
Bezoek aan gemeentehuis?
Kom niet met het hele gezin

We willen bezoekers van de balie in Vlijmen erop wijzen dat in het ge-
meentehuis ook de corona-maatregelen gelden. 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. Heb je milde klachten, zoals 
neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging 
of koorts? Dan blijf je thuis en kom je niet naar het gemeentehuis. 

Wist je dat we tijdens de zomervakantie aangepaste openingstijden 
hebben en alléén op afspraak werken? Maak makkelijk en snel een af-
spraak via www.heusden.nl <

Wijkatlas 2020: Veel inwoners zijn  
bereid burenhulp te geven!
Deze burenhulp bestaat vooral door een oogje in het zeil te houden, boodschappen te doen, te helpen 
met vervoer of afval weg te brengen. Als ze hulp nodig hebben zeggen de meeste bewoners ook dat zij 
zeker of waarschijnlijk kunnen terugvallen op familie, vrienden of mensen in de buurt. 

De Wijkatlas Heusden geeft aan de hand van cij-
fers, overzichten en kaarten een goed beeld van 
hoe de gemeente er op dit moment voor staat en 
hoe tevreden of ontevreden inwoners zijn over 
diverse zaken. 

Buurt en huishouden in het algemeen
Zo laat de Wijkatlas zien dat bewoners hun buurt 
als rapportcijfer gemiddeld een 7,5 geven, dit is 
vrijwel gelijk aan het cijfer uit 2013 en 2016. In ver-
gelijking met 2016 geven inwoners wel lagere rap-
portcijfers voor groenonderhoud (het cijfer daalde 
van 6,6 naar 6,4), onderhoud van de bestrating 
(van 6,1 naar 5,9) en stallingsmogelijkheden voor 
fietsen (van 5,5 naar 5,3). Het cijfer voor criminali-
teit bleef tussen 2013 en 2016 vrijwel ongewijzigd, 
maar is sindsdien aanzienlijk gunstiger geworden: 
van 6,7 naar 7,2. Het cijfer voor verkeersoverlast 
bleef in de totale gemeente gelijk op 5,4.

De bewoners gaven in de bewonersenquête rap-
portcijfers voor diverse voorzieningen in de buurt. 
Het hoogst gewaardeerd worden basisscholen 
(7,3). Het laagste cijfer geven bewoners aan voor-
zieningen en activiteiten voor jongeren: gemid-
deld 4,9. Van alle bewoners vanaf 16 jaar doet 68% 
op de een of andere manier aan sport. Dat percen-
tage is hoger dan in de voorgaande jaren (rond 
64%). Ook onder kinderen van 6-15 jaar is de sport-
deelname gestegen (naar 91%). Het aandeel bewo-
ners dat bepaalde vormen van afval altijd scheidt 
is sinds 2016 toegenomen. Van alle bewoners zegt 
72% door het omgekeerd inzamelen bewuster om 
te gaan met afvalscheiding; 71% biedt nu minder 
restafval aan.

Onderzoek
Sinds 2009 voeren we als gemeente eens per twee 
of drie jaar een bewonersenquête uit. In het najaar 
van 2019 is er opnieuw een enquête gehouden. 
Uiteindelijk hebben 2777 personen de enquête 
ingevuld (waarvan 60% via internet). De respons 
bedroeg daarmee 44%. Dat is tegenwoordig een 
goed resultaat bij een bewonersenquête. De res-
pons was in 2019 bovendien hoger dan de respons 
in 2016 (41%). Het onderzoek werd uitgevoerd door 
Oostveen Beleidsonderzoek en Advies in opdracht 
van de gemeente Heusden.

Wijkgericht werken
De wijkatlas is hiermee een belangrijk instrument 
bij het maken van beleid door de gemeente, maar 
ook door professionals op het maatschappelijk 
vlak. Het is ook een belangrijke bron voor het wijk-
gericht werken. Het geeft immers op inzichtelijke 
wijze aan hoe de verschillende wijken ervoor staan 
én welke zaken in welke wijk extra aandacht ver-
dienen.

De uitkomsten van de enquête zijn, samen met de 
gegevens uit bestaande in- en externe databases, 
verwerkt in wijkanalyses en cijfermateriaal. De 
resultaten over 2019 en voorgaande jaren kun je 
raadplegen via de link: heusden.buurtmonitor.nl. 
De resultaten verschijnen na de zomervakantie 
ook nog in boekvorm. <

Bedankt. Samen houden we 
Heusden schoon!
Door de coronamaatregelen recreëren steeds meer inwoners en 
bezoekers in de open lucht. Daardoor troffen we de afgelopen 
periode op veel mooie plekjes in onze gemeente aanzienlijk meer 
zwerfafval aan.

Onze medewerkers van de buitendienst hebben met man en macht 
gewerkt om al dit afval op te ruimen. 

Graag willen we samen de vele mooie plekjes in onze gemeente 
schoon houden. Gelukkig zagen we al dat veel mensen hier zelf hun 
steentje aan bijdragen door het afval te verzamelen en centraal 
weg te zetten. Dat is heel fijn. Dank daarvoor!
Bij de Afgraving in Drunen hebben we als proef, 2 speciale afval-
containers geplaatst met een bord : ‘Bedankt. Samen houden we 
Heusden schoon!’.

Als de proef slaagt willen we ook op andere locaties containers 
plaatsen. We beschikken echter maar over een beperkt aantal van 
deze speciale afvalcontainers. Dat betekent dat niet op alle loca-
ties waar gerecreëerd wordt, containers kunnen worden geplaatst. 
Uiteraard kun je ook gebruik maken van de al aanwezige afvalbak-
ken of kun je je afval thuis weggooien. <

Op vakantie in eigen regio!
 
De vakantie is begonnen en veel mensen blijven thuis van-
wege het coronavirus. Daardoor kun je genieten van wat De 
Langstraat te bieden heeft. De Langstraat is de groene vrijetijds-
regio met grote toeristische trekkers als vestingstad Heusden 
en Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen. Talrijke 
unieke parels, die een bezoek meer dan 
waard zijn. Doe inspiratie op en stip-
pel jouw vakantieplanning uit via de 
website www.bezoekdelangstraat.nl. 
Op deze website vind je het complete 
aanbod van horeca- en recreatieadres-
sen, leuke winkeltjes, bijzondere uit-
kijkpunten en nog veel meer! <

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 t/m donderdag van 09.00 
tot 17.00 uur. Vrijdag tot 12.00 uur. 
Telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
Maandag t/m donderdag van 09.00 
tot 17.00 uur. Vrijdag tot 12.00 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 - 17.00 uur
Vrijdag van 09.00 - 12.00 uur

Let op! Van 13 juli tot 21 augustus 
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 
openingstijden.

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, De Amazone 21, plaatsen 

opbouw op bestaande garage/berging  
(1002257, 07-07-2020)

•  Drunen, Kasteeldreef, kadastraal 
K3904, bouwen woning (1002157, 
07-07-2020)

•  Drunen, Grotestraat 124, vergroten 
bakkerij (1005231, 03-07-2020)

•  Drunen, Burgemeester van de 
Heijdenstraat 14, bouwen schuur met 
overkapping (1001652, 06-07-2020)

•  Elshout, Kapelstraat 43, plaatsen 
nok-verhogende dakkapel (1002807, 
08-07-2020)

•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 56, 
vergroten bestaande hoofdgebouw  
(1000264, 02-07-2020)

•  Vlijmen, Plein 7, vervangen handelsre-
clame (1001903, 07-07-2020)

•  Vlijmen, Europalaan 25, herbouwen 
woning (1005250, 06-07-2020)

Kappen
•  Drunen, kadastraal L1292 en K2140, 

kappen houtopstanden (1004114, 
07-07-2020)

•  Drunen, kadastraal K3367 vak 26 en 
vak 29, kappen houtopstanden 

(1000330, 07-07-2020)

Afwijken van de bestemming
•  Haarsteeg, Haarsteegsestraat 56, 

vergroten bestaande hoofdgebouw 
(1000264, 02-07-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Kasteeldreef, kadastraal 

K3904, aanleggen in- en uitrit 

(1002157, 07-07-2020)
•  Vlijmen, Otter, kavel GEE006, aanleg-

gen in- en uitrit (635961, 01-07-2020)

Reclame
•  Vlijmen, Plein 7, vervangen handels-

reclame (1001903, 07-07-2020)

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, Dokter Akkermansstraat 23, 

vergroten woning en plaatsen dakop-
bouw (623655, 07-07-2020)

•  Drunen, Meidoornstraat 16, plaatsen 
nok-verhogende dakkapel (630395, 
09-07-2020)

•  Drunen, Julianastraat 30, verbreden 
opbouw (631764, 09-07-2020)

•  Elshout, Kerkstraat 35, uitvoeren 
gevelonderhoud voormalige Pastorie 
(630137, 02-07-2020)

•  Herpt, Bernsestraat 5, bouwen  
woning met bijgebouw (625102,  
06-07-2020)

•  Oudheusden, Bernhardstraat 2 tot en 
met 10, Christinastraat 1 tot en met , 
renoveren daken van woningen 
(632532, 09-07-2020)

•  Oudheusden, Hazepad 38, bouwen 
carport (632045, 09-07-2020)

•  Vlijmen, Parallelweg-Oost 90, verklei-
nen bedrijfshal (628857, 07-07-2020)

•  Vliijmen, De Akker 35, plaatsen uit-
hangbord (630574, 09-07-2020)

•  Vlijmen, Newtonlaan 12, vervangen 
en vergroten dakkapel (629170, 09-07-
2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Dokter Akkermansstraat 23, 

vergroten woning en plaatsen dakop-
bouw (623655, 07-07-2020)

•  Drunen, Meidoornstraat 16, plaatsen 
nok-verhogende dakkapel (630395, 
09-07-2020)

•  Herpt, Bernsestraat 5, bouwen wo-
ning met bijgebouw (625102, 06-07-
2020)

Kappen
•  Drunen, Breeveldpark hoek 

Soedanlaan en Keniaring, kappen eik 
(631043, 03-07-2020)

weken na de dag waarop dit bestem-
mingsplan ter inzage is 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 kenbaar te maken, 
kunnen beroep indienen. Het vastge-
stelde bestemmingsplan treedt in 
werking na het verstrijken van de be-
roepstermijn.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
AMBROSIUSHOF 1 HAARSTEEG
De gemeenteraad heeft op 7 juli 2020 
het bestemmingsplan Ambrosiushof 1 
Haarsteeg (NL.IMRO.0797.
BPambrosiushf1-VG01) vastgesteld.

Het plangebied ligt in de bebouwde 
kom van Haarsteeg, naast 
Ambrosiushof 3.

Het bestemmingsplan is gewijzigd 
vastgesteld en bevat dus een aantal 
wijzigingen ten opzichte van het ont-
werpbestemmingsplan. De wijzigingen 

zijn ambtshalve aangebracht. Ze zijn 
overzichtelijk aangegeven in het ter 
inzage liggende raadsbesluit.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 23 juli 2020 gedurende 6 
weken ter inzage. Een digitale versie 
kun je vinden via www.heusden.nl, of 
via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar 
hebben gemaakt kunnen binnen zes 
weken na de dag waarop dit bestem-
mingsplan ter inzage is 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 kenbaar te maken, 
kunnen beroep indienen. Daarnaast 
kan iedereen gedurende deze termijn 
beroep instellen tegen de wijzigingen 
die bij de vaststelling door de gemeen-
teraad in het ontwerpbestemmings-
plan zijn aangebracht.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
treedt in werking na het verstrijken 
van de beroepstermijn. <

Bekendmakingen >

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 7, 
kappen eik (632021, 09-07-2020)

•  Vlijmen, plantsoen achter 
Newtonlaan 54, perceel N6300, kap-
pen kersenboom (630441, 03-07-2020)

Monumenten
•  Elshout, Kerkstraat 35, uitvoeren 

gevelonderhoud voormalige Pastorie 
(630137, 02-07-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Doctor Schaepmanlaan 11, 

aanleggen in- en uitrit (626675,  
06-07-2020)

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 BESTEMMINGSPLAN 
BOSSCHEWEG 85 DRUNEN
De gemeenteraad heeft op 7 juli 2020 
het bestemmingsplan Bosscheweg 85 
Drunen (NL.IMRO.0797.
BPbosschweg85-VG01) vastgesteld.

Het plangebied betreft het perceel 
Bosscheweg 85 in Drunen.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 23 juli 2020 gedurende  
6 weken ter inzage. Een digitale versie 
kun je vinden via www.heusden.nl of 
via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die tijdig een ziens-
wijze bij de gemeenteraad kenbaar 
hebben gemaakt, kunnen binnen zes 

Ligging plangebied Ligging plangebied 

Inwoners delen waardevolle ideeën over verkeer 
In juni 2020 kon iedereen zijn/haar ideeën online met ons delen voor de verkeersafwikkeling in en rond het centrum 
van Vlijmen én voor het nieuwe Gemeentelijke Verkeer- en Vervoersplan (GVVP). In totaal maakten 617 inwoners  
hiervan gebruik. 

Eerste blik op resultaten
Uit een eerste scan van de ingezonden ideeën blijkt dat be-
paalde kruispunten in Vlijmen als gevaarlijk worden erva-
ren door inwoners. Ook wordt een voorkeur uitgesproken 
voor eenrichtingsverkeer in het centrum. Daarbij is een 
betere en veiligere fietsverbinding een aandachtspunt. 
Ook wordt er graag gezien dat er meer fietsenstallingen 
komen en meer ruimte voor terrassen voor de horeca. 

Analyse en vervolg
We gaan deze resultaten nu verder analyseren en door-
rekenen wat de mogelijkheden zijn. We willen komen tot 

minimaal twee haalbare varianten op basis van de inge-
zonden ideeën, waarover we met onze inwoners verder in 
gesprek kunnen gaan. Er volgen dan waarschijnlijk in sep-
tember 2020 bijeenkomsten, afhankelijk van corona-maat-
regelen fysiek danwel online. Wil je bij het vervolgtraject 
betrokken worden, laat dan je mailadres achter via info@
heusden.nl o.v.v. “Verkeer centrum Vlijmen”. Lees het vol-
ledige bericht op www.heusden.nl/verkeervlijmen.

Verkeers- en Vervoersplan
Het doel van de enquête was om erachter te komen welke 
thema’s onze inwoners belangrijk vinden, hoe inwoners 
reizen en welke aandachtspunten er zijn binnen de ge-
meente op het gebied van verkeer en mobiliteit. In de 
Mobiliteitsvisie heeft de gemeenteraad 15 speerpunten 
vastgesteld voor het nieuwe verkeersbeleid. Uit de vraag 
welke speerpunten de inwoners het belangrijkste vinden 
komt de onderstaande top vijf naar voren. Het is duidelijk 
dat inwoners met name lopen en fietsen, veiligheid en 
genieten van de groene omgeving belangrijk vinden:

1. Iedereen kan genieten van een groene omgeving.
2. Zwaar vracht- en landbouwverkeer rijdt buiten de  

kernen om.
3. Aantrekkelijke en verkeersveilige recreatieve routes.

4. We gaan op een veilige manier naar school of naar de 
sportclub.

5. Lopen en fietsen zijn binnen de gemeente de belang-
rijkste vervoerswijzen.

d'Oultremontcollege
De schoolgaande jeugd is een belangrijke aandachtsgroep 
voor het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP). 
Een groep leerlingen van het d'Oultremontcollege heeft 
daarom – als onderdeel van het vak maatschappijleer – een 
onderzoek gedaan naar het reisgedrag van de collega-
leerlingen. Ook hebben zij hun visie gegeven op hoe mo-
biliteit in Heusden er over 20 jaar uitziet. Dit onderzoek 
heeft bruikbare informatie opgeleverd voor het GVVP. De 
belangrijkste school-thuis routes hebben we nu in beeld. 

Vervolg
Evenals bij het verkeer in en rond het centrum van Vlijmen 
gaan we ook deze resultaten van het GVVP en de reacties 
van de schoolgaande jeugd verder analyseren. Ook vinden 
nog werksessies met diverse belanghebbenden plaats en 
worden nog enkele inventarisaties en onderzoeken ge-
daan. Al deze resultaten moeten binnen de kernopgaven 
van de onlangs vastgestelde Mobiliteitsvisie landen in het 
Mobiliteitsplan. Het Mobiliteitsplan wordt formeel in het 
najaar voor inspraak aangeboden. De laatste stap is het 
opstellen van een Uitvoeringsprogramma (met de concrete 
invulling van plannen en projecten). Lees het volledige be-
richt over het GVVP op www.heusden.nl/mobiliteit2040 <

Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op de hoogte! <

www.heusden.nl
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