, 29-05-2020)

Kappen
•  Drunen, A59 nabij afrit 40 (kadastraal 

L5669), kappen 3 abelen en houtop-
standen (631781, 27-05-2020)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 77, 
kappen eik (632021, 29-05-2020)

Monumenten
•  Heusden, Herptsestraat 2 en 2A, 

verbouwen/renoveren schuur 
(632076, 31-05-2020) 

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, Hendrik de Jonghstraat 

kavel WIL2B, aanleggen in- en uitrit 
(631965, 29-05-2020)

Alarminstallatie
•  Drunen, Julianastraat 30, aanleggen 

alarminstallatie (631764, 27-05-2020)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Vlijmen, A59 afrit 45 kadastraal P664, 

aanleggen tijdelijke rotonde met 
oppervlakteverharding (631768,  
27-05-2020)

Procedure 
De gemeente Heusden geeft een ken-
nisgeving van de ontvangen aanvragen.

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Fonteinkruid 7, aanleggen 

in- en uitrit (627240, 29-05-2020)

Verdagen
•  Hedikhuizen, Groenstraat 13,  

aanleggen waterbassin (620905, 
29-05-2020)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Stationsstraat 55,  

plaatsen houten sierluiken (628663, 
29-05-2020)

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 belang-
hebbende kan bezwaar maken.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 
BRANDVEILIG GEBRUIK PRINS 
HENRIKSTRAAT 80 IN DRUNEN
Deze vergunning maakt het brandveilig 
gebruiken van bebouwing op het per-
ceel Prins Hendrikstraat 80 in Drunen 
mogelijk. Deze ontwerp omgevingsver-
gunning bevat de activiteit ‘brandveilig 
gebruik’.

Procedure
De ontwerp omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 11 juni 2020 gedurende zes weken 
ter inzage. Je kunt de stukken tijdens 

openingstijden inzien in het gemeente-
huis in Vlijmen. Een digitale versie van 
de ontwerp omgevingsvergunning kun 
je opvragen via info@heusden.nl. Voor 
meer informatie kun je contact opne-
men met het cluster Omgevings-
vergunningen via telefoonnummer 
(073) 513 17 89. Wil je hierbij het zaak-
nummer 627862 vermelden. 

Verkeer

AANLEG GEHANDICAPTENPARKEER-
PLAATS
Het college van Heusden heeft op 28 
mei 2020 besloten om een gereserveer-
de gehandicaptenparkeerplaats aan te 
leggen ter hoogte van de hoofdingang 
van het appartementencomplex aan de 
Schoolstraat 2a in Drunen. De parkeer-
plaats wordt met bebording aangege-
ven. Het besluit is op 3 juni 2020 be-
kendgemaakt in de Staatscourant. <
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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 181, bouwen 

opslagruimte (620473, 27-05-2020)
•  Haarsteeg, Mommersteeg 74, verbou-

wen garage/paardenstal (626818, 
28-05-2020)

•  Vlijmen, Molenhoek 15, plaatsen  
2 dakkapellen voorzijde woning 
(623274, 29-05-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Haarsteeg, De Hoeven 1, afwijken 

bestemmingsplan (629322,  
27-05-2020)

•  Haarsteeg, Mommersteeg 74, verbou-
wen garage/paardenstal (626818, 
28-05-2020)

Kappen
•  Elshout, Mariëndonkstraat 18, kap-

pen berk (628375, 29-05-2020)
•  Herpt, Heusdenseweg (kadastraal 

F361), kappen 3 essen in verband met 
reconstructie begraafplaats (628362, 
29-05-2020)

•  Oudheusden, Oranjelaan (kadastraal 
C2201), kappen eik (628190,  
28-05-2020)

Reisdocument ophalen?
Kom niet met het hele gezin

We willen bezoekers van de balie in Vlijmen erop wijzen dat 
in het gemeentehuis ook de corona-maatregelen gelden. Heb 
je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn, lichte hoest of verhoging of koorts? Dan blijf je thuis 
en kom je niet naar de balie om een document op te halen. 
Bezoekers houden 1,5 meter afstand van elkaar. Vermijd drukte, 
kom dus niet met het hele gezin naar de balie als dit niet  
nodig is. <

Informatievergaderingen
Op dinsdag 16 juni, woensdag 17 juni en donderdag 18 juni  
vergadert de raad van de gemeente Heusden. De vergaderingen 
starten om 19.30 uur en zijn te volgen via de livestream op  
www.heusden.nl. 

De agenda’s en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar via 
www.heusden.nl onder ‘raad en college’ / ‘vergaderingen’. Voor 
het spreekrecht verwijzen wij je naar de agenda’s op de website.

Vergadering 16 juni: Bestuur
Op de agenda staan onder meer: Eerste bestuursrapportage 
2020; Jaarstukken 2019, kaderbrief en ontwerpbegroting 2021 
Hart van Brabant; Herijking begroting regio Hart van Brabant 
2020; Jaarplan en begroting 2021 Regio Noordoost Brabant; 
Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 GGD Hart voor Brabant en 
Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 RAV.

Vergadering 17 juni: Ruimte & Duurzaamheid
Op de agenda staan onder meer: Initiatiefvoorstel DMP 
Heusden - Bouwen naar behoefte; Ontwerpbestemmingsplan 
Nassau Dwarsstraat Vlijmen, Bestemmingsplan Ambrosiushof 1 
Haarsteeg en Bestemmingsplan Bosscheweg 85 Drunen.

Vergadering 18 juni: Samenleving
Op de agenda staan onder meer: Rekenkamerrapport Sociaal 
Domein en Jaarstukken 2019 en Ontwerpbegroting 2021 e.v. 
Baanbrekers. <

In Heusden bestaat sinds 2018 het Taalhuis voor 
iedereen die beter wil leren lezen, schrijven, reke-
nen of leren omgaan met de computer, tablet of 
smartphone. Heb je een vraag op dit gebied? Dan 
gaat Laury Schellekens, de coördinator van het 
Taalhuis, graag met je in gesprek over wat je wilt 
leren. Samen kijkt ze met jou naar de mogelijkhe-
den en wat past bij jouw vraag en jouw manier van 
leren.

Normaal heeft het Taalhuis een inloopspreekuur 
op  maandagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur in de 
Bibliotheken in Oudheusden, Vlijmen, Drunen of 
in de wijkwinkel in Vlijmen. Vanwege de Corona-
maatregelen kan dat nu even niet. Gelukkig is het 
Taalhuis wel per telefoon (06 21385990) en e-mail 
(heusden@taalhuismb.nl) te bereiken. 

Het Taalhuis Heusden is een samenwerking tussen 
Bibliotheek Heusden, ContourdeTwern, Gemeente 
Heusden, Scala,  ROC Tilburg  en ROC Koning 
Willem1 College. <

We zien veel initiatieven ontstaan om elkaar te 
helpen in deze tijd en als gemeente proberen we 
dat zo goed mogelijk te faciliteren en je van goe-
de informatie te voorzien. Jouw gezondheid 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 <

Hulp bij (beter) leren lezen, schrijven, 
rekenen en digitale vragen
Taboe doorbreken en zelfvertrouwen krijgen

Wil je beter leren lezen, schrijven of rekenen, ook tijdens de coronacrisis? De maatregelen tegen  
verspreiding van het virus beter begrijpen? Mailen en foto's sturen naar de (klein)kinderen?  
Taalhuis Heusden biedt hulp.

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 handhavers) bijvoorbeeld toe op de 
naleving van de maatregelen en zorgen wij voor de lokale berichtgeving.

www.heusden.nl
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