
Plannen voor de Roeivijver
Eind 2019 heeft BillyBird B.V. een initiatief bij de gemeente gepre-
senteerd om bij de Roeivijver in Drunen een recreatiepark met zwem-
functie te ontwikkelen. Het betreft een globaal idee dat volgens de 
ondernemer stap voor stap tot stand kan komen en waarbij hij nauw 
wil samenwerken met omwonenden en andere belanghebbenden. 

Zowel Provincie als gemeente vinden dat een recreatieve ontwikkeling 
van de Roeivijver een interessante aanvulling kan zijn op de Loonse en 
Drunense Duinen, bijvoorbeeld als vertrekpunt om het gebied te be-
zoeken of als extra voorziening om de toeristische druk te spreiden. 

Verdere concretisering
De afgelopen periode heeft de ondernemer verkennende gesprekken 
gevoerd met de gemeente en met andere belanghebbenden. Mede op 
basis daarvan heeft het college deze week besloten om BillyBird een 
verdere concretisering van de door haar beoogde ontwikkeling van de 
Roeivijver te vragen. Daarbij wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd 
voor een vlekkenplan en de dialoog met de omgeving. Vervolgens wor-
den de mogelijkheden verkend om tot een intentieovereenkomst met 
BillyBird te komen.

Ander initiatief
In de tussentijd heeft een omwonende van de roeivijver aangegeven 
dat zij samen met andere omwonenden en een ondernemer ook een 
idee heeft voor de ontwikkeling van recreatieve functies in het gebied. 
Binnenkort presenteren zij hun vlekkenplan aan de gemeente. Wellicht 
bestaat de mogelijkheid voor samenwerking tussen beide initiatieven. <

Heusden kleurt 
VN-blauw
75 jaar Verenigde 
Naties (VN)

Ter ere van de 75e verjaardag 
van de Verenigde Naties (VN) 
op 24 oktober kleurt Heusden 
tijdens de herfstvakantie, van 
19 t/m 24 oktober, VN-blauw. 
Het Plein in Vlijmen, de molen 
in Heusden en het gemeente-
huis in Drunen zetten we deze 
week in het licht. Tijdens de 
bijzondere VN75 estafette-
week vraagt de VN aandacht 
voor vrede en vrijheid en voor
het werk van de VN. <

Het is weer herfst! 
Volgende week worden de bladkorven weer geplaatst

Net zoals voorgaande jaren worden vanaf 19 okto-
ber op meerdere plaatsen, binnen de bebouwde 
kom, bladkorven geplaatst om blad te verzamelen. 
Vanwege de hoeveelheid bladkorven zijn we hier 
enige tijd mee bezig. Bij het plaatsen van de kor-
ven letten we onder andere op het aantal bomen 
in de buurt en de grootte van bomen. Ook houden 
we rekening met de afstand van de verzamelplaat-
sen onderling en de beschikbare ruimte. De ge-
meente verwijdert het blad van de openbare weg, 
van grasvelden en uit de gemeentelijke plantsoe-
nen. In grotere plantsoenvakken kan het zijn dat 
het blad blijft liggen ter bescherming van de plan-
ten. We vragen je om alleen blad in de bladkorven 
te doen en geen blad op de weg te vegen. De blad-
hopen kunnen een gevaar vormen voor fietsers. 

Waarom mag er alleen blad in de bladkorven?
•   Omdat takken door de mazen van de korf steken 

waardoor ze bij het leegmaken blijven hangen. 

 
 
De korf verbuigt hierdoor of gaat kapot.

•   Omdat takken en ander groenafval vervuiling 
vormen voor onze composteerder. De compos-
teerder gebruikt de stroom van alleen blad om 
zijn composteringsproces te sturen. 

•   Omdat wij als gemeente meer moeten betalen 
wanneer er takken en ander groenafval bij de 
bladeren zitten. Er moet dan extra gesorteerd 
worden en daarbij moet het ook anders bewerkt 
worden. 

Afval dat vrijkomt bij snoeiwerkzaamheden in 
jouw tuin kun je bij de Milieustraat gratis inleve-
ren of in de groene container voor GFT-afval doen. 
Wordt er in de geplaatste bladkorf ander afval dan 
gemeentelijk blad gestort, dan verwijderen we de 
bladkorf. Afhankelijk van het aanbod wordt de 
korf één of meerdere keren per week geledigd. <

HOE CORONA ONS LEVEN OP Z'N KOP ZET!

ALLEEN SAMEN KRIJGEN WE CORONA,  
OOK IN HEUSDEN, ONDER CONTROLE!

Annelies van Helvoirt verloor 
haar moeder
Annelies van Helvoirt uit de vesting Heusden verloor begin april 
haar moeder aan corona. Haar moeder woonde in verzorgingshuis 
Sint-Antonius in de vesting en was in maart de eerste inwoner van 
het verzorgingshuis die positief getest werd op corona. In haar 
winkel in de vesting vertelt Annelies over wat zij en haar familie de 
afgelopen maanden heeft doorgemaakt. 

“Het begon met milde klachten, maar al snel werd mijn moeder zie-
ker en zieker”, vertelt Annelies. “Omdat we intussen ook niet meer 
naar haar toe mochten, ontstond er voor ons als familie een soort 
wanhoop. Waar zijn we met z’n allen in terecht gekomen?” Annelies’ 
moeder overleed begin april, waardoor ze ‘gelukkig’ niet heel erg 
lang alleen heeft hoeven zijn.

Geen afscheid
Annelies heeft grote waardering voor het verzorgend personeel van 
Sint-Antonius, die haar moeder in die laatste weken van haar leven 
heel goed en liefdevol heeft verzorgd. Waar Annelies veel moeite 
mee heeft is dat ze geen afscheid heeft kunnen nemen. “Het klinkt 
misschien vreemd, maar omdat we dit niet goed hebben kunnen 
afsluiten, lijkt het af en toe alsof mijn moeder er gewoon nog is.”

De afgelopen maanden kreeg Annelies veel reacties op het overlij-
den van haar moeder en sprak ze met veel mensen over het corona-
virus. Vooral de constante discussies over de ernst van corona doen 
haar daarbij pijn. “Dat corona slechts een griepje is. Dat als het hun 
moeder was geweest, het niet gebeurd was en dat men het dan an-
ders had gedaan. Ja, hoe anders..?”, vraagt Annelies zich hardop af. 

Houding
Volgens Annelies moet er echt iets veranderen aan die houding van 
velen. “Ik ben bang dat er straks weer veel mensen in eenzaamheid 
zullen overlijden. Gewoon omdat er niet geluisterd wordt naar de 
regels.” <

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 herfstvakantie, 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
•  Heusden, Herptsestraat 22A, plaat-

sen dakkapel (1023377, 03-10-2020)
•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 167, 

bouwen kas (1023830, 05-10-2020)
•  Vlijmen, Geerpark - Tot Morgen, kavel 

GEE412, bouwen woning (1023057, 
01-10-2020)

•  Vlijmen, Irenelaan 14, vervangen/
vergroten schuur (1023376,  
03-10-2020)

•  Vlijmen, Ossewaardestraat 5, bouwen 
aanbouw (1023310, 02-10-2020)

•  Vlijmen, Vlinderhof 9, plaatsen  
dakkapel en carport (1023373,  
03-10-2020)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Honderdbunderweg 5,  

uitbreiden met nevenactiviteiten 
(1023998, 06-10-2020)

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, Mexicoplein 1, vernieuwen 

gevelreclame supermarkt Albert Heijn 
(1013386, 06-10-2020

•  Drunen, Burgemeester van de 
Heijdenstraat 12, bouwen berging 
(1012522, 06-10-2020)

•  Drunen, Sportlaan 19, plaatsen  
woning (1005737, 30-09-2020)

•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 31, bouwen 
agrarische opslagloods (627845, 
01-10-2020)

Kappen
•  Vlijmen, Voorstraat 4, kappen eiken-

boom (1014634, 06-10-2020)

Milieu
•  Heesbeen, Industrieweg 12, bijplaat-

sen en gebruiken van tanks voor 
AdBlue en benzine bij het tanksta-
tion. (629444, 5 oktober 2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Burgemeester van de 

Heijdenstraat 12, veranderen in-  
en uitrit (1012522, 06-10-2020)

Buiten behandeling stellen
•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 

(kadastraal N6079), het oprichten 
van BrainCenter gebouw 1 (598187, 
06-10-2020)

Verdagen
•  Drunen, Bosscheweg 85, verbouwen 

en vergroten woning (1012401,  
06-10-2020)

•  Haarsteeg, De Hoeven 58B, bouwen 
bedrijfswoning (1011352, 01-10-2020)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Wilhelminastraat 18, snoei-

en/onderhouden twee acers, één 
beuk en twee platanen (1005917, 
01-10-2020)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Pasteurlaan 28, plaatsen 

overkapping (1012778, 06-10-2020)

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 
ELSHOUT 2E HERZIENING, 
ELSHOUTSEWEG 3
De gemeenteraad heeft op 22 septem-
ber 2020 het bestemmingsplan 
Elshout 2e herziening, Elshoutseweg 3 
(NL.IMRO.0797.PH2Elshout-VG01) 
vastgesteld.

Het plangebied ligt in Elshout, ten 
zuiden van het perceel aan de 
Elshoutseweg 3.

Het vastgestelde bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van 15 oktober 2020 gedurende 
6 weken ter inzage. Een digitale versie 
is raadpleegbaar via www.heusden.nl 

IMRO.0797.BPUfase2B3en2C-ON01)
•  het ontwerpbesluit hogere grens-

waarden geluid.

Ontwerp uitwerkingsplan
Het plangebied maakt deel uit van de 
nieuwe woonwijk Geerpark in Vlijmen 
en ligt in het noordelijk deel van de 
wijk. Het plan voorziet in de realisering 
van circa 180 woningen.
 
 Het uitwerkingsplan wordt waarschijn-
lijk vastgesteld in het vierde kwartaal 
van 2020 of in het eerste kwartaal van 
2021.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
geluid
Uit een actualisatie van de geluidsbe-
lasting op de woningen blijkt dat de in 
2013 verleende hogere grenswaarden 
geluid in het plangebied met maximaal 
1 dB worden overschreden. De Wet 
geluidhinder biedt de mogelijkheid om 
nieuwe/aangepaste hogere grenswaar-
den vast te stellen. Het college wil van 
deze mogelijkheid gebruik maken.

Inzage en zienswijzen
De stukken liggen met ingang van 15 
oktober 2020 gedurende zes weken ter 
inzage. Een digitale versie is raadpleeg-
baar via onze website www.heusden.nl. 
Het ontwerp uitwerkingsplan is ook 
raadpleegbaar op de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt 
een zienswijze indienen.

Neem voor meer informatie contact op 
met Jolanda van Baardwijk via tele-
foonnummer (073) 513 17 89. Vermeld 
hierbij het zaaknummer 1014796 ver-
melden?

Milieu

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: 1015524
Datum ingekomen: 28 augustus 2020
Adres: Kerkstraat 17c Hedikhuizen
Vermogen kW: 5

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

Zaaknummer: 1012991
Datum ingekomen: 4 augustus 2020
Adres: Haarsteegsestraat 56 Haarsteeg
Activiteit: Aanbouw stalling paarden

De acceptatie van de meldingen  
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. 

OMGEVINGSVERGUNNING BEPERKTE 
MILIEUTOETS 
Besluit 
Het college van Heusden maakt bekend 
dat zij van plan is om, in het kader van 
de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht, een omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets (Obm) te verle-
nen voor de wijziging van dieraantallen 
en diercategorieën op Polderweg 2 in 
Oudheusden.

De omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets ligt met bijbehorende 
stukken met ingang van 15 oktober zes 
weken ter inzage. Ben je het niet eens 
met het besluit dan kun je daartegen 
binnen zes weken na de dag van ver-
zending van het besluit aan de aanvra-
ger een bezwaarschrift indienen. Wil je 
meer informatie, dan kun je contact 
opnemen met de Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant via telefoon-
nummer (013) 20 60 100 (zaaknummer  
20060202).

WEIGERING MAATWERKVOORSCHRIF-
TEN VLIEDBERGWEG 30 VLIJMEN
Besluit
Het college van Heusden maakt bekend 
dat zij heeft besloten te weigeren om, 
op verzoek, maatwerkvoorschriften te 
stellen voor de locatie Vliedbergweg 30 
Vlijmen bij  Bom Sabor Do Brasil. Het 
geweigerde maatwerkvoorschrift heeft 
betrekking op het niet hoeven instal-
leren van een vetafscheider. Het be-
sluit is verzonden op 30 september 
2020. < 
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en 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. Het vastge-
stelde bestemmingsplan treedt in 
werking na het verstrijken van de  
beroepstermijn.

Neem voor meer informatie contact op 
met John Burgs via telefoonnummer 
(073) 513 17 89.

ONTWERP UITWERKINGSPLAN 
‘GEERPARK FASEN 2B-3 EN 2C’ EN 
ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENS-
WAARDEN GELUID
Het college van Heusden maakt bekend 
dat het instemde met:
•  het ontwerp uitwerkingsplan 

‘Geerpark fasen 2B-3 en 2C’ (NL.

Ligging plangebied 

Ligging plangebied  
(rood vlak is fase 2C en 
blauw vlak is fase 2B-3) 

Winkel in…  
mondkapje op!
Ga je winkelen in een van de winkelcentra in Drunen, Vlijmen, 
Vliedberg of in Heusden vesting en ben je jouw mondkapje verge-
ten? Dan kun je bij de meeste winkels een gratis mondkapje bij de 
ingang van de winkel krijgen. 

Het initiatief is genomen door Theo en Petri Nieuwenhuis van food-
specialiteitenwinkel Hof van Heusden omdat ze merkten dat klan-
ten best bereid zijn om een mondkapje te dragen maar dat ze vaak 
geen mondkapje bij hadden. De gemeente Heusden steunt de actie 
en wil het winkelend publiek op deze manier bewust maken van het 
belang van de mondkapjes. “We vinden het een mooi initiatief en 
hebben daarom besloten om de ondernemers hierbij te ondersteu-
nen”. Inmiddels heeft de gemeente onder de verschillende winke-
liersverenigingen 4.000 mondkapjes verdeeld. <

Aangepaste open ings- 
tijden tijdens herfst-
vakantie 

Van 19 oktober tot 23 oktober

In de schoolvakanties kun je bij de 
gemeentebalie in Vlijmen de hele dag 
alléén op afspraak terecht.

Dit betekent dat je in de herfstvakan-
tie van maandag 19 oktober tot en met 
vrijdag 23 oktober een afspraak moet 
inplannen via www.heusden.nl of tele-
fonisch op (073) 513 17 89.

Ook in de herfstvakantie kunnen oude-
re en kwetsbare inwoners van de ge-
meente Heusden tussen 13.00 en 14.00 
uur in alle rust terecht bij de balie voor 
een paspoort, ID of een andere dienst. 
Het is wel nodig om een afspraak te 
maken voor dat moment. 

Wist je dat je meerdere producten via 
onze website kunt aanvragen of de aan-
vraag kunt opstarten? Dat scheelt weer 
tijd tijdens een bezoek aan de balie. <

Brabant geeft energie
Subsidieregeling energietransitie

Vanaf 15 oktober 2020 opent de subsidieregeling 
‘Brabant geeft Energie’. De provincie Noord Brabant 
is op zoek naar projecten ‘van onderop’ die de ener-
gietransitie in Brabant aantoonbaar versnellen.

‘Brabant geeft Energie’ is een beweging voor en door 
Brabanders. Een beweging waarin burgers, publieke 
instellingen en het bedrijfsleven de krachten bunde-
len om van Brabant een provincie te maken die uit-
blinkt in besparing en in de toepassing van duurzame 
energie. 

Subsidieregeling
Om in aanmerking te komen voor deze subsidie is 
de provincie op zoek naar projecten die innovatief, 
opschaalbaar, deelbaar en enthousiasmerend voor 
Brabanders zijn. Bovendien willen we dat er samen-
werkingsverbanden ontstaan, die gezamenlijk een 
project uitvoeren. Reguliere verduurzamingsmaatre-
gelen zoals, dak-, vloer-, gevel- en spouwmuurisolatie 
en zonnepanelen komen niet in aanmerking voor 
deze subsidieregeling. Daarvoor heeft de gemeente 
Heusden een subsidieregeling geopend. 

Meer informatie
Meer informatie over ‘Brabant geeft Energie’ vind je 
op www.brabantgeeftenergie.nl. Meer informatie 
over de subsidieregeling isolatie eigen woning vind je 
op www.heelheusdenduurzaam.nl <
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