
Bouwterrein Akkerstraat, 
Vlijmen (centrum)
Inwoners van Vlijmen kunnen al een tijdje genieten van het mooie 
centrum van Vlijmen. Het Plein is de afgelopen jaren flink op de schop 
gegaan. Inmiddels is de eigenaar van het braakliggende stuk grond aan 
de noordzijde ook begonnen met de ontwikkeling van een gebouw.  
Met de bouw van commerciële ruimten en appartementen wordt het 
centrum verder afgerond.

Elke bouw veroorzaakt enige overlast. De ontwikkelaar streeft er-
naar deze overlast tot een minimum te beperken. Gezien de beperkte 
ruimte ter plaatse is het helaas wel nodig dat enkele parkeerplaatsen 
tijdelijk bij het bouwterrein behoren. Na de bouw zijn de parkeerplaat-
sen weer beschikbaar.

Vragen over het bouwterrein, de werkzaamheden en het toekomstige 
gebouw, kun je stellen aan de ontwikkelaar LT Bouwmanagement:  
073-5112212 (Dhr. M. van den Thillart). <

Minder reistijd, minder inspanning  
én minder zweet
“Ik vind het belangrijk dat mijn medewerkers fit zijn. Daarom doe ik mee aan de Sjees E-bike Pool”,  
vertelt Ad van Delft, directeur van Van Delft Groep in Nieuwkuijk. “Drie medewerkers hebben een e-bike 
getest. Binnenkort doe ik dat zelf ook. De e-bike kan mensen uit de auto krijgen, dat weet ik zeker.” 

Teammanager Woningbouw bij Van Delft Groep, 
Miranda Boer reed in juni een week op een e-bike. Ze 
pakt gemiddeld drie keer per week de fiets naar haar 
werk, 9 kilometer verderop. “Op mijn eigen fiets 
kost me dat een half uur. Met de e-bike ben ik maar 
liefst 5 tot 8 minuten sneller.” Ook in het weekend 
stapte ze op de elektrische fiets. “Ik pakte sneller de 
fiets, zelfs als het regende. Een groot voordeel is dat 
ik minder bezweet arriveerde. Ook kostte het me 
minder inspanning terwijl ik in de zwaarste versnel-
ling trapte. Ik wil namelijk wel fit blijven.” 

Roest niet vast in de auto
De Sjees E-bike Pool is een kant-en-klaar concept, 
ontwikkeld door Ons Brabant Fietst, Brabant 
Mobiliteitsnetwerk, Solaris Parkmanagement, 
De Boom en het Meer. Het is onderdeel van een 
campagne van de provincie Noord-Brabant. Ook de 
gemeente Heusden en lokale fietsleveranciers zijn 
betrokken bij de e-bike probeeractie. Doel van de e-
bike pool is werkgevers helpen bij fietsstimulering 
onder hun werknemers. De Heusdense wethouder 
Openbare ruimte en Verkeer, Kees van Bokhoven 

roept inwoners op om meer te bewegen: “Voorkom 
dat je vastroest in je auto.” Hij noemt de e-bike een 
uitstekend alternatief voor de auto. “We hopen 
dat meer mensen vaker de fiets naar hun werk 
pakken. In veel gevallen ben je sneller dan met de 
auto. Van parkeerproblemen heb je geen last en 
fietsen is goed voor mens en milieu. Die bewust-
wording kan door dit e-bike project ontstaan.” 

Na de e-bike pool?
Bedrijven in Heusden en Waalwijk kunnen zich nog 
opgeven voor de Sjees E-bike Pool. Per week zijn er 
in Heusden vijf e-bikes beschikbaar. ChromeBurner 
Motorgear in Nieuwkuijk fungeert als uitgifte-
punt. Het project loopt tot 10 november 2020. 
Nadat een werkgever heeft meegedaan aan de 
proef biedt het Brabant Mobiliteitsnetwerk hulp 
bij de aanschaf van e-bikes voor medewerkers of 
het optuigen van beleid met bijvoorbeeld kilo-
metervergoedingen. Meer informatie vind je op 
sjeesebikepool.nl. <

Eikenprocessierups
Wist je dat…?
•  We op doorgaande wegen en fietspaden, waar we de eikenproces-

sierupsen hebben aangetroffen, waarschuwingslinten plaatsen. 
Je kunt dan zien of hier rupsen zitten. 

•  Je nesten tegen kunt komen op stammen en takken van de eiken-
bomen. 

•  De (brand)haren van deze rups irritatie kunnen veroorzaken op  
de huid en aan het slijmvlies van neus, keel en luchtwegen. 

•  Je klachten kunt voorkomen door de rups met rust te laten en 
contact met nesten en spinsels te vermijden. 

•  Je beter niet onder eikenbomen kunt gaan zitten. Ga je bijvoor-
beeld fietsen of wandelen, zorg dan voor bedekking van de hals, 
armen en benen en ga niet onder eikenbomen zitten.

•  Dat je alles over de eikenprocessierups kunt lezen op  
www.heusden.nl/eikenprocessierups en op  
www.processierups.nu  <

(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer

Samen houden we  
Heusden schoon!
Samen met meester Wout en leerlingen van Kindcentum  
De Vlechter onthulde wethouder Mart van der Poel een bord 
waarop staat dat zij het gebied rondom het kindcentrum adop-
teren en schoon houden van zwerfafval. De kinderen gingen na 
de onthulling meteen aan de slag met grijpers en afvalzakken. 
Zo houden we samen Heusden Schoon.

Kinderen hebben ook meegedaan aan een verhalen- en teken-
wedstrijd. De mooiste tekening wordt afgedrukt op een sticker-
tegel en zal na zomervakantie worden geplaatst. 

De winnaar van de verhalenwedstrijd Yagmur Tarlan mocht haar 
verhaal ‘Teuntje Toekomst voorkomt zwerfafval!’ voorlezen. <

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, Begoniastraat 1, bouwen 

schuur/berging (634595, 21-06-2020)
•  Haarsteeg, Meester Prinsenstraat 19, 

verbouwen en vergroten woning 
(634454, 18-06-2020)

•  Haarsteeg, De Hoeven 20, vervangen 
en vergroten dakkapel (634893,  
23-06-2020)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 76, 
bouwen poolhouse met overkapping  
(634944, 23-06-2020)

Monumenten
•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 76, 

bouwen poolhouse met overkapping 
(634944, 23-06-2020)

•  Heusden, Herptseweg, kadastraal 
A2879, plaatsen toegangspoort 
(634463, 18-06-2020)

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, Donauring 90, constructieve 

wijziging woning (632843, 22-06-2020)
•  Drunen, Stationsstraat 52, verande-

ren woning (monument) (622363, 
22-06-2020)

•  Herpt, Groene Woud, kadastraal 
G1558, bouwen woning (627654, 
18-06-2020)

•  Heusden, Burchtstraat 7A, verande-
ren monument, plaatsen erfafschei-
ding en overkapping (627497,  
16-06-2020)  

•  Nieuwkuijk, Moerbeistraat 13, plaat-
sen dubbele nok-verhogende dakka-
pel (629664, 22-06-2020)

•  Vlijmen, Voordijk 21, bouwen serre 
(628445, 23-06-2020)

•  Vlijmen, Marconilaan 32, verbouwen, 
vergroten en veranderen woning 
(629523, 23-06-2020)

•  Vlijmen, Gounodlaan 2B tot en met 
64 (even huisnummers), na-isoleren 
hellende daken van 32 woningen 
(628426, 19-06-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Elshout, Tongerloostraat 15, 17 en 19, 

aanpassen beplantingsplan (628870, 
23-06-2020)

•  Nieuwkuijk, Moerbeistraat 13, plaat-
sen dubbele nok-verhogende dakka-
pel (629664, 22-06-2020)

•  Vlijmen, Marconilaan 32, verbouwen, 
vergroten en veranderen woning 
(629523, 23-06-2020)

•  Heusden, Burchtstraat 7A, verande-
ren monument, plaatsen erfafschei-
ding en overkapping (627497,  
16-06-2020)  

Kappen
•  Drunen, hoek Statenlaan/Eindstraat, 

kadastraal L6876, kappen plantaan 
(631046, 22-06-2020)

•  Drunen, Mexicoplein, kadastraal 
L5508, kappen vleugelnoot (631041, 
17-06-2020)

•  Vlijmen, Wethouder van Buulweg, 
kadastraal P201, kappen vier iepen 
(631040, 22-06-2020)

Monumenten
•  Drunen, Stationsstraat 52, verande-

ren woning (monument) (622363, 
22-06-2020)

•  Heusden, Burchtstraat 7A, verande-
ren monument, plaatsen erfafschei-
ding en overkapping (627497,  
16-06-2020)  

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Herpt, Groene Woud, kadastraal 

G1558, aanleggen in- en uitrit 
(627654, 18-06-2020)

•  Herpt, Groenstraat, kadastraal 
G1637, aanleggen in- en uitrit 
(629908, 19-06-2020)

Verdagen
•  Vlijmen, Julianastraat 34, wijzigen 

brandcompartimentering (628916, 
23-06-2020)

•  Vlijmen, Rozemarijn en Kamille  
ongenummerd, bouwen van 26 en  

grenswaarden geluid. Ten aanzien van 
deze ontwerpen zijn geen zienswijzen 
ontvangen.

Het vastgestelde wijzigingsplan en het 
besluit hogere grenswaarde geluid met 
bijbehorende stukken liggen met in-
gang van 2 juli 2020 gedurende 6 weken 
ter inzage. Een digitale versie van het 
uitwerkingsplan is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl. en via de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen zes weken na de dag waarop dit 
wijzigingsplan en het besluit hogere 
grenswaarde ter inzage zijn gelegd kan 
beroep worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. In dit geval kan alleen 
beroep worden ingesteld door belang-
hebbenden die kunnen aantonen dat 
zij redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest tijdig een zienswijze bij het 
college kenbaar te maken. Het vastge-
stelde wijzigingsplan treedt in werking 
na het verstrijken van de beroepster-
mijn en het besluit hogere grenswaar-
de na bekendmaking.

Meldingen Activiteitenbesluit 
milieubeheer
Het college van Heusden heeft de on-
derstaande melding(en) op grond van 
het Activiteitenbesluit milieubeheer 
ontvangen en geaccepteerd:

Zaaknummer: 630166
Datum ingekomen: 12 mei 2020
Adres: Groenewoud K3129 Drunen
Activiteit: Verkoop van tuinhout en 
aanverwante artikelen

Zaaknummer: 619006
Datum ingekomen: 20 september 2019 
Adres: Industrieweg 12 Heesbeen
Activiteit: Uitbreiden afleveren brand-
stof motorvoertuigen

Meldingen Besluit lozen buiten 
inrichtingen
Het college van Heusden heeft onder-
staande melding op grond van het 
Besluit lozingen buiten inrichtingen 
ontvangen en geaccepteerd voor een 
nieuw aan te leggen gesloten bodem-
energiesysteem:

Zaaknummer: 627342
Datum ingekomen: 15 april 2020
Adres: Prins Hendrikstraat 70 Drunen
Vermogen kW: 8 kW

Zaaknummer: 630586
Datum ingekomen: 15 mei 2020

Adres: Snoekbaars 1 Vlijmen
Vermogen kW: 4 kW

Zaaknummer: 630097
Datum ingekomen: 12 mei 2020
Adres: Hendrik de Jonghstraat 16 
Haarsteeg
Vermogen kW: 4 kW

Zaaknummer: 628859
Datum ingekomen: 29 april 2020
Adres: Otter 14 Vlijmen
Vermogen kW: 7 kW

De acceptatie van de meldingen be-
treft geen besluit in de zin van de 
Algemene wet bestuursrecht. Het 
indienen van een bezwaar of beroep is 
dan ook niet mogelijk. Wil je schrifte-
lijk reageren? Vermeld dan het zaak-
nummer. 

Terrasvergunning Dorpscafé  
de Steeg B.V. 
De burgemeester van Heusden heeft 
op 19 juni 2020 een terrasvergunning 
verleend aan Dorpscafé de Steeg B.V. 
aan de Meester Prinsenstraat 38 te 
Haarsteeg. De vergunning is verzonden 
op 19 juni 2020 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00632979.

Rectificatie publicatie  
24-06-2020
Op de informatiepagina van het 
Weekblad Heusden van 24 juni 2020 is 
de volgende aanvraag omgevingsver-
gunning, onderdeel In- of uitrit aanleg-
gen of veranderen gepubliceerd:

Bij “verleend”, zaaknummer 630868 
staat een verkeerde woonplaats aange-
geven; 

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

Dit moet zijn
Hedikhuizen, Kerkstraat 17B, aanleg-
gen in- en uitrit (630868, 11-06-2020) <

Bekendmakingen >

22 woningen met bergingen (624109, 
19-06-2020)

Ingetrokken
•  Drunen, Prins Bernhardstraat 51, 

bouwen veranda/overkapping 
(629665, 17-06-2020)

•  Vlijmen, Biesheuvellaan 30, bouwen 
tuinhuis (628929, 23-06-2020)

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.

VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN EN 
HOGERE GRENSWAARDE GELUID 
JACOB VAN LENNEPSTRAAT, VLIJMEN
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het op 23 juni 2020 het wijzi-
gingsplan Jacob van Lennepstraat, 
Vlijmen (NL.IMRO.0797.WPVan 
Lennepstr-VG01) heeft vastgesteld. 
Tevens maakt het college bekend dat 
het op 23 juni 2020 een hogere grens-
waarde wegverkeerslawaai voor dit 
gebied heeft vastgesteld.

Het plangebied ligt in de wijk Vliedberg 
in de bebouwde kom van Vlijmen en 
wordt globaal begrensd door de 
Vondelstraat, Jacob van Lennepstraat, 
Constantijn Huijgensstraat en het 
perceel van Kindcentrum de Vlechter.

Het wijzigingsplan voorziet in de be-
stemmingen ‘Wonen’, ‘Verkeer- en 
Verblijfsgebied’ en ‘Groen’ voor de reali-
sering van maximaal vijftien woningen 
en de inrichting van de openbare ruimte. 

Het wijzigingsplan is vastgesteld over-
eenkomstig het ontwerpwijzigingsplan 
en de hogere grenswaarde overeen-
komstig het ontwerpbesluit hogere 

Ligging plangebied 
(rood omlijnd)

Heusdens nieuws in je mailbox?
Blijf jij graag op de hoogte van gemeentelijk nieuws?  
Schrijf je dan snel in voor onze digitale nieuwsbrief.  
Meld je aan op www.heusden.nl onder ‘mijn loket’.

Tips tegen stank en  
vervuiling GFT-container
Bij warm weer kan het zijn dat de ‘groene’ container voor  
groente-, fruit- en tuinafval (GFT) gaat stinken of dat er maden 
en vliegen op af komen. 

Onderstaand een aantal tips om dit te voorkomen:
• zet je (gft)-container in de schaduw:
•  leg onder in je (gft)-container een pagina van een oude krant of 

een laagje stro, dit zorgt ervoor dat na lediging er geen restje 
meer onderin de container achterblijft:

•  gooi af en toe een handjevol zaagsel in de gft bak, dit kan geur-
tjes en vocht absorberen

•  laat vochtig gft-afval eerst uitlekken voor het in de bak gaat en 
gooi geen vloeibare etensresten in de container;

•  wissel keukenafval regelmatig in laagjes af met het drogere 
tuinafval, dit maakt het gft een stuk droger;

•  laat de containerdeksel met een houtje op een kiertje staan 
als je container stinkt. Wil je maden en vliegen in je container 
voorkomen? Doe de container dan juist dicht;

Heb je toch maden in de container? Leg een tak hedera of klimop 
in de container, dit is giftig voor maden. Gebruik geen zout, dit 
vervuilt het compost. <

Raadsvergaderingen
 
Op woensdag 1 juli 2020 en dinsdag 7 juli 2020 vergadert de raad  
van de gemeente Heusden. De raadsvergaderingen zijn te volgen  
via de livestream op www.heusden.nl.

Voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken verwijzen we je naar 
de website www.heusden.nl. onder ‘raad en college’ / ‘vergaderingen’. 

Agenda woensdag 1 juli 2020 - 19.00 uur
Op de agenda staan onder meer; Jaarstukken 2019; Eerste be-
stuursrapportage 2020; Voorjaarsnota 2020; Jaarstukken 2019 en 
Ontwerpbegroting 2021 e.v. Baanbrekers

Agenda dinsdag 7 juli - 19.30 uur
Op de agenda staan onder meer; Initiatiefvoorstel DMP Heusden 
Bouwen naar behoefte; Rekenkamerrapport Vervolgonderzoek 
Sociaal Domein; Jaarstukken 2019, Kaderbrief en ontwerpbegro-
ting 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; 
Jaarstukken 2019 en Begroting 2021 RAV; Bestemmingsplan 
Ambrosiushof 1 Haarsteeg; Bestemmingsplan Bosscheweg 85 
Drunen; Benoeming fractieondersteuners <

Aangepaste 
openingstijden 
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 gemeen-
tebalie alléén op afspraak. 
Via de website www.
heusden.nl kun je mak-
kelijk en snel een afspraak 
inplannen. De donderdag-
avondopenstelling 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 
bereikbaar. <

www.heusden.nl
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