
Een ingetogen herdenking
Stadhuisramp en bevrijding van Heusden

Op woensdag 4 november vond er, als gevolg van de corona-maatrege-
len, een ingetogen herdenking plaats van de stadhuisramp in vesting 
Heusden. Burgemeester Willemijn van Hees stond samen met de jeugd-
burgemeesters Eefje en Noah stil bij de stadhuisramp, die zich voltrok 
in de nacht van 4 op 5 november 1944. Ook legde zij een krans bij het 
herdenkingsmonument aan de Steegerf in Drunen. Het herdenkings-
monument markeert de locatie waar op 4 november 1944 de bevrijding 
van het grondgebied van de huidige gemeente Heusden begon. <

Vlotte verkoop in Geerpark
Geerpark zorgde de afgelopen maanden weer voor veel blije gezichten. Meer dan 100 toekomstige  
bewoners vonden er hun droomhuis of grond om dit zelf te bouwen. Begin mei gingen 86 woningen en  
26 kavels in deelgebieden Morgenrood en Tot Morgen in de verkoop. In korte tijd was het gros hiervan 
verkocht of gereserveerd. Donderdag 5 november 2020, volgde de laatste woning.

Morgenrood
In Morgenrood wordt al druk gebouwd. Hier ont-
wikkelt Van De Ven Bouw en Ontwikkeling BV 48 
woningen. Allemaal volgens het MorgenWonen-
concept, dus helemaal woonklaar. Op 7 september 
ging de spreekwoordelijke schop in de grond. 
Onlangs stonden de eerste woningen al overeind. 
Het streven is om in het eerste kwartaal van 2021 
de eerste woningen op te leveren, uiteraard onder 
voorbehoud van het weer en externe invloeden.

Tot Morgen
In Tot Morgen wordt al gebouwd door 
Samenbouwen.In.Geerpark. Daarnaast komen 
er zowel fraaie woningen van Geerpark BV (een 
samenwerkingsverband van Janssen de Jong 
Projectontwikkeling en Hendriks Coppelmans 
Ontwikkeling) als vrije kavels. Dat het een unieke 
kans is om te wonen op een exclusieve plek, om-
ringd door veel groen en water bleek wel uit de 
belangstelling. 

Yvonne Vos van de Kavelwinkel van de gemeente 
Heusden: “Er was zoveel interesse voor de kavels 
dat we helaas ook veel mensen moesten teleur-
stellen. We hopen hen straks in Nieuwe Morgen 
opnieuw kans te kunnen bieden op een mooie  
kavel.” De bouw van de 38 projectwoningen in  
fase 1 van Tot Morgen start begin februari 2021.  

In dezelfde bouwstroom worden de 28 huurwonin-
gen voor Woonveste meegenomen. Als alles voor-
spoedig verloopt dan worden de eerste woningen 
in Tot Morgen voor kerst 2021 opgeleverd. 

Toekomst
Wie ook graag in Geerpark wil wonen heeft nog 
kans: de verkoop van de tweede fase Tot Morgen 
start komend voorjaar. Kijk voor meer informatie 
op: www.totmorgengeerpark.nl of schrijf in voor 
de nieuwsbrief. Bouw je liever zelf geheel naar 
eigen wens? Dat kan straks ook in Nieuwe Morgen, 
dat naast Tot Morgen is gelegen. Zodra deze kavels 
in de verkoop gaan wordt dit als eerste bekend-
gemaakt via de nieuwsbrief van de Kavelwinkel. 
Zoals het er nu naar uitziet wordt daar naar ver-
wachting na de zomer 2022 gestart met de bouw 
van de woningen. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op: 
www.morgenwoneninvlijmen.nl, 
www.totmorgengeerpark.nl, 
www.dekavelwinkel.nl en voor de verhuur van 
de 28 woningen van Woonveste binnenkort op 
www.woonveste.nl <

HOE CORONA MIJN LEVEN OP Z'N KOP ZET!

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

“Denk niet alleen aan jezelf.  
We moeten dit samen oplossen” 
Toen het kabinet in maart rigoureuze maatregelen aankondigde 
om het corona-virus te lijf te gaan, moesten veel ondernemers de 
deuren van hun zaak sluiten. Dat gold ook voor fitnesscentrum 
Total Fit in Vlijmen. Eigenaren Jan-Maarten van Helvoort en Sjon 
Oremans kijken terug op een roerige periode en hopen dat hen deze 
een tweede keer bespaard blijft.  

De schrik zat er flink in toen premier Rutte tijdens de een van de 
eerste persconferenties in maart vertelde dat sportscholen bijna per 
direct hun deuren moesten sluiten. Ook de frustratie deed zich op 
dat moment gelden. “Dat we op één hoop geveegd werden met ca-
sino’s en sexclubs heeft me echt pijn gedaan”, kijkt Oremans terug. 
“Vooral ook omdat wij juist bijdragen aan de gezondheid van men-
sen. Zoals het kabinet ook zegt, sport is een belangrijke en mentale 
uitlaatklep voor mensen.” 

Buitenlucht
Hoewel ze de noodzaak van de maatregelen onderkenden, werd 
het tweetal opgezadeld met een groot probleem. Hoe hou je het 
fitnesscentrum draaiend als je vier maanden dicht moet en de vaste 
lasten gewoon doorlopen? “Gelukkig hebben we een grote groep 
trouwe klanten die gewoon lid zijn gebleven.” Daarnaast zijn ze 
meteen met een aantal maatregelen aan de slag gegaan om weer 
te kunnen draaien op het moment dat ze van Den Haag weer open 
mochten. Zo hebben ze de ruimte wat anders ingedeeld en samen 
met de gemeente hebben ze in de buitenlucht een plek gecreëerd 
voor groepslessen. 

Inmiddels heeft de tweede golf zich aangediend en merken ook 
Sjon en Jan-Maarten dat mensen weer voorzichtiger worden en  
liever even niet naar de sportschool komen. Net als de meeste  
ondernemers kijken ze met spanning uit naar hoe het aantal  
besmettingen zich de komende weken ontwikkeld.

Met z’n allen
“Het is de vraag hoe we deze tweede golf overleven”, vervolgt 
Oremans. “De boodschap die we daarom hebben”, valt Van Helvoort 
zijn compagnon bij,  “is: denk niet alleen aan jezelf. Denk ook aan de 
maatschappij, aan de ondernemers, aan de mensen in de zorg. We 
moeten dit met z’n allen oplossen.” <

(06) 532 357 05

Je kunt ook  
Whats Appen 
met de gemeente 
Heusden via 
telefoonnummer

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 17.00 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, De Gorsen, Mayweg kavel 

GOR02, bouwen woning (1028952, 
28-10-2020)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 7, 
renoveren/verbouwen woning 
(1029416, 29-10-2020)

•  Vlijmen, A59 afrit 45, kadastraal 
O341, realisatie kunstwerk (viaduct) 
project GOL (1029235, 30-10-2020)

•  Vlijmen, Oliemaat 4, legaliseren win-
kelwagen-parkeerbox Jumbo, 
(1029236, 30-10-2020)

•  Drunen, Chrysantenstraat 2, wijzi-
ging eerder verleende bouwvergun-
ning 628026 bouw woning (1029278, 
31-10-2020)

•  Vlijmen, Julianastraat 13, vergroten 
en verbouwen woonhuis en plaatsen 
dakkapellen en dakramen (1029304, 
31-10-2020)

•  Drunen, Rembrandtlaan 29 en 31, 
verbouwen woningen (1029302,  
31-10-2020)

•  Heusden, Wijksestraat 38, plaatsen 
dakkapel (1029286, 01-11-2020)

Kappen
•  Vlijmen, Vliedbergweg voor huisnum-

mers 4 t/m 16, kappen 7 inlandse 
eiken (1029170, 30-10-2020)

Monumenten
•  Vlijmen, Julianastraat 13, vergroten 

en verbouwen woonhuis en plaatsen 
dakkapellen en dakramen (1029304, 
31-10-2020)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Elshout, De Gorsen, Mayweg kavel 

GOR02, aanleggen in- of uitrit 
(1028952, 28-10-2020)

•  Vlijmen, Pastoor van Akenstraat 10, 
aanleggen in- of uitrit (1029309,  
02-11-2020)

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  
verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Bosscheweg 85, vergroten 

woning (1012401, 28-10-2020)
•  Drunen, Aziëlaan 8, interne verbou-

wing woning (1020593, 30-10-2020)

Kappen
•  Drunen, kadastraal L38, kappen  

vijf bomen in verband met het GOL,  
realiseren snelfietsroute (1004624, 
28-10-2020)

•  Vlijmen, Grote Kerk 22, kappen 
zomer eik (1020301, 30-10-2020)

•  Oudheusden, Herptseweg (kadastraal 
F1180), kappen eik (1015301,  
30-10-2020)

•  Haarsteeg, De Maashoevenweg  
(kadastraal O98), kappen 2 iepen 
(1020515, 03-11-2020)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Vlijmen, A59 (kadastraal P664), uit-

voeren grond- en aanlegwerkzaamhe-
den i.v.m. realisatie GOL (binnen 
deelgebied 2, project GOL) (Verg-307) 
(1011707, 02-11-2020)

•  Drunen, Eindstraat (kadastraal 
L5669), uitvoeren grond- en aanleg-
werkzaamheden i.v.m. realisatie GOL 
(deelgebied 3, project GOL) (1011906, 
03-11-2020)

Ingetrokken
•  Drunen, Lipsstraat (kadastraal 

K3009), bouwen 16 bedrijfsunits 
(1022587, 29-10-2020)

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.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN DPO 
LEIDING HEUSDEN EN MILIEUEFFECT-
RAPPORT (PLAN-M.E.R.)
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met het 
ontwerpbestemmingsplan DPO leiding 
Heusden (NL.IMRO.0797.DPOleiding-
ON01) en het bijbehorende milieuef-
fectrapport (MER).

Het doel van het bestemmingsplan is 
het vervangen van de bestaande brand-
stofleiding, gelegen tussen Ammer-
zoden en Vlijmen. Een deel van de lei-
ding ligt binnen het grondgebied van de 
gemeente Heusden. Dit deel is gelegen 
in het buitengebied ten oosten van de 
kern Vlijmen (tussen De Bellaard en 
Moerputtenweg ten zuiden van de A59).

De bestaande brandstofleiding van 
Defensie Pijpleiding Organisatie wordt 
vervangen om de volgende redenen:
•  ter hoogte van de kruising met de 

Maas ligt de leiding onvoldoende diep;
•  de leiding moet op een deel van het 

traject worden verplaatst vanwege de 
gebiedsontwikkeling Oostelijke 
Langstraat; 

Verkeer
Het college van Heusden heeft beslo-
ten om tijdelijk op de Akkerstraat, 
tussen de aansluiting met de 
Julianastraat en de noordelijke toe-
gang tot het parkeerterrein op het 
Plein, een maximum snelheid van 30 
km in te stellen. Met bebording wordt 
de maximum snelheid aangeduid. Je 
kunt bezwaar maken tegen dit besluit 
van 2 november t/m 20 december 2020.

Besluiten

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster Burger-
zaken blijkt dat de personen hieronder 
genoemd niet meer wonen op het adres 
waar zij volgens de basisregistratie 
personen (BRP) staan ingeschreven. 
Het college heeft besloten de persoons-
lijsten van deze personen niet meer bij 
te houden. Daardoor staan zij officieel 
niet meer op dat adres ingeschreven.

Geslachtsnaam: Karahan, A.
Geboortedatum: 21 maart 1998
Adres: Vermeerstraat 48, Oudheusden
Datum besluit: 2 november 2020
Zaaknummer: 622920

Geslachtsnaam: Handke, T.
Geboortedatum: 26 juni 1988
Adres: Plataanplein 12, Drunen
Datum besluit: 2 november 2020
Zaaknummer: 626086

Geslachtsnaam: Van Gils, D.L.F.M.
Geboortedatum: 6 juli 1984
Adres: Emmalaan 28, Vlijmen
Datum besluit: 2 november 2020
Zaaknummer: 627907

Geslachtsnaam: Czerw, P.G.
Geboortedatum: 8 augustus 1994
Adres: Lipsstraat 3B, Drunen
Datum besluit: 2 november 2020
Zaaknummer: 628904

Geslachtsnaam: De Vaan, T.
Geboortedatum: 11 juni 1973
Adres: Borredreef 8, Vlijmen
Datum besluit: 2 november 2020
Zaaknummer: 629673

Geslachtsnaam: Starzec, K.K. 
Geboortedatum: 11 januari 1996
Adres: Frans Halsstraat 2, Oudheusden
Datum besluit: 2 november 2020
Zaaknummer: 621372

Geslachtsnaam: Sypień, K.G.
Geboortedatum: 22 mei 1990
Adres: Adrianus Loeffstraat 2, 
Oudheusden
Datum besluit: 26-10-2020
Zaaknummer: 00633665

Geslachtsnaam: Dahamshy, J
Geboortedatum: 21 juli 1986
Adres: Laan van Tasmanië 209, Drunen
Datum besluit: 26-10-2020
Zaaknummer: 00634067

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes weken 
na de dag van deze publicatie een be-
zwaarschrift indienen. Neem voor meer 
informatie contact op met het cluster 
Burgerzaken, bereikbaar via telefoon-
nummer (073) 513 1789. Vermeld bij een 
schriftelijke reactie het zaaknummer. 

Milieu

INTREKKEN OMGEVINGSVERGUN-
NING KANAALWEG 5 IN DRUNEN
Het college van Heusden heeft op 29 
oktober 2020 de omgevingsvergunning 
voor de melkrundveehouderij aan de 
Kanaalweg 5 in Drunen, op verzoek van 
de provincie Noord-Brabant, ingetrok-
ken. Alle bedrijfsactiviteiten op de loca-
tie zijn gestopt. De omgevingsvergun-
ning is niet gewijzigd ten opzichte van 
de ontwerpvergunning.

Beroep
De omgevingsvergunning (intrekken) 
ligt met bijbehorende stukken met 
ingang van 12 november 2020 tot en 
met woensdag 23 december 2020 ter 
inzage. Je kunt de stukken tijdens ope-
ningstijden inzien in het gemeentehuis 
in Vlijmen. Belanghebbenden die een 
zienswijze hebben ingediend, of die niet 
kan worden verweten dat zij geen ziens-
wijze hebben ingediend, kunnen beroep 
indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant 
in Den Bosch. Het besluit is bekend bij 
de gemeente onder nummer 627453.

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN 
INRICHTINGEN
Het college van Heusden heeft onder-
staande meldingen op grond van het 
Besluit lozingen buiten inrichtingen 
ontvangen en geaccepteerd voor een 
nieuw aan te leggen gesloten bodem-
energiesysteem:

Zaaknummer: 1019284
Datum ingekomen: 9 september 2020
Adres: Burchtstraat 1 Heusden
Vermogen kW: 7,8 

Zaaknummer: 616633
Datum ingekomen: 24 september 2020
Adres: Monseigneur Muskensstraat 2 
Elshout
Vermogen kW: 4 

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 reac-
tie het zaaknummer vermelden. < 

Bekendmakingen >

•  het is niet wenselijk dat de leiding 
onder bestaande bebouwing ligt, 
zoals in de kern Bokhoven; 

•  de diameter van de huidige leiding 
biedt onvoldoende capaciteit. 

De leiding is noodzakelijk voor het 
transport van kerosine in NATO-
verband. Een deel van de nieuwe leiding 
wordt via een open ontgraving aange-
legd, de rest via een gestuurde boring. 

Milieueffectrapport
Een milieueffectrapport (MER) brengt 
de gevolgen voor het milieu in kaart, 
voordat een besluit wordt genomen 
over de vaststelling van het ruimtelijke 
plan (bestemmingsplan). In dit geval is 
voor het ruimtelijke plan een Passende 
Beoordeling op grond van de Wet na-
tuurbescherming nodig. Op grond van 
artikel 7.2a van de Wet milieubeheer 
moet in een dergelijk geval een milieu-
effectrapport voor het ruimtelijke plan 
worden gemaakt. Het MER ligt gelijktij-
dig met het ontwerp van het bestem-
mingsplan ter inzage.

Procedures
Het ontwerpbestemmingsplan en het 
MER met bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 12 november 2020 gedu-
rende zes weken ter inzage. Een digitale 
versie is raadpleegbaar via onze website 
www.heusden.nl en de landelijke web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt 
een zienswijze indienen. Tijdens de 
inzagetermijn wordt de commissie voor 
de milieueffectrapportage gevraagd een 
advies uit te brengen over het MER.

Neem voor meer informatie contact op 
met John Burgs via telefoonnummer 
(073) 513 17 89. Vermeld hierbij het 
zaaknummer 1025736. Bijlage: Plan-
gebied. Het beoogde tracé van de 
transportleiding is hieronder globaal 
aangegeven.

Ligging nieuw tracé (groen-
blauw), bestaand tracé 
(roze), grondgebied  
Heusden (rode ovaal)

Gratis mondkapjes  
voor Heusdenpas-houders

Raadsver-
gaderingen
Op donderdag 12 november 
2020 vergadert de raad van 
de gemeente Heusden. Op de 
agenda staat de Begroting 
2021. De raadsvergadering 
start om 17.00 uur.

Vanwege de coronamaat-
regelen kan er geen publiek  
aanwezig zijn, maar de 
vergaderingen zijn te 
volgen via de livestream 
op www.heusden.nl. Voor 
het spreekrecht, de agenda 
en de raadstukken verwij-
zen wij je naar de website 
www.heusden.nl. onder  
‘organisatie & bestuur’ /  
‘vergaderingen’. <

Plastic niet in gft-kliko

Regelmatig worden er in de groene kliko’s voor groente- fruit en 
tuinafval plastic zakken aangetroffen. Wist je dat de meeste 
plastic zakken niet composteerbaar zijn? Alleen plastic zakken 
met het kiemplantlogo mogen in de groene gft-kliko.<

Alle inwoners met een 
HeusdenPas of KindPas van 
12 jaar en ouder hebben 
twee gratis mondkapjes per 
persoon in de brievenbus 
gehad. Op veel plekken in 
Nederland wordt het ge-
bruik van een mondkapje 
dringend geadviseerd of is 
het verplicht vanwege het 
Coronavirus. Wij vinden 
het belangrijk dat ieder-
een zich zo goed mogelijk 
kan beschermen tegen het 
Coronavirus, ook als de 
aanschaf van mondkapjes 
misschien te duur is. De 
mondkapjes zijn uitwasbaar 
en daarmee duurzaam. <

www.heusden.nl
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