
Eikenprocessierups in 
Heusden
De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt om de overlast van de 
eikenprocessierups te bestrijden. Zo hebben we veel eikenbomen in de 
gemeente preventief bespoten met een biologisch bestrijdingsmiddel. 
Proberen we de biodiversiteit te verhogen door het ophangen van 
nestkasten en het minder maaien van de bermen.Daarnaast hebben 
we in een aantal weken veel nesten van de eikenprocessierups 
weggezogen. 

Terugkijkend op de afgelopen maanden kunnen we concluderen dat er 
minder overlast is geweest van de jeukende rupsjes. Dit leiden we af 
uit het aantal binnengekomen meldingen, dat ten opzichte van vorig 
jaar is verminderd. Ook het wegzuigen van nesten ging een stuk vlotter 
als voorgaande jaren doordat er minder nesten in de bomen aanwezig 
waren. 

Wat kun je zelf doen om overlast te voorkomen?
Zelf kun je ook bijdragen aan de biodiversiteit in jouw leefomgeving en 
daarmee de natuurlijke vijanden, zoals de koolmees of sluipwesp, van 
de eikenprocessierups te helpen. Stem bijvoorbeeld de inrichting van 
je tuin af op de vogels die leven in de buurt of hang zelf een nestkastje 
in je tuin. Ook jouw tuin is een potentieel insectenparadijs. Wist je dat 
insecten zorgen voor een vruchtbare bodem, voedsel zijn voor vogels 
en je tuin in evenwicht brengen. Kijk snel op www.heusden.nl/eiken-
processierups voor tips en meer informatie. <

Hulp bij (beter) leren lezen, schrijven  
en rekenen
Hoe is het als je je eigen kind niet kan voorlezen? Of niet naar ouderavonden kunt, omdat je niet weet 
hoe het aanmelden via internet werkt? In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, 
schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Dat heeft grote impact 
op hun persoonlijke leven. 

Welk afval waar?
Wat mag in welke afvalbak? Afvalscheiding is populair, veel mensen scheiden glas, papier en gft. 
Mogen kattenbakkorrels en lucifers in de groenbak? En waarom mag kristal niet in de glasbak? 
Milieu Centraal zet het op een rij. Een vensterenvelop mag bijvoorbeeld in de papierbak, een vieze 
pizzadoos bij het restafval.

Daarom start op 7 september de 
'maand van Lezen en Schrijven' 
in Heusden en vinden er ver-
schillende activiteiten plaats 
om laaggeletterdheid onder de 
aandacht te brengen. Zo is er 
bijvoorbeeld op 15 september 
een training voor het aanpak-
ken van laaggeletterdheid. Op 
17 september start het project 
'Voorlezen met Elkaar' met een 
voorleessessie in de Stulp in 
Drunen en kun je op 20 septem-
ber een cursus beeldbellen voor 
digibeten volgen in de biblio-
theek in Drunen. 

Taalhuis Heusden
In Heusden bestaat sinds 2018 
het Taalhuis voor iedereen die 
beter wil leren lezen, schrijven,  
rekenen of leren omgaan met 
de computer, tablet of smart-
phone. Heb je een vraag op 
dit gebied? Dan gaat Laury 

Schellekens, de coördinator 
van het Taalhuis, graag met je 
in gesprek over wat je wil leren. 
Samen kijkt ze met jou naar de 
mogelijkheden. Het Taalhuis 
is telefonisch bereikbaar via 
06 21 38 59 90 of per mail via 
heusden@taalhuismb.nl. 

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

Door afval te scheiden, blijft er minder gewoon 
huisvuil (of restafval) over. Dat scheelt milieu-
belasting, want afvalverwerking kost energie en 
zorgt voor de uitstoot van broeikasgassen, wat 
leidt tot versterking van het broeikaseffect. 

Afvalscheidingswijzer
Waar laat je een yoghurtpak, pizzadoos, video-
band of spaarlamp? Voer het in op de site of 
app en vind met gemak de juiste bak op  
www.afvalscheidingswijzer.nl

De Afvalscheidingswijzer is als app voor 
Android en Apple beschikbaar. Via de website 
kun je de afvalscheidingswijzer ook invullen. <

Schoon water,  
vanzelfsprekend toch…
Achter de schermen werken de gemeente Heusden, het Waterschap 
Aa en Maas en Brabant Water hard aan schoon (drink)water. 
Bijvoorbeeld door het zorgen voor een goede riolering en afwate-
ring, het schoonhouden van sloten en zuiveren van afvalwater en 
het leveren van drinkwater.

Maar dit kunnen we niet alleen! Samen met jou kunnen we ons 
(drink)water schoon en gezond houden. Help ook mee!

Toilet- en babydoekjes NIET IN HET RIOOL
Het riool is bedoeld voor onze ontlasting en wc-papier. En dus niet 
voor tampons, maandverband, frituurvet, kattengrit, vochtige doek-
jes of luiers. Wist u dat vochtige doekjes forse problemen aan het 
afvalwatersysteem opleveren. Ondanks dat fabrikanten aangeven 
dat doekjes biologisch afbreekbaar zijn, breken deze te langzaam 
af waardoor verstoppingen worden veroorzaakt. Gemalen slaan 
namelijk dicht en in de eerste zeef van de waterzuiveringsinstallatie 
treden verstoppingen op, wat extra onderhoudsgeld kost. Spoel 
daarom alleen droog toiletpapier door de wc! Alle vochtige doekjes, 
ook als ze voor ontlasting zijn gebruikt, horen bij het restafval. <

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 vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Telefoon: (073) 513 17 89

WhatsApp
maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 
17.00 uur. Telefoon: (06) 532 357 05

Openingstijden gemeentebalie 
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.

Maandag 09.00 tot 17.00 uur 
Dinsdag  09.00 tot 20.00 uur 
Woensdag  09.00 tot 17.00 uur
Donderdag  09.00 tot 20.00 uur
Vrijdag  09.00 tot 17.00 uur

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  
aanmelden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Elshout, d’Oultremontweg 23, bou-

wen agrarische loods voor hobbyma-
tig gebruik (1015311, 26-08-2020)

•  Heusden, Drietrompetterstraat 5, 
plaatsen dakkapel (1017126,  
30-08-2020)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 14F, bouwen 
overkapping (1015425, 27-08-2020)

•  Vlijmen, Geerpark Tot Morgen (kadas-
traal N6718, 6285 en 6286), bouwen 
38 woningen (1015346, 27-08-2020)

Kappen
•  Oudheusden, Herptseweg (kadastraal 

F1180), kappen eik (101531,  
26-08-2020)

•  Vlijmen, Copernicuslaan 3, kappen 
notenboom en kastanjeboom 
(1016792, 30-08-2020)

Slopen in beschermd stads- of  
dorpsgezicht
•  Heusden, Drietrompetterstraat 5, 

plaatsen dakkapel (1017126,  
30-08-2020)

Afwijken van de bestemming
•  Nieuwkuijk, Vimmerik 2B, wijzigen 

gebruik pand (1015219, 26-08-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Europalaan 34, aanleggen 

in- en uitrit (1015284, 26-08-2020)

Milieu-neutrale melding
•  Vlijmen, Geerpark Tot Morgen (kadas-

traal N6718, 6285 en 6286), bouwen 
38 woningen (1015346, 27-08-2020)

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, Doctor Schaepmanstraat 4, 

interne verbouwing woning (101245, 
26-08-2020)

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.

Kennisgeving 
Onteigening van onroerende zaken in 
de gemeenten Waalwijk en Heusden 
voor de uitvoering van de Inpassings-
plannen Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat Oost en 
Gebiedsontwikkeling Oostelijke 
Langstraat West.

De burgemeester van de gemeente 
Heusden deelt mee dat, ingevolge 
artikel 78, zevende lid, van de onteige-
ningswet, vanaf 10 september 2020 tot 
en met 21 oktober 2020 een afschrift 
van het koninklijk besluit van 16 juli 
2020, nr. 2020001560, ter inzage ligt. 

De in het koninklijk besluit ten name 
van de Provincie Noord-Brabant ter 
onteigening aangewezen onroerende 
zaken zijn nodig voor de uitvoering van 
de Inpassingsplannen Gebieds-
ontwikkeling Oostelijke Langstraat 
Oost en Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat West. De door de 
Kroon ter onteigening aangewezen 
onroerende zaken hebben de bestem-
mingen Natuur, Verkeer, Verkeer 
Snelweg-1, Water, Groen en de dubbel-
bestemmingen Waarde-Archeologie,

Waterstaat-Waterlopen, Waterstaat-
Waterbergingsgebied, Waterstaat-
Waterkering en Waarde-Cultuur-
historie. Op de onroerende zaken 
worden werken en werkzaamheden 
uitgevoerd ter verwezenlijking van die 
bestemmingen.

Het koninklijk besluit is gepubliceerd 
in de Staatscourant van 31 augustus 
2020, nr. 43795. Tegen dit besluit staat 
geen beroep open.

Een afschrift van het koninklijk besluit 
ligt ter inzage op de volgende locaties:
•  gemeente Waalwijk, Taxandriaweg 6 

te Waalwijk (openingstijden staan op 
de website van de gemeente).

•  gemeente Heusden, Julianastraat 34 
te Vlijmen (openingstijden staan op 
de website van de gemeente).

•  Rijkswaterstaat Corporate Dienst, 
Griffioenlaan 2 te Utrecht in de cen-
trale hal. <
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•  Drunen, Donjon 26, oprichten over-
kapping (1011270, 28-08-2020)

•  Vlijmen, Meliepark 14, uitbreiden 
woning (1005764, 01-09-2020)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, Meliepark 14, uitbreiden 

woning (1005764, 01-09-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Heesbeen, Parallelweg (kadastraal 

F950), aanleggen in- en uitrit 
(1012222, 27-08-2020)

Verdagen
•  Drunen, Grotestraat 124, vergroten 

bakkerij (1005231, 01-09-2020)
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 31, oprich-

ten van een agrarisch bedrijfsgebouw 
(627845, 01-09-2020)

Vergunningsvrij
•  Vlijmen, Mendelssohnlaan 17, plaat-

sen terrasoverkapping met licht-
straat (1013002, 26-08-2020)

Ingetrokken
•  Drunen, Kastanjelaan-West 211, afwij-

ken van het bestemmingsplan in 
verband met het huisvesten van meer 
dan 5 personen (633466, 26-08-2020)

•  Vlijmen, Borredreef 9, plaatsen car-
port (1005915, 28-08-2020)

Buiten behandeling gesteld
•  Haarsteeg, Meester Prinsenstraat 19, 

verbouwen en vergroten woning 
(634454, 25-08-2020)

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Commissie bezwaarschriften
De onafhankelijke Commissie bezwaarschriften houdt op 
woensdagmiddag 16 september 2020 een hoorzitting. Tijdens 
deze hoorzitting worden twee bezwaarschriften behandeld,  
die zijn gericht tegen:

14:00 uur: Het afwijzen handhavingsverzoek Engstraat 8 in 
Heusden

14:30 uur: Gewijzigde terrasvergunning aan De Akker in Vlijmen

15:00 uur: Afwijzen urgentieverzoek

Vanwege het coronavirus zijn de hoorzittingen niet toegankelijk 
voor publiek. De hoorzittingen vinden plaats in het gemeente-
huis in Vlijmen. Voor meer informatie kun je contact opnemen 
met het secretariaat van de Commissie bezwaarschriften via 
telefoonnummer (073) 51 31 789. 

Het is mogelijk dat de agenda later wijzigt en dat publicatie van 
die aanpassing niet meer mogelijk is. <

GGD prikt weer tegen  
baarmoederhalskanker
Meiden van 13 jaar ontvangen een oproep

Baarmoederhalskanker is een ernstige ziekte. De inenting 
beschermt tegen het HPV-virus dat baarmoederhalskanker 
veroorzaakt. Voor meisjes is dit een veilige manier om 
zich nu al tegen deze ziekte te beschermen. De kans op 
baarmoederhalskanker wordt dan veel kleiner. In totaal krijgen 
de meisjes op twee momenten een prik in de bovenarm. Voor 
de tweede prik ontvangen zij nog een aparte uitnodiging. Het 
is belangrijk dat de meisjes twee keer komen, want pas bij 
twee prikken zijn ze voldoende beschermd.Dit voorjaar gingen 
de vaccinaties niet door om de kans op besmetting met het 
coronavirus te voorkomen. De oproep voor de HPV-vaccinatie is 
eind augustus verstuurd naar meiden die dit jaar 13 worden.

Heb je verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loop-
neus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verlies van reuk of smaak 
of verhoging? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak. Op 
rijks vaccinatieprogramma.nl vind je antwoord op veel gestelde 
vragen over de HPV-vaccinatie. <

Zwerfvuil in je buurt? Word ZAP’er!

Een ‘ZAP-er’ is een afkorting voor Zwerf-Afval-
Pakker. ‘ZAP-ers’ zijn inwoners van de gemeente 
die vrijwillig zwerfafval opruimen, bijvoorbeeld als 
ze een rondje lopen, de hond uitlaten, enzovoort. 
Je kunt dus ‘ZAP-en’ wanneer je wilt. Al het zwerf-
afval dat je opruimt is mooi meegenomen.

Als je aangemeld bent als ‘ZAP-er’ krijg je van de 
gemeente een aantal materialen in bruikleen zoals 
een afvalgrijper, afvalzakkenhouder, paar hand-

schoenen, fluorescerend hesje en speciale afval-
zakken. De gemeente haalt de volle zakken zwerf-
afval thuis bij je op.

Meer informatie vind je op www.heusden.nl/zap. 
Hier kun jij je ook aanmelden! <

(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen 
met de gemeente 
Heusden via 
telefoonnummer

www.heusden.nl
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