
Hierin schetsen we het toekomstbeeld van hoe 
onze gemeente er in 2030 uit ziet op het gebied 
van mobiliteit: een omgeving die helpt om in bewe-
ging te blijven zodat mensen langer gezond en vi-
taal blijven. Een groene en duurzame omgeving die 
goed en veilig te bereiken is en waar mensen ont-
spanning vinden. Ruimte voor ondernemerschap 
door het beter bereikbaar maken van bedrijventer-
reinen met de fiets en openbaar vervoer.  

Verkeer Centrum Vlijmen
Belangrijk concreet onderdeel van het 
Mobiliteitsplan/GVVP is de voorgenomen nieuwe 
verkeerssituatie in en rond het centrum van 
Vlijmen. Als de op- en afrit van en naar de A59 ver-
dwijnt, zal doorgaand verkeer niet meer door het 
centrum gaan. Hiervoor moet Raad van State eerst 
nog groen licht geven voor Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat (GOL). Ook over de verkeers-
ituatie in het centrum van Vlijmen gaven inwoners 
vorig jaar hun mening. Het resultaat is deze voorge-
nomen verkeerssituatie:

• Nieuwe locatie op- en afrit 43 (onderdeel GOL)
• Nieuwe parallelweg en rotonde zuidzijde A59 

(onderdeel GOL)

• Snelfietsroute Waalwijk – ’s-Hertogenbosch  
(onderdeel GOL)

• Eénrichtingsverkeer in St. Catharinastraat,  
De Akker (Oost) en de Karrestraat

• Eénrichtingsverkeer in de Vlaemsche Hoeve  
tussen Wolput en Burgemeester Hoefnagelstraat

• Verplichte rijrichting linksaf vanuit Vlaemsche 
Hoeve naar de Wolput

• Inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer Oliemaat

Reageren op het plan
Het college heeft op 2 februari ingestemd 
met het concept Mobiliteitsplan. Het concept 
Mobiliteitsplan - inclusief Variantenstudie verkeer 
centrum Vlijmen - ligt met ingang van 10 februari 
gedurende 6 weken (t/m 24 maart 2021) ter inzage 
in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale  
versie is vanaf 10 februari op www.heusden.nl/ 
mobiliteit2040 raadpleegbaar. In deze periode  
kunnen inwoners hierop reageren via het indienen 
van een inspraakreactie. Ook over de verkeers-
situatie in het centrum van Vlijmen is gedurende 
deze periode nog inspraak mogelijk. 

Online informatiesessie
Meer informatie staat op www.heusden.nl/ 
mobiliteit2040. Via deze website kunnen inwoners 
en andere belanghebbenden een online informatie-
sessie volgen op donderdagavond 25 februari vanaf 
19.30 uur en kan men via chat vragen stellen over 
het Mobiliteitsplan. Heb je nu al vragen over het 
Mobiliteitsplan? Neem dan contact met ons op via 
telefoon (073) 513 17 89. Of stuur een e-mail naar 
info@heusden.nl en we helpen je graag verder.

Vervolg
Vanaf 25 maart worden de inspraakreacties ver-
werkt in het Mobiliteitsplan. De keuzes in het 
Mobiliteitsplan kunnen deels niet los worden 
gezien van de realisatie van de GOL. Daarom zal 
het Mobiliteitsplan pas aan de gemeenteraad 
voorgelegd worden nadat de uitspraak van de Raad 
van State over GOL bekend is. Vooralsnog is de ver-
wachting dat dit kan in de raadsvergadering van 18 
mei 2021. <

Verkeer in Heusden
Mobiliteitsplan: tweede fase van Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Een prettige en veilige leefomgeving, waar jongeren zonder gevaar naar de sportclub en school fietsen 
en oudere mensen met gemak gebruik maken van het openbaar vervoer. Met begrijpelijke verkeerssitu-
aties en een goed onderhouden en kwalitatief robuuste infrastructuur. Deze en andere speerpunten op 
gebied van verkeer zijn uitgewerkt in het Mobiliteitsplan. Dit plan is de tweede stap op weg naar een 
Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP). Een plan dat tot stand is gekomen dankzij waardevolle 
inbreng van inwoners en belangengroepen.

Gratis vervoer naar vaccinatie 
priklocaties met de regiotaxi
 
Wmo-pashouders kunnen gratis met de regiotaxi naar de prik-
locatie gebracht worden. Voor deze ritten betaal je dus geen  
eigen bijdrage. Ook gaan deze ritten niet af van je zonebudget.

Wil je een regiotaxi reserveren? Neem dan telefonisch contact op 
via (0900) 549 54 90. Bij de reservering geef je aan dat jij een rit wilt 
boeken naar de priklocatie. Onze vervoerder zorgt er dan voor dat 
je 10 minuten voordat je geprikt wordt op de locatie aanwezig bent. 
30 minuten na jouw priktijdstip staat een taxi klaar om je weer 
naar huis te brengen.

Je mag de rit alleen boeken vanaf het huisadres naar de priklocatie 
en van de priklocatie naar het huisadres. Je mag één begeleider 
meenemen in de regiotaxi. Deze begeleider reist ook gratis.

Vervoersdienst ZorgSaam Heusden
Ben je geen Wmo-pashouder en heb je niemand in jouw directe 
omgeving die voor je kan rijden? Dan kun je gebruik maken van 
de vrijwillige vervoerdienst van ZorgSaam. De vervoersvrijwilliger 
van ZorgSaam rijdt voor inwoners van de gemeente Heusden die 
moeilijk of geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer 
of andere vervoersvoorzieningen. Bijvoorbeeld wanneer je om ge-
zondheidsredenen minder mobiel bent of een lichte beperking hebt 
(niet afhankelijk van een rolstoel). Een rit moet je ruim van tevoren 
aanvragen en je betaalt per rit een kleine vergoeding. Wil je hier 
gebruik van maken? Neem dan contact op met ZorgSaam via 
telefoon: (0416) 37 36 70 (bereikbaar van maandag tot en  
met donderdag van 9.00 tot 12.00 uur)
E-mail: info@zorgsaamheusden.nl <

Break free voor jongeren
Doe jij mee in de carnavalsvakantie! 

Het valt niet mee voor jongeren in deze coronatijden.  
De lockdown en avondklok brengen allemaal regels en  
beperkingen met zich mee. De carnavalsvakantie zal er  
hierdoor heel anders uitzien dan normaal. Verveelt jouw  
(klein)kind, pleegkind, buurmeisje, buurjongen, neefje,  
nichtje zich?  

Samen met Stichting de Schroef, Bijeen, Trefpunt Heusden, Het Pieck 
en de gemeente kijken wij liever naar wat er allemaal WEL kan. Daarom 
organiseren we in de carnavalsvakantie uitdagende en laagdrempelige 
online en buitenactiviteiten onder de naam ‘Break Free’. Het is een mix 
van sport, beweeg, kunst en cultuuractiviteiten. Uiteraard houden wij 
de coronaregels bij alle activiteiten in acht.

Alle activiteiten zijn gratis maar je moet je wel even inschrijven! 
Moedig jouw (klein)kind aan om lekker in beweging te komen. Meer 
informatie lees je op de website www.stichtingdeschroef.nl of via hun 
social media kanalen op Facebook en Instagram. <

(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 je je  
aanmelden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Meidoornstraat 22, wijzigen 

gevels en verbouwen/vergroten wo-
ning (1057717, 28-01-2021)

•  Drunen, Sportlaan 19, wijzigen reeds 
eerder verleende vergunning (plaat-
sen woning) (1058266, 31-01-2021)

•  Drunen, Jacob Marisplein 26, bou-
wen aanbouw aan voorgevel woning 
(1058230, 30-01-2021)

•  Drunen, Lipsstraat 52A, verbouwen 
bedrijfsruimte en aanleggen parkeer-
plaatsen en oefenruimte (1058679, 

01-02-2021)
•  Elshout, Mariëndonkstraat 37A, 

uitbreiden bestaande werkplaats 
(1058179, 30-01-2021)

•  Elshout, Kapelstraat 57, verbouwen/ 
vergroten woning (1059434, 
02-02-2021)

•  Heusden, Bakkersdam 9, aanleggen 
aanlegsteiger (1058610, 01-02-2021)

•  Vlijmen, Wilhelminastraat 7, herbou-
wen garage (1057357, 28-01-2021)

•  Vlijmen, Sint Catharinastraat 30, 
realiseren kinderopvang (1058912, 
02-02-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Drunen, Lipsstraat 52A, verbouwen 

bedrijfsruimte en aanleggen parkeer-
plaatsen en oefenruimte (1058679, 
01-02-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 

2B2, kavel GEE407, aanleggen in- en 
uitrit (1058215, 30-01-2021) 

Veranderen inrichting
•  Elshout, Naulandseweg 25B, ver-

groten caravanstalling (1057897, 
29-01-2021)

Beperkte milieutoets
•  Elshout, Naulandseweg 25B, ver-

groten caravanstalling (1057897, 
29-01-2021)

•  Vlijmen, Torenstraat 2, bouwen ber-
ging (1044751, 02-02-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Kleinestraat (kadastraal 

L5008), bouwen woning en aanleggen 
in- en uitrit (1040229, 28-01-2021)

•  Elshout, Mariëndonkstraat 1, huisves-
ten tien arbeidsmigranten (615915, 
29-01-2021)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 
84, verbouwen bestaand bijgebouw 
tot tijdelijke mantelzorgwoning 
(1039050, 29-01-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE424, bouwen woning 
en aanleggen in- en uitrit (1032949, 
01-02-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE406, bouwen woning 
en aanleggen in- en uitrit (1039053, 
02-02-2021)

•  Vlijmen, Torenstraat 2, bouwen ber-
ging (1044751, 02-02-2021)

Kappen
•  Nieuwkuijk, Koesteeg 1, kappen beu-

kenboom (1043960, 01-02-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Kleinestraat (kadastraal 

L5008), aanleggen in- en uitrit 
(1040229, 28-01-2021)

•  Drunen, Bosscheweg 67, verbreden in- 
en uitrit (1030779, 01-02-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE406, aanleggen in- en 
uitrit (1039053, 02-02-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE424, aanleggen in- en 
uitrit (1032949, 01-02-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE402, aanleggen in- en 
uitrit (1040526, 28-01-2021)

Verdagen
•  Vlijmen, Oliemaat 4, legaliseren 

winkelwagenparkeerbox (1029236, 
29-01-2021)

Vergunningsvrij
•  Nieuwkuijk, Koesteeg 1, kappen es 

(1043960, 01-02-2021)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je daartegen binnen zes we-
ken na de dag van verzending van het 
besluit aan de aanvrager een bezwaar-
schrift indienen. Alleen een belangheb-
bende kan bezwaar maken. < 

Bekendmakingen >

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, Kleinestraat (kadastraal 

L5008), bouwen woning (1040229, 
28-01-2021)

•  Drunen, Christiaan Huygensweg 3E, 
plaatsen gevelreclame (1042220, 
29-01-2021)

•  Nieuwkuijk, Nieuwkuijksestraat 
84, verbouwen bestaand bijgebouw 
tot tijdelijke mantelzorgwoning 
(1039050, 29-01-2021)

•  Vlijmen, Monseigneur van Kesselstraat 
15A, dak-nok verhogen en plaatsen 
dakkapellen (1042373, 28-01-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE402, bouwen woning 
(1040526, 28-01-2021)

•  Vlijmen, Zijlstralaan 8, bouwen car-
port inclusief oplaadpunt elektrische 
voertuigen (1028281, 28-01-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE424, bouwen woning 
(1032949, 01-02-2021)

•  Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase 
2B2, kavel GEE406, bouwen woning  
(1039053, 02-02-2021)

Aangepaste openingstijden
Van maandag 15 februari tot en met vrijdag 19 februari heeft de 
gemeentebalie in Vlijmen, de milieustraat en Bijeen in Drunen 
aangepaste openingstijden. Op maandag 15 en dinsdag 16 febru-
ari zijn deze locaties gesloten, ook telefonisch zijn wij niet be-
reikbaar. De gemeentebalie in Vlijmen is op deze dagen voor een 
aangifte van geboorte of overlijden op beide dagen van 09.30 
tot 10.30 uur open. Van woensdag 17 tot en met vrijdag 19 febru-
ari kun je alléén op afspraak terecht aan de gemeentebalie in 
Vlijmen. De avondopenstelling op donderdag vervalt. Alleen op 
www.heusden.nl maak je makkelijk, veilig en gratis een afspraak 
of bel met (073) 513 17 89. Wij adviseren om niet via andere web-
sites een balie te reserveren. <

Milieustraat gesloten
De Milieustraat is op dit moment gesloten van-
wege de hevige sneeuwval. Medewerkers van de 
buitendienst zijn op dit moment druk bezig om 
de wegen sneeuwvrij te maken. We bekijken per 
dag of wij het verantwoord vinden om de milieus-
traat weer te openen. Op www.heusden.nl vind 

je de actuele openingstijden. Heb je een noodge-
val, zoals een kadaver, en moet je hiervoor echt 
naar de Milieustraat komen? Neem dan contact 
op met ons. Dan kijken we wat we kunnen doen. 
GFT- of PMD- afval weggooien is geen spoedge-
val.<

Als je uit elkaar gaat!
Gezamenlijk gezag regelen

Een scheiding heeft grote impact op de kinderen. In ongeveer 
20% van de gevallen dat kinderen bij een scheiding betrokken 
zijn, ontstaan hevige conflicten tussen de ouders. De problemen 
worden nog groter als de ouders het gezamenlijk gezag niet 
goed regelen.

Wat is gezamenlijk gezag?
Ben je als ouders niet met elkaar getrouwd en heb je ook geen 
geregistreerd partnerschap? Dan krijg je niet automatisch 
samen ouderlijk gezag over de kinderen. Als het gezamenlijk 
gezag niet goed geregeld is, mag alleen de moeder beslissingen 
nemen voor en over de toekomst van de kinderen. Wil je samen 
het gezag uitoefenen? Dan kun je gratis via het digitaal loket op 
www.rechtspraak.nl een verzoek hiervoor indienen.

Handige checklist
Als je uit elkaar gaat komt er veel op je af. Waar moet je beginnen? 
Je wilt het goed regelen. Voor jezelf, voor elkaar en voor de kinde-
ren. Op www.alsjeuitelkaargaat.nl krijg je tips van ouders die het-
zelfde hebben meegemaakt en vind je een handige checklist. <

Door de hevige sneeuwval dit weekend werken 
onze gladheidbestrijders hard om de hoofdwe-
gen, doorgaande wegen, fietspaden en busroutes 
begaanbaar te houden. Met sneeuwschuivers en 
strooiwagens bestrijden we de gladheid, maar we 
adviseren om niet de weg op te gaan als dit niet 
nodig is. Uitneembare palen op de strooiroutes 
zijn verwijderd. Deze paaltjes worden na het 
strooiseizoen weer teruggeplaatst. Voor het be-
palen van de gladheid maakt de gemeente gebruik 
van de meetpunten van Rijkswaterstaat, de voor-
spellingen van Meteoconsult en de weginspecties 
door de gemeente zelf.

Wat doet de gemeente?
Als het zeker is dat het glad wordt, start er een 
strooiactie. Dit is minder milieubelastend dan pre-
ventief strooien. Het zout kan beter zijn werk 

doen als er veel verkeer overheen rijdt. Zout strooi-
en op wegen waar nauwelijks verkeer komt, heeft 
geen effect. Woonstraten, locaties rondom scho-
len, dokterspraktijken, bejaardencentra en derge-
lijke worden in principe niet gestrooid. Alleen bij 
extreem gevaarlijke omstandigheden.

Wat kun je zelf doen ?
Probeer na sneeuwval de sneeuw weg te vegen, 
dus voordat deze is vast gelopen. Hierdoor kunnen 
buurtbewoners veilig gebruik maken van het trot-
toir. Heb je nog strooizout thuis liggen? Strooi dan 
niet meer dan een handje zout per m2 en niet te 
veel onder bomen, dat is slecht voor de wortels. <

Strooien in de gemeente
Koning Winter is aanwezig in Heusden! Naast prachtige foto’s en veel sneeuwpret betekent het ook  
dat onze gladheidbestrijders weer voor dag en dauw uit hun bed springen om de doorgaande wegen  
veilig te houden. 
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