
Verkeer: geef jij je mening ook? 
Er staat veel op stapel in onze gemeente op gebied van verkeer.  
Het liefst zouden we hierover met iedereen in gesprek gaan tijdens 
bijeenkomsten. Helaas is dat nu nog niet mogelijk vanwege het 
Coronavirus. Daarom alvast een alternatief: geef je mening nu al  
via www.heusden.nl/VerkeerHeusden. We zijn blij dat verschillende 
inwoners hun meningen al ingestuurd hebben. Ook jij kunt nog tot  
en met 21 juni je mening geven over:

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP)
Voor het opstellen van een nieuw GVVP horen wij graag wat jij belang-
rijk vindt op het gebied van verkeer en vervoer in onze gemeente. Je 
kunt je verbeterpunten, goede voorbeelden en vanzelfsprekend ook 
de minder goede verkeersituaties doorgeven via een online vragenlijst. 
Om een beter beeld te krijgen van de belangrijkste fiets- en looproutes 
vragen wij je ook om de door jou meest gefietste of gelopen routes aan 
te geven. Alvast bedankt voor het geven van je mening!

Centrum Vlijmen
Door de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) verandert 
de verkeerssituatie in en rond het centrum van Vlijmen. De huidige op- 
en afrit van en naar de A59 gaan dicht. Belangrijke vraag waar we jouw 
mening voor vragen: “Hoe gaan we het verkeer zo goed mogelijk verde-
len? Met als doel: een nog aantrekkelijker en verkeersveiliger centrum 
waarbij de winkels goed bereikbaar zijn. De meningen die tot nu toe 
zijn geuit gaan vooral over de Catharinastraat, Akkerstraat, De Akker, 
De Vlaemsche Hoeve en de Kennedybrug. Wat vind jij hier belangrijk? 
Wij kijken uit naar jouw reactie!

Meer informatie
Op www.heusden.nl/VerkeerHeusden vind je meer uitleg en mo-
gelijkheden om te reageren op het verkeer in centrum Vlijmen en/
of het GVVP. Informatie over het programma van de GOL waar-
onder het verdwijnen van de op- en afrit naar de A59, vind je op 
www.oostelijkelangstraat.nl. <

Veel voordeel met je HeusdenPas of 
KindPakket deze zomer
Zwembad Het Run in Drunen heeft samen met Stichting Leergeld Heusden en de gemeente ook dit  
jaar een mooi aanbod voor mensen met een HeusdenPas of KindPakket 2020. 

Voor de zomer van 2020 zijn de kosten voor een 
abonnement voor zwembad Het Run met de 
HeusdenPas (18 jaar en ouder) €13,50. Met de 
KindPas (4 tot en met 17 jaar) is het abonnement 
voor het Run gratis, dankzij een extra financiële 
bijdrage van Stichting Leergeld Heusden. Iedereen 
met een HeusdenPas of KindPas 2020 krijgt een 
brief. Heb je vragen over deze actie? Bel dan met 
Het Run, telefoonnummer (088) 055 88 10.                                                     

Kinderen met een KindPas 2020 hebben deze 
zomer ook voordeel bij Jeugd Vakantie Vreugd 
Drunen, ook als je niet in Drunen woont! Van 
zondag 16 tot en met zaterdag 22 augustus orga-
niseert Jeugd Vakantie Vreugd Drunen weer een 

week vol met mooie activiteiten waar je 50% kor-
ting op krijgt. Ben je bekend bij Stichting Leergeld 
Heusden, dan ontvang je per mail nog informatie 
van Leergeld. Ga voor meer informatie hierover 
naar jvvdrunen.nl/heusdenpas 

Wist je dat je bij Zwembad die Heygrave ook met 
korting kunt zwemmen met een HeusdenPas? <

Doet jouw vereniging mee 
aan Sjors Sportief & Creatief
Met Sjors Sportief & 
Sjors Creatief kunnen 
basisschoolkinderen 
kennismaken met sport en 
cultuur in onze gemeente. 

Doe ook mee! 
Heb je (als vereniging) een 
leuke activiteit die je in het 
boekje en op de website wilt 
vermelden? Dit kan gratis! Het 
enige dat je moet doen is jouw 
activiteit vóór 17 september 
aanmelden via sportstimulering.nl. Je maakt er eenvoudig een 
account aan. Daarna kun je activiteiten voor het hele schooljaar 
invoeren. Hou bij de organisatie van activiteiten wel rekening met 
de geldende coronamaatregelen.

Startsein
Het Sjors-boekje wordt 9 oktober uitgedeeld op alle basisscholen. 
Vanaf 14 oktober om 16.00 uur kunnen kinderen zich voor alle acti-
viteiten inschrijven! <

Heb je nog geen HeusdenPas of KindPakket 
2020, maar heb je in deze lastige tijd minder 
werk of een laag inkomen? Kijk dan op  
www.heusden.nl wat er voor jou mogelijk is!  

Corona maatregelen  
campings
De gezamenlijke sanitaire voorzieningen op campings, kam-
peerterreinen en jachthavens zijn weer open. Hiermee kunnen 
meer gasten worden ontvangen. De basisregels vanwege het 
Coronavirus blijven gelden zoals ‘houd 1,5 meter afstand’. Het 
aantal verhuurbare kampeerplaatsen is - vanwege de 1,5 meter 
maatregel - dus afhankelijk van de ruimte op de camping en in 
het sanitairgebouw. <

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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Inwonerspanel
Een aantal keer per jaar leggen we de panelleden een aantal 
vragen voor over actuele onderwerpen. Doe jij ook mee?
Meld je aan op www.inwonerspanelheusden.nl

Ligging plangebied

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, Donauring 90, verbouwen  

en vergroten woning (632843,  
07-06-2020)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 16, verbou-
wen en vergroten woning (632841, 
06-06-2020)

•  Oudheusden, Bernhardstraat 2 tot en 
met 10, Christinastraat 1 tot en met 9, 
renoveren daken van woningen 
(632532, 03-06-2020)

•  Vlijmen, Akkerstraat 15, verbouwen 
en vergroten woning (632537,  
03-06-2020)

•  Vlijmen, Vlijmense Dijk 18, bouwen 
erker aan voorgevel van woning 
(632837, 05-06-2020)

•  Vlijmen, Deken van Baarstraat 61, 
plaatsen nok-verhogende dakkapel 
(633163, 08-06-2020)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Haarsteeg, Inlaagdijk 65, aanleggen 

van een poel (632839, 05-06-2020)

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
•  Vlijmen, Lisdodde 41, plaatsen  

tuinhuis (625104, 05-06-2020)
•  Vlijmen, Europalaan 16, plaatsen 

dakkapel (627300, 05-06-2020)

Kappen
•  Drunen, Akkerlaan 2, kappen van 

twee eiken in verband met recon-
structie begraafplaats (628354,  

04-06-2020)
•  Vlijmen, De Savornin Lohmanlaan 

(kadastraal N5106), kappen van twee 
kastanjebomen (630069, 04-06-2020)

Verdagen
•  Herpt, Groenstraat (kadastraal 

G1637), bouwen woning en bijgebouw 
(627126, 08-06-2020)

•  Heusden, Hertogin Johanna van 
Brabantstraat 13, verbouwen van 
kerk naar elf appartementen (619221, 
05-06-2020)

•  Oudheusden, Van Asbeckstraat 12, 
afwijken van de bestemming i.v.m. 
huisvesten van meer dan 5 personen 
(615905, 03-06-2020)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Parallelweg-Oost (kadastraal 

L1413), kappen van twee berken en elf 
zomereiken (626996, 03-06-2020)

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.

OMGEVINGSVERGUNNING RESTAURE-
REN DOEVERENSCHE SLUIS
Het college van Heusden heeft op  
4 juni 2020 ingestemd met de omge-
vingsvergunning voor de activiteit: 
•  Handelingen met gevolgen voor be-

schermde monumenten.

Voor het restaureren van een 
Rijksmonument aan de Dorpsstraat in 
Doeveren. Het perceel is kadastraal 
bekend onder gemeente Heuden, sec-
tie F, nummer 511. Het kenmerk van 
deze vergunning is 604976.

De omgevingsvergunning ligt met 
bijbehorende stukken met ingang van 
donderdag 18 juni 2020 gedurende zes 
weken ter inzage. Je kunt de stukken 
tijdens openingstijden inzien in het 
gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale 
versie van de omgevingsvergunning is 
opvraagbaar via info@heusden.nl. 
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer 604976 vermelden. Voor 
vragen kun je contact opnemen met 
het cluster Omgevingsvergunningen.

Meer informatie over deze bekendma-
king met procedures vind je op officie-
lebekendmakingen.nl. In de procedures 
vind je terug of en hoe je bezwaar of 
beroep kunt aantekenen.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
EN HOGERE GRENSWAARDEN GELUID 
STEENENBURG
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat de gemeenteraad op 12 mei 
2020 het bestemmingsplan 
Steenenburg (NL.IMRO.0797.steenen-
burg-VG01) heeft vastgesteld. Voor dit 

mingsplan), dan wel het college (be-
sluit hogere grenswaarden) kenbaar 
hebben gemaakt, kunnen binnen zes 
weken na de dag waarop dit bestem-
mingsplan en het besluit hogere grens-
waarden ter inzage zijn gelegd, beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Ook 
belanghebbenden die kunnen aanto-
nen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad dan wel het college 
kenbaar te maken, kunnen beroep 
indienen. Daarnaast kan elke belang-
hebbende gedurende deze termijn 
beroep instellen tegen de wijzigingen 
die bij de vaststelling door de gemeen-
teraad in het ontwerpbestemmings-
plan zijn aangebracht.

Het besluit hogere grenswaarden 
treedt in werking na bekendmaking, 
het vastgestelde bestemmingsplan na 
het verstrijken van de beroepstermijn.

Op dit bestemmingsplan is afdeling 2 
van hoofdstuk 1 van de Crisis- en her-
stelwet van toepassing. Dit betekent 
dat de beroepsgronden in het beroep-
schrift moeten worden opgenomen en 
deze na afloop van de beroepstermijn 
niet meer kunnen worden aangevuld.

VASTSTELLING BEELDREGIEPLAN EN 
INTREKKING VISIEDOCUMENTEN 
GEBIED STEENENBURG
Het college van Heusden maakt bekend 
dat de raad op 12 mei 2020 heeft  
besloten:
•  het beeldregieplan “Steenenburg’ 

vast te stellen;
•  de aan de visie ‘Integratie stad-land’ 

voorafgegane visie-/beleidsdocumen-
ten in te trekken voor het gebied 
Steenenburg voor zover deze in strijd 
zijn met de visie ‘Integratie stad-land’.

Deze besluiten zijn genomen in samen-
hang met de vaststelling van het be-
stemmingsplan ‘Steenenburg’.

Beeldregieplan 
De nieuwe stedelijke toevoegingen in 
het gebied Steenenburg moeten een 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van 
(onderdelen van) het gebied, zoals 
verwoord in de Visie integratie stad-
land. Hiertoe is het beeldregieplan 
opgesteld. In het beeldregieplan zijn 
kwaliteitscriteria voor de bebouwing 
van het plangebied Steenenburg opge-
nomen. Om deze beeldkwaliteitscrite-
ria te kunnen gebruiken als toetsings-
kader bij de welstandsbeoordeling,is 
het beeldregieplan vastgesteld als 
aanvulling op de gemeentelijke wel-
standsnota.

Intrekking visie-/beleidsdocumenten
In de vorm van de 'Visie integratie 
stad-Iand' is een integraal kader voor 
de toekomstige ontwikkeling van het 
gebied Steenenburg vastgesteld. In 

deze visie is opgenomen, dat eerdere 
visiedocumenten van de gemeente, die 
(deels) betrekking hebben op dit ge-
bied, met het vaststellen van deze visie 
komen te vervallen voor zover deze 
daarmee in strijd zijn. Om dit impliciete 
verval te formaliseren is het intrek-
kingsbesluit genomen.

Inzage
Het raadsbesluit en het beeldregieplan 
liggen met ingang van 18 juni 2020 
gedurende 6 weken ter inzage. Je kunt 
de stukken tijdens openingstijden 
inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. 
Een digitale versie is raadpleegbaar op 
onze website www.heusden.nl.

Bezwaar/beroep
Tegen voornoemde besluiten is geen 
bezwaar of beroep mogelijk. 

Meer informatie
Voor vragen kun je contact opnemen 
met Marino Kuper via telefoonnummer 
(073) 513 17 89.

Melding Activiteitenbesluit 
milieubeheer

Het college van Heusden heeft de on-
derstaande melding op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ont-
vangen en geaccepteerd:

Zaaknummer: 601889
Datum ingekomen: 29 augustus 2019
Adres: De Maashoevenweg 1 Haarsteeg
Activiteit: Veranderen rundveehouderij

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.

Verkeer
Het college van Heusden heeft beslo-
ten om 2 parkeerplaatsen aan de 
Valeriusstraat in Drunen te reserveren 
voor het opladen van elektrische voer-
tuigen. De gereserveerde parkeerplaat-
sen worden met bebording aangege-
ven. Je kunt bezwaar maken tegen dit 
besluit van 9 juni 2020 tot 21 juli 
2020. <

Bekendmakingen >

plangebied heeft het college op 28 
april 2020 hogere grenswaarden voor 
de geluidsbelasting door wegverkeer 
vastgesteld.

Het plangebied ligt tussen Drunen en 
Nieuwkuijk en is als volgt begrensd: 
Noordzijde: de terreinen ten zuiden 
van de wegen Doorloop en Spoorlaan;
Oostzijde: de terreinen langs de west-
zijde van de Vimmerik en de terreinen 
achter de bestaande bedrijfspanden 
Vimmerik 1-13. Ter plaatse van de 
Middelweg ligt het plangebied langs de 
westzijde van de percelen Middelweg 
38-38A, vervolgens aansluitend aan de 
noordzijde van de Middelweg en langs 
de westzijde van de wetering achter de 
percelen Het Hof 1-25;
Zuidzijde: de Nieuwkuijksestraat en de 
Bosscheweg;
Westzijde: vanaf de Bosscheweg loopt 
de plangrens in noordelijke richting 
naar de bestaande boszoom die zich 
bevindt in het verlengde van de 
Groenewoud. De plangrens loopt hier 
in westelijke richting naar de 
Groenewoud en buigt dan weer in 
noordelijke richting af. De plangrens 
loopt langs de achterzijde van de perce-
len aan de Kasteeldreef.

Het bestemmingsplan is gewijzigd 
vastgesteld en bevat dus een aantal 
wijzigingen ten opzichte van het ont-
werpbestemmingsplan. Ze zijn aange-
geven in Nota zienswijzen en de Nota 
Wijzigingen bij het ter inzage liggende 
raadsbesluit. De hogere grenswaarden 
zijn vastgesteld overeenkomstig het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden, 
ten aanzien waarvan geen zienswijzen 
zijn ontvangen.

Het vastgestelde bestemmingsplan en 
het besluit hogere grenswaarden met 
bijbehorende stukken liggen met in-
gang van 18 juni 2020 gedurende 6 
weken ter inzage. Een digitale versie 
van het bestemmingsplan is raadpleeg-
baar via www.heusden.nl. en  
via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad (bestem-

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 mil-
de 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 hou-
den 1,5 meter afstand van elkaar. Vermijd drukte, kom dus niet 
met het hele gezin naar de balie als dit niet nodig is. <

Op de Vismarkt is er nu meer ruimte gecreëerd voor terrassen  
echter de weekmarkt op donderdag moet ook de ruimte krijgen  
om zijn producten aan te bieden. 

Daarom heeft het college van Heusden besloten om op donder-
dagmiddag vanaf 11 juni 2020, tijdens de weekmarkt van 13.00 
tot 16.30 uur, een gedeelte van de Drietrompetterstraat ter 
hoogte van de Vismarkt af te sluiten voor doorgaand verkeer. De 
Vismarkt blijft open voor doorgaand verkeer.  Door een stuk van de 
Drietrompettersstraat af te sluiten kunnen bezoekers van de week-
markt veiliger winkelen. <

Weekmarkt Heusden
Tijdelijke verkeersmaatregelen

(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen met  
de gemeente 
Heusden via 
telefoonnummer

www.heusden.nl
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