
Aangepaste openings- 
tijden gemeentebalie
Zomervakantie (13 juli t/m 21 augustus)

Tijdens de zomervakantie, van maandag 13 juli tot en met vrijdag  
21 augustus, werken we aan de gemeentebalie alléén op afspraak.  
Via de website www.heusden.nl kun je makkelijk en snel een afspraak 
inplannen. De donderdagavondopenstelling vervalt, op dinsdagavond 
kun je tot 20.00 uur documenten aanvragen of ophalen. Vrijdagmiddag 
is de balie vanaf 12.00 uur gesloten en zijn wij telefonisch niet bereik-
baar. <

Wateroverlast door hevige regenval
Straten die blank staan, met bootjes door de straat varen en een borrelend toilet waar water uit  
omhoog kwam. Op dinsdag 16 juni 2020 was dit het beeld in een aantal kernen van onze gemeente,  
zoals: Nieuwkuijk, Vlijmen Vliedberg en een deel van Drunen. Er viel maar liefst 45,4 mm in 2 uur tijd!  
Ter vergelijking; in een maand valt er gemiddeld 70 mm regenwater. 

Door klimaatverandering regent het vaker en har-
der in Nederland. Het regenwater komt in het riool 
terecht en dat kan vervolgens het grote aanbod 
niet verwerken. Hierdoor staan straten steeds 
vaker blank en hebben inwoners wateroverlast 
binnen in huis. 

Wat kun je zelf doen?
Om wateroverlast te voorkomen moet je zelf in ac-
tie komen! Veel grond in de gemeente is namelijk 
niet van de gemeente. Inwoners en ondernemers 
kunnen het beste het regenwater bergen daar 
waar het gevallen is. Dit doe je door jouw perceel 
af te koppelen van de riolering, bijvoorbeeld door 
het aanbrengen van een grondkoffer of vijver in je 
tuin. Hierdoor wordt regenwater niet langer afge-
voerd via de riolering, maar zakt het water weg in 
de bodem. Ga jij aan de slag om op een duurzame 
manier om te gaan met regenwater en tref je on-
omkeerbare maatregelen? Dan ontvang je van de 

gemeente hiervoor subsidie! Meer informatie hier-
over lees je op www.heusden.nl/watersubsidie.

Wat doet de gemeente?
Als gemeente gaan wij ook aan de slag met het op-
vangen van regenwater. Zo leggen we steeds vaker 
wadi’s en bergingsvijvers aan. Deze vangen water 
op bij hevige regenval en zijn een mooie groene 
plek in de wijk. Voorbeelden hiervan zijn de wijk 
Vlijmen-noord en de waterslinger in Geerpark. Ook 
koppelen we steeds vaker verhard oppervlak af in 
de wijk. Bij nieuwbouwprojecten zijn bewoners 
verplicht om de voorzijde van hun woning af te 
koppelen. Samen met Waterschap Aa en Maas heb-
ben we onlangs de waterberging in Drunen Noord 
aangelegd. Deze berging vangt het regenwater van 
industrieterrein Groenewoud II op. De waterstand 
in deze berging kan stijgen tot 2,40 meter boven 
NAP en kan een hevige regenbui die eens in de 100 
jaar valt verwerken. <

Eikenprocessierups
Extra capaciteit

Op maandag 7 juni is het gespecialiseerde bedrijf ‘De Nationale 
Bomenbank’ in onze gemeente gestart met het wegzuigen van  
nesten in de openbare ruimte. De afgelopen weken werkten zij  
2 dagen in de week voor gemeente Heusden. Vanaf maandag 22 juni 
gaan zij voorlopig 5 dagen per week aan de slag. 

Prioriteiten
Wij kiezen ervoor om op plaatsen waar veel mensen samenkomen 
als eerste de nesten te verwijderen, mits de aannemer het nest  
kan bereiken met een hoogwerker. Denk hierbij aan:
• schoolpleinen en speelplekken;
• sportparken;
• begraafplaatsen;

op www.heusden.nl/eikenprocessierups zie je welke locaties hierna 
aan de beurt komen. Ondanks dat meldingen prioriteit hebben, kan 
het langer duren voordat de aannemer de nest(en) weg komt zuigen. 
Het wegzuigen van nesten is een intensieve, specialistische en tijd-
rovende handeling. Dit kan betekenen dat we een nest bij jou in de 
buurt niet meteen kunnen verwijderen. Wij vragen je begrip hiervoor. 

Waarschuwingsborden of -linten
Op doorgaande wegen en fietspaden waar we de eikenprocessie-
rupsen hebben aangetroffen plaatsen we waarschuwingsborden 
en -linten, zo kun je zien of hier rupsen zitten. Nesten kun je tegen 
komen op stammen en takken van de eikenbomen. De (brand)haren 
van deze rups kunnen irritatie veroorzaken op de huid en aan het 
slijmvlies van neus, keel en luchtwegen. Voorkom klachten, laat de 
rups met rust en vermijd contact met nesten en spinsels. Zorg voor 
bedekking van de hals, armen en benen. Op openbare locaties met 
zwemwater plaatsen wij ook waarschuwingsborden. Wij adviseren 
om niet in dit water te gaan zwemmen, de brandharen van de eiken-
processierups drijven namelijk op het water. Deze brandharen geven 
huidirritatie. Bovendien kun je deze inslikken of in je ogen krijgen.

Melding maken
Heb je ergens eikenprocessierupsen gezien? Meld dit aan de  
gemeente via de Buitenbeterapp, per mail op info@heusden.nl of 
telefonisch via (073) 513 17 89. Het is belangrijk dat je het volgende 
doorgeeft in de melding:
•  De exacte locatie waar het nest (of nesten) is aangetroffen, denk 

aan straatnaam, kern en specifieke 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 over de bestrijding van de eikenprocessierups  
lees je op www.heusden.nl/eikenprocessierups of  
www.processierups.nu. <

Verplaatsen containers voor luier- en  
incontinentiemateriaal
Van Catharinastraat naar de Mommersteeg
Vanwege (stank)overlast voor de bewoners van 
het Tweede Huis, die boven deze containers voor 
luier- en incontinentiemateriaal hun terras heb-
ben, worden de containers op woensdag 24 juni 
2020 verplaatst naar een nieuwe locatie aan de 
Mommersteeg in Vlijmen, bij de glascontainer 
nabij de zendmast. 

De containers voor luier- en incontinentiemateri-
aal die tijdelijk in de Heistraat waren geplaatst, 
worden weggehaald omdat hier nagenoeg geen 
gebruik van wordt gemaakt.

Ook staat er een container voor luier- en inconti-
nentiemateriaal bij Sportcomplex Die Heygrave, 
nabij de ingang van het consultatie bureau. <

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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Datum besluit:

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, Elzenstraat 1, verbouwen  

en vergroten woning (633272,  
10-06-2020)

•  Drunen, Grotestraat 87, plaatsen 
dakkapel en onderhouden woning 
(633462, 11-06-2020)

•  Drunen, Bontekoestraat 24, bouwen 
tuinhuis en plaatsen erfafscheiding 
(633728, 14-06-2020)

•  Herpt, Groenstraat 8, verbouwen 
boerderij (633828, 15-06-2020)

•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 
33A en 35, verbouwen winkelruimte 
en realiseren 2 appartementen 
(633624, 12-06-2020)

•  Vlijmen, Nassaulaan 97, bouwen 
berging (634053, 12-06-2020)

Monumenten
•  Herpt, Groenstraat 8, verbouwen 

boerderij (633828, 15-06-2020)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Kastanjelaan-West 211, afwij-

ken bestemmingsplan i.v.m. huisves-
ting van meer dan 5 personen 
(633466, 11-06-2020)

•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 
33A en 35, verbouwen winkelruimte, 
vervangen handelsreclame en realise-
ren 2 appartementen (633624, 12-06-
2020)

Reclame plaatsen of veranderen
•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 

33A en 35, vervangen handelsreclame 
(633624, 12-06-2020)

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
•  Drunen, Raadhuisplein 16, wijzigen 

brandcompartimentering pand 
(627837, 11-06-2020)

•  Drunen, Lipsstraat ongenummerd, 
bouwen distributiecentrum met 
hekwerk, fietsenstalling en carillon 
(605773, 11-06-2020)  

•  Drunen, Chrysantenstraat, kavel 
CHR02, bouwen woning (628026, 
16-06-2020)

•  Herpt, Groenstraat (kadastraal 
G1637), bouwen woning en bijgebouw 
(627126, 10-06-2020)

•  Vlijmen, Bosbeemd, kavel GRA049, 
bouwen woning (622457, 16-06-2020)

•  Vlijmen, Vlinderhof, kavel GEE74, 
bouwen woning (628630, 10-06-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Lipsstraat ongenummerd, 

bouwen distributiecentrum met 
hekwerk, fietsenstalling, carillon en 
aanleggen in- en uitrit (605773,  
11-06-2020)  

•  Vlijmen, Vlinderhof kavel GEE74, 
bouwen woning en aanleggen in- en 
uitrit (628630, 10-06-2020)

•  Vlijmen, Bosbeemd, kavel GRA049, 
bouwen woning (622457, 16-06-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Lipsstraat ongenummerd, 

aanleggen in- en uitrit (605773,  
11-06-2020)

•  Herpt, Kerkstraat 17B, aanleggen 
in- en uitrit (630868, 11-06-2020)

•  Vlijmen, Bosbeemd kavel GRA049, 
aanleggen in- en uitrit (625720,  
16-06-2020)

•  Vlijmen, Vlinderhof kavel GEE74, 
aanleggen in- en uitrit (628630,  
10-06-2020)

Verdagen
•  Drunen, Doctor Schaepmanstraat 11, 

veranderen bestaande in- en uitrit 
(626675, 12-06-2020)

Ingetrokken
•  Drunen, De Amazone 21, maken dak-

opbouw (627087, 11-06-2020)

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.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
ELSHOUT 2E HERZIENING, 
ELSHOUTSEWEG 3
Het college van Heusden heeft inge-
stemd met het ontwerpbestemmings-
plan Elshout 2e herziening, 
Elshoutseweg 3 (NL.IMRO.0797.
PH2Elshout-ON01).

Het plangebied betreft het zuidelijke 
deel van het perceel aan de 
Elshoutseweg 3 in Elshout.

 In de Achterstraat is het eenrichtings-
verkeer tijdelijk omgedraaid (richting 
Grotestraat – Wilhelminastraat).

De vergunning is verzonden op 18 juni 
2020 en bij de gemeente bekend onder 
nummer 00628644.

BRADERIE VLIJMEN
De burgemeester van Heusden heeft 
vergunning verleend aan Euromarkt/
St. Christoffel, voor een braderie op 
het Plein en de Akkerstraat (vanaf de 
rotonde tot aan de Monseigneur van 
Kesselstraat) in Vlijmen op 21 maart 
2021 en 4 juli 2021. De vergunning is 
verzonden op 16 juni 2020 en bij de 
gemeente bekend onder nummer 
00630268.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de personen 
hieronder genoemd niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de basis-
registratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Het college heeft besloten de 
persoonslijsten van deze personen niet 
meer bij te houden. Daardoor staan zij 
officieel niet meer op dat adres inge-
schreven.

Geslachtsnaam: Socha, K.D.
Geboortedatum: 3 januari 1997
Adres: Onze Lieve Vrouweschutsstraat 
4, Vlijmen
Datum besluit: 10 juni 2020
Zaaknummer: 622197

Geslachtsnaam: Socha, I.
Geboortedatum: 1 juli 1976
Adres: Onze Lieve Vrouweschutsstraat 
4, Vlijmen
Datum besluit: 10 juni 2020
Zaaknummer: 622200

Geslachtsnaam: Przebieracz, P.S.
Geboortedatum: 10 oktober 1985
Adres: Mariëndonkstraat 1, Elshout 
Datum besluit: 11 juni 2020
Zaaknummer: 627433

Geslachtsnaam: Oros, D.R.
Geboortedatum: 27 maart 1988
Adres: De Hoeven 61, Haarsteeg
Datum besluit: 11 juni 2020
Zaaknummer: 627028

Geslachtsnaam: Pîrvu, G.
Geboortedatum: 18 augustus 1983
Adres: De Hoeven 61, Haarsteeg
Datum besluit: 11 juni 2020
Zaaknummer: 627028

Geslachtsnaam: Ghinea, I.
Geboortedatum: 18 augustus 1977
Adres: De Hoeven 61, Haarsteeg
Datum besluit: 11 juni 2020
Zaaknummer: 627028

Geslachtsnaam: Centeri, C.O.
Geboortedatum: 29 oktober 1970
Adres: De Hoeven 61, Haarsteeg
Datum besluit: 11 juni 2020
Zaaknummer: 626829

Geslachtsnaam: Luczak, S.J.
Geboortedatum: 13 augustus 1986
Adres: De Akker 53, Vlijmen
Datum besluit: 11 juni 2020
Zaaknummer: 623518

Geslachtsnaam: Lama, S.
Geboortedatum: 27 september 1997
Adres: Schubertstraat 18, Drunen
Datum besluit: 18 juni 2020
Zaaknummer: 615869

Geslachtsnaam: Vardalachakis, G.
Geboortedatum: 10 november 1967
Adres: Afrikalaan 70, Drunen
Datum besluit: 18 juni 2020
Zaaknummer: 620469

Geslachtsnaam: Litwin, O.
Geboortedatum: 26 juli 1972
Adres: Burgemeester van Houtplein  
45 A, Vlijmen
Datum besluit: 18 juni 2020
Zaaknummer: 618536

Geslachtsnaam: Amorăriţei, N.I.
Geboortedatum: 10 april 1994
Adres: Naulandseweg 24, Elshout
18 juni 2020
Zaaknummer: 624360

Geslachtsnaam: Rogoz̀a, L.
Geboortedatum: 26 juni 1989
Adres: Sint Catharinastraat 3 E, 
Vlijmen
Datum besluit: 18 juni 2020
Zaaknummer: 626091

Geslachtsnaam: Franus, L.B.
Geboortedatum: 31 januari 2019
Adres: Sint Catharinastraat 3 E, 
Vlijmen
Datum besluit: 18 juni 2020
Zaaknummer: 626091

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je binnen zes weken, na de dag 
van deze publicatie, een bezwaar-
schrift indienen. Vermeld hierbij het 
zaaknummer. Voor vragen kun je con-
tact opnemen met het cluster 
Burgerzaken van de gemeente 
Heusden. <

Bekendmakingen >

Het doel van dit bestemmingsplan is de 
aanpassing van het bouwvlak, zodat 
een bedrijfsgebouw kan worden gerea-
liseerd van maximaal 400 m2 voor het 
bestaande bedrijf. Op grond van het 
geldende bestemmingsplan ‘Elshout’ is 
dit nu niet mogelijk. De reden voor 
vergroting van het bouwvlak is de 
bedrijfsorganisatorische wens om de 
verschillende onderdelen van het be-
drijf (stalling, kantoor, kantine/ont-
vangstruimte) te herschikken en cen-
traal onder te brengen op het perceel.

Het bestemmingsplan wordt waar-
schijnlijk vastgesteld in het derde 
kwartaal van 2020.

Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 25 juni 2020 gedurende zes weken 
ter inzage. Een digitale versie is raad-
pleegbaar via onze website 
www.heusden.nl en de landelijke  
website www.ruimtelijkeplannen.nl. Je 
kunt een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met John Burgs via tele-
foonnummer (073) 513 17 89. Bij een 
schriftelijke reactie graag het zaak-
nummer 602066 vermelden.
 

Evenementen

DICKENSFESTIJN DRUNEN
De burgemeester van Heusden heeft 
op 18 juni 2020 een meerjarige vergun-
ning verleend voor het Dickensfestijn 
in Drunen. Het evenement vindt plaats 
in het centrum van Drunen op 19 en 20 
december 2020, 18 en 19 december 
2021 en 17 en 18 december 2022. 

Op de zaterdag van het evenement van 
15.00 uur tot zondag 21.00 uur zijn de 
navolgende straten tijdelijk afgesloten 
voor het doorgaande verkeer:
•  De Grotestraat, vanaf de Jac. v/d 

Meijdenstraat tot de Hugo de 
Grootstraat

•  De Torenstraat, vanaf het 
Raadhuisplein tot de Aalbersestraat

•  De Stationsstraat, vanaf Ter Hunen 
tot de Grotestraat

 
In de Joost v/d Vondellaan en de Hugo 
de Grootstraat geldt er tijdelijk een 
tweerichtingsverkeer en een tweezijdig 
parkeerverbod.

Daarnaast zijn op de zondag van het 
evenement van 07.00 uur tot 21.00 uur 
de navolgende straten tijdelijk afgeslo-
ten voor het doorgaande verkeer:
•  De Grotestraat, vanaf de Jac. v/d 

Meijdenstraat tot de Achterstraat
•  De Torenstraat, vanaf het 

Raadhuisplein tot de Hugo de 
Grootstraat

•  De Aalbersestraat
•  De Hugo de Grootstraat, vanaf de 

Grotestraat tot de Kennedystraat

Of scan hier! 

Vul de korte enquête in: 
https://nl.research.net/r/vitaalpark

Duurt circa
5 minuten!

Een andere invulling voor 
sportpark De Schroef?

Initiatiefgroep Vitaal Park Heusden is 
benieuwd naar jouw mening!

Sportparken krijgen steeds vaker een open en multifunctioneel 
karakter. Zo is er naast sport en bewegen ook ruimte om te  
spelen, ontmoeten en beleven. Trends en ontwikkelingen laten 
landelijk zien dat er onvoldoende, maar ook anders bewogen 
wordt door jong en oud dan voorheen. Initiatiefgroep Vitaal 
Park Heusden is ook benieuwd naar jouw mening! Wat voor  
karakter moet sportpark De Schroef, aan de Prins Hendrikstraat 
in Drunen, volgens jou krijgen?

Vul jij de korte enquête in? Dit duurt 
ongeveer 5 minuten en kan via: 
https://nl.research.net/r/vitaalpark. <

Vanaf maandag 29 juni werken we op verschillende 
locaties aan de weg. Het gaat om de volgende  
locaties: 

•  Maandag 29 juni t/m maandag 6 juli 
Watersteeg Herpt

•  Donderdag 2 juli  t/m maandag 6 juli 
Aansluiting fietspad vanaf vesting op 
Grotestraat Heesbeen

•  vrijdag 3 juli 
- Vergereindseweg in Haarsteeg 
- ’t Zand Haarsteeg 
- Tuinbouwweg  

•  maandag 6 juli t/m vrijdag 10 juli 
Tuinbouwweg, tussen Mommersteeg – 
Priemsteeg. Bedrijven en aanwonenden worden 
nog nader met een bewonersbrief geïnformeerd.

   
Voor de Watersteeg, Vergereindsestraat en de 
Tuinbouwweg wordt een omleidingsroute inge-
steld. De overige wegen ondervinden beperkt  
hinder tijdens de werkzaamheden. <

Werk aan de weg

www.heusden.nl
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