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Nu & morgen
Kruidentuin in Geerpark Vlijmen
Een plek waar duurzaamheid, educatie en sociale verbinding
samenkomen
Duurzaamheid en biodiversiteit zijn belangrijke thema’s in Geerpark, Vlijmen. Daarin hebben we nu een
mooie toevoeging: een kruidentuin midden in het park. De tuin is het winnende idee van een wedstrijd
in het kader van ‘De Dag van de Duurzaamheid’ in oktober 2020. De afgelopen maanden werkten de
vrijwilligers van de groenbrigade van Buurt Bestuurt Geerpark hard om het idee te realiseren.
Buurt Bestuurt Geerpark daagde bewoners met
de wedstrijd uit om mee te denken over biodiversiteit. In totaal kwamen acht ideeën binnen. Een
onafhankelijke jury beoordeelde deze ideeën. De
kruidentuin, het idee van Dayenne Suurd, kwam als
winnaar uit de bus. Buurt Bestuurt vrijwilliger Peter
Wagenaar is kartrekker van de tuin. Hij en veertien
andere vrijwilligers (medebewoners) uit Geerpark
zorgden voor realisatie van het idee. Inmiddels zitten de eerste zaden in de grond en is er plek voor
maar liefst zeventig soorten kruiden. De vrijwilligers nemen de verdere zorg voor de tuin ook op zich.

Maak het ze niet te makkelijk!
Babbeltruc
In april geven we tijdens de ‘Senioren en Veiligheidsmaand’ allerlei
tips om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van criminele activiteiten en wat je moet doen als het wel gebeurt. Deze keer hebben
we het over de babbeltruc.

Meer informatie over de kruidentuin lees je op
www.geerpark.nl/buurtbestuurt onder ‘Nieuws’. <

Aangepaste openingstijden
• Op maandag 26 april en dinsdag 27 april (Koningsdag) zijn de
gemeentebalies en de milieustraat gesloten. Maandag 26 april
kun je op het gemeentehuis in Vlijmen wel aangifte doen van
geboorte of overlijden. Dit kan van 09:30 tot 10:30 uur.
• Vanwege de sluiting op dinsdag 27 april is er op donderdagavond
29 april éénmalig een avondopenstelling van de gemeentebalie
(tot 20.00 uur) voor inloop en afspraken.
• Op dinsdagavond 4 mei sluit de gemeentebalie eerder i.v.m.
dodenherdenking, namelijk om 19:30 uur.
• Op woensdag 5 mei zijn de gemeentebalies en de milieustraat
gesloten vanwege Bevrijdingsdag.
• Op 3, 4, 6 en 7 mei (werkdagen in de meivakantie) werken wij
aan de balie de hele dag alléén op afspraak. Je kunt een afspraak
maken via www.heusden.nl of via (073) 513 17 89. <

Bron foto: Nationale Bomenbank Zuidoost-Nederland BV

College van
gemeente
Heusden stemt
in met REKS
Het college van
Heusden stemde op
6 april 2021 in met de
Regionale Energieen Klimaatstrategie
(REKS) in Hart van
Brabant. In de REKS
staat hoe en waar we
energie kunnen besparen en duurzaam kunnen opwekken. Hoe we
onze huizen duurzaam
kunnen verwarmen en
hoe we onze omgeving
kunnen beschermen
tegen hitte, droogte en
wateroverlast. Op 18
mei 2021 neemt ook de
gemeenteraad een besluit over de REKS.
Meer informatie lees je
op www.heelheusden
duurzaam.nl <

Hoe gaat een oplichter te werk?
De babbeltruc is een vorm van oplichting die in verschillende vormen voorkomt. De bekendste is dat een oplichter bij je aanbelt
en met een smoes probeert binnen te komen. Vaak zijn ze met z’n
tweeën, zodat de één je kan afleiden en de ander de diefstal kan
plegen. Ze vragen bijvoorbeeld of ze een glaasje water mogen of
snel even naar het toilet mogen. Oplichters kunnen je ook vragen
om te pinnen aan de deur, bijvoorbeeld omdat ze een pakketje voor
je hebben. Als smoes gebruiken ze dat de bezorgkosten nog betaald
moeten worden. Vervolgens kijken ze je pincode af en wisselen met
een slimme truc je bankpas om voor een andere. Met de combinatie
van jouw pinpas en pincode kunnen ze je bankrekening leeghalen.
Ook via de telefoon kunnen oplichters je benaderen. De beller doet
zich voor als de bank of een andere belangrijke organisatie. Zij proberen je te overtuigen om direct geld over te maken of ze proberen
belangrijke informatie bij je los te krijgen zoals je inloggegevens,
pincodes of beveiligingscodes.
Wat kun je zelf doen?
• Open nooit zomaar de deur voor een onbekende. Maar gebruik
bijvoorbeeld een kierstandhouder om de deur op een kier te
kunnen zetten.
• Laat een onbekende nooit zomaar binnen.
• Vraag om een legitimatie.
• Sluit de deur als je binnen iets gaat halen.
• Vertrouw je het aan de telefoon niet helemaal? Verbreek de
verbinding en zoek zelf het telefoonnummer van de organisatie
op. Bel vervolgens de organisatie om te controleren of het
verzoek dat ze deden klopt.
• Banken en andere organisaties vragen nooit om persoonlijke
inloggegevens vragen.
Over dit thema staat ook een uitzending online, gepresenteerd
door Catherine Keyl. Hierin geeft een panel van experts meer
tips en adviezen. Bekijk de uitzending via de website
www.maakhetzeniettemakkelijk.nl
Ben je toch slachtoffer geworden?
Meld verlies of diefstal van je betaalpas onmiddellijk bij je bank
en laat je pas blokkeren en doe altijd aangifte bij de politie. <

Eikenprocessierupsen
Preventieve bestrijding in voorbereiding
De gemeente gaat, net als voorgaande jaren, eikenbomen preventief
benevelen. Door de bomen te benevelen met het biologische bestrijdingsmiddel Xentari gaan de rupsen in een vroeg stadium dood, waardoor er minder overlast is van brandharen.
We verwachten eind april met de preventieve bestrijding te kunnen
starten. Dat is erg afhankelijk van de weersomstandigheden. Gaat de
temperatuur omhoog, dan komen de eerste eikenprocessierupsen uit
en dan eten ze van de verse (bespoten) blaadjes van de eikenboom. Als
de rupsen de bladeren eten, krijgen ze automatisch de bacterie binnen waardoor ze dood gaan. Het middel blijft ongeveer twee weken
werkzaam in de boom en is onschadelijk voor andere insecten, vogels,
zoogdieren en mensen. <

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 schoolvakantie werken
wij alleen op afspraak. Je kunt tele
fonisch of op www.heusden.nl een
afspraak maken.

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Telefoon: (073) 78 201 78
Website: www.bijeenheusden.nl
E-mail: info@bijeenheusden.nl

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag
van 13.00 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.

09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 20.00 uur
09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 17.00 uur

Reisdocumenten en rijbewijzen dienen
persoonlijk te worden opgehaald.
Dit kan zonder afspraak tijdens onze
openingstijden.

Volg ons op

www.heusden.nl
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Hoe groen is jouw tuin?

BuitenBeter in Heusden!
Meld makkelijk en snel een probleem
bij de gemeente

Een groene tuin maakt je beter voorbereid op de
gevolgen van klimaatverandering: droogte, hitte
en extreme neerslag. Een groene tuin werkt verkoelend bij warm weer en zorgt voor minder wateroverlast. De grond en planten vangen het water
deels op. Het is ook nog eens goed voor dieren,
vogels en insecten. Ook een geveltuin of een groen
balkon helpt. De juiste bodembedekking helpt
om de aarde vochtiger te houden in periodes van
droogte.
Tegels eruit, groen erin
Veel tuinen zijn verhard met tegels en hier gaat
geen regendruppel doorheen. Als het regent,

stroomt het regenwater regelrecht het riool in.
Zonde, want dat water kun je goed gebruiken als
het langere tijd droog is. Of het kan in de bodem
zakken en het grondwater aanvullen. Hierdoor
hoeft het water dan niet via het riool afgevoerd
te worden. Dit helpt dan weer om wateroverlast
op straat bij heftige regenbuien te voorkomen. En
met alleen maar tegels in je tuin hebben vlinders,
bijen en vogels er weinig te zoeken. Bovendien
is het op een tropische dag in een betegelde tuin
niet om uit te houden. Vandaar het advies: tegels eruit, groen erin. Meer informatie vind je op
www.heelheusdenduurzaam.nl en subsidie aanvragen kan via www.heusden.nl/watersubsidie <

BuitenBeter is een app
waarmee je makkelijk en snel
een probleem in de openbare
ruimte, zoals een defecte
lichtmast of afvaldumpingen,
meldt bij de gemeente. In vier
eenvoudige stappen maak je
meteen een melding. Constateer
je bijvoorbeeld een probleem in
jouw straat. Dan maak je hiervan
een foto. Op basis van GPS wordt
de exacte locatie automatisch
bepaald. Vervolgens omschrijf je
het probleem en verzend je jouw
melding.
Volg jouw melding!
De gemeente ontvangt jouw melding en zorgt ervoor dat deze
opgelost wordt. In de app kun je zelf de status van de melding
volgen. Bij een groen bolletje is de melding opgelost.
De BuitenBeter-app download je via de appstore, Google Play
store of de Windows Phone Marketplace. <

Bekendmakingen >
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, Giersbergen 11, bouwen
schuur ten behoeve van hobbymatig
gebruik agrarische nevenactiviteiten
(1106749, 01-04-2021)
• Drunen, Stationsstraat 2 en Tinie de
Munnikstraat 1, verlengen termijn
plaatsen tijdelijke (Covid) noodunits
huisartsen (1106807, 01-04-2021)
• Drunen, Egyptering 21, plaatsen
dakopbouw op berging (1106933,
02-04-2021)
• Herpt, Hoefstraat 1, bouwen
bijgebouw (1107890, 06-04-2021)
• Vlijmen, Achterstraat 12, vergroten
woning (1107592, 05-04-2021)
• Vlijmen, Margrietlaan 24, plaatsen
dakkapel met nokverhoging (1106632,
31-03-2021)
Monumenten
• Herpt, Groenstraat 8, verbouwen
(monumentale) boerderij (1106893,
02-04-2021)
• Vlijmen, Julianastraat 34, renovatie
oudbouw gemeentehuis, vervangen
hemelwaterafvoeren (1106982,
02-04-2021)
Afwijken van de bestemming
• Drunen, Stationsstraat 2 en Tinie de
Munnikstraat 1, verlengen termijn
plaatsen tijdelijke (Covid) noodunits
huisartsen (1106807, 01-04-2021)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Drunen, kantelen 26, verbreden
bestaande in- en uitrit (1107089,
03-04-2021)
• Vlijmen, Onze Lieve
Vrouweschutsstraat kadastraal L2182
en L1871, aanleggen twee in- en uitritten (1105897, 31-03-2021)
Procedure
De gemeente Heusden geeft een kennisgeving van de ontvangen aanvragen.

www.heusden.nl

De stukken zijn voor iedereen in te zien
in het gemeentehuis in Vlijmen. Tegen
ingediende aanvragen is geen bezwaar
mogelijk.
Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het
zaaknummer vermelden. Voor vragen
kun je contact opnemen met het cluster Omgevingsvergunningen van de
gemeente Heusden, telefoon:
(073) 513 1789.
VERLEEND
De vermelde datum is de
verzenddatum.
Bouwen
• Drunen, Lipsstraat 52A, verbouwen
bedrijfsruimte, aanleggen parkeerplaatsen en realiseren oefenterrein
ten behoeve van verkeersopleidingen
(1058679, 01-04-2021)
• Elshout, Kapelstraat 57, verbouwen
en vergroten woning (1059434,
31-03-2021)
• Elshout, Elshoutseweg 3, bouwen
geluidswal (1065142, 02-04-2021)
• Hedikhuizen, Lambertusstraat
2D, plaatsen dakkapel voorzijde
woning en isoleren dak m(1048873,
31-03-2021)
• Nieuwkuijk, Het Hof 1, isoleren bestaand dak (1074482, 02-04-2021)
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase
2B2, kavel GEE411, bouwen woning
(1041945, 31-03-2021)
• Vlijmen De Grootlaan 37, plaatsen
overkapping en erfafscheiding
(1056481, 01-04-2021)
Afwijken van de bestemming
• Drunen, Lipsstraat 52A, verbouwen
bedrijfsruimte, aanleggen parkeerplaatsen en realiseren oefenterrein
ten behoeve van verkeersopleidingen
(1058679, 01-04-2021)
• Vlijmen De Grootlaan 37, plaatsen
overkapping en erfafscheiding
(1056481, 01-04-2021)
Kappen
• Drunen, Admiraalsweg kadastraal
L7510, L6015 en L6156, kappen/
herplanten 18 bomen ,(1085604,
02-04-2021)
• Drunen, Admiraalsweg kadastraal
L7510, L6015 en L6156, kappen/
herplanten 33 platanen (1085605,
02-04-2021)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Drunen, Magnoliastraat 36, aanleggen in- en uitrit (1070689, 02-04-2021)
• Vlijmen, Geerpark “Tot Morgen” fase
2B2, kavel GEE411, aanleggen in- en
uitrit (1041945, 31-03-2021)
Ingetrokken
• Vlijmen, Antoni Staringlaan 75,
uitbreiden woning ten behoeve van
mantelzorg (1046613, 02-04-2021)

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je daartegen binnen zes weken na de dag van verzending van het
besluit aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Alleen een belanghebbende kan bezwaar maken.
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING
BRANDVEILIG GEBRUIK PAND VOOR
EEN KINDERDAGVERBLIJF, SINT
CATHARINASTRAAT 30 IN VLIJMEN
Deze vergunning maakt het brandveilig gebruiken van het pand voor een
kinderdagverblijf op het perceel Sint
Catharinastraat 30 in Vlijmen mogelijk.
Deze ontwerp omgevingsvergunning bevat de activiteit ‘brandveilig
gebruik’.
Procedure
De ontwerp omgevingsvergunning met
bijbehorende stukken ligt met ingang
van 15 april 2021 gedurende zes weken
ter inzage. Je kunt de stukken tijdens
openingstijden inzien in het gemeentehuis in Vlijmen. Een digitale versie
van de ontwerp omgevingsvergunning
is opvraagbaar via info@heusden.
nl. Graag bij een schriftelijke reactie
het zaaknummer 1041441 vermelden.
Voor vragen kun je contact opnemen
met Jantine van Eijl van het cluster
Omgevingsvergunningen.
VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
'FIETSPAD TUINBOUWWEG'
Het college van Heusden is bezig met
de voorbereiding van het bestemmingsplan 'Fietspad Tuinbouwweg'
(NL.IMRO.0797.fietspadtbw-VO01). Op
6 april 2021 stemde het college in met
het voorontwerp. Het doel van het plan
is de aanleg van een vrij liggend fietspad mogelijk te maken.

raadpleegbaar via www.heusden.nl. en
via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Je kunt een inspraakreactie indienen.
Wil je meer informatie? Neem dan
contact op met Marino Kuper via telefoonnummer (073) 513 17 89. Vermeld
hierbij het zaaknummer 1091617.
BESCHIKKING WABO, INTREKKEN
VERGUNNING, UITGEBREIDE
PROCEDURE
Burgemeester en wethouders hebben
besloten om, in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht,
op verzoek, de vergunning in te trekken voor:
Adres: Voorste Zeedijk 10 Vlijmen
Gemengde veehouderij
Omschrijving project:
Op verzoek intrekken vergunning,
aspect milieu, voor gehele veebestand
(omwb zaaknr.20111161).
De beschikking en de bijbehorende
stukken zijn in te zien van 14 april tot
en met 26 mei 2021 bij de gemeente
Heusden.
Tot het einde van de inzagetermijn
kunnen belanghebbenden beroep
aantekenen tegen deze beschikking.
Het beroepschrift moet in tweevoud
ingediend worden bij de Rechtbank
te ’s-Hertogenbosch. De dag nadat de
beroepstermijn is verstreken, treedt de
beschikking in werking. Het indienen
van een beroepschrift stelt de werking
van de beschikking niet uit.
Als je niet wil dat deze beschikking in
werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn
om een voorlopige voorziening worden
verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch. De
beschikking treedt in dat geval niet
in werking voordat over dit verzoek is
beslist.

Melding Activiteitenbesluit
milieubeheer
Ligging plangebied
Het plangebied bevindt zich aan de
zuidzijde van de Tuinbouwweg en de
d'Oultremontweg in Vlijmen. Het fietspad sluit aan op het eerder aangelegde
fietspad bij de d'Oultremontweg en
loopt via bedrijventerrein Het Hoog tot
de Abt van Engelenlaan. Het fietspad
wordt vervolgens aangesloten op de
bestaande infrastructuur.
Het voorontwerpbestemmingsplan
met bijbehorende stukken ligt met
ingang van 15 april 2021 gedurende 4
weken ter inzage. Een digitale versie is

Het college van Heusden heeft de onderstaande melding(en) op grond van
het Activiteitenbesluit milieubeheer
ontvangen en geaccepteerd:
Zaaknummer: 1071709
Datum ingekomen: 24-02-2021
Adres: Tuinbouwweg 1 Haarsteeg
Activiteit: Plaatsing tijdelijke huisvesting voor seizoenarbeiders
Zaaknummer: 1074151
Datum ingekomen: 28-02-2021
Adres: Mariëndonkstraat 4 Elshout
Activiteit: Sloop van een oude loods.
Bouw van een nieuwe loods.

De acceptatie van de melding betreft
geen besluit in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht. Het indienen van
een bezwaar of beroep is dan ook niet
mogelijk.
Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het
zaaknummer vermelden. Voor vragen
kun je contact opnemen met de gemeente Heusden via telefoonnummer
(073) 513 17 89.

Besluiten
VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE
BESTEMMING
Uit onderzoek van het cluster
Burgerzaken blijkt dat de persoon
hieronder genoemd niet meer woont
op het adres waar hij of zij volgens de
basisregistratie personen (BRP) staat
ingeschreven. Het college heeft besloten de persoonslijst van deze persoon
niet meer bij te houden. Daardoor
staat hij of zij officieel niet meer op
dat adres ingeschreven.
Geslachtsnaam: Forcoş, R.C.
Geboortedatum: 12-08-2009
Adres: Vendreef 3 Vlijmen
Datum besluit: 06-04-2021
Zaaknummer 617467
Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je binnen zes weken, na de
dag van deze publicatie, een bezwaarschrift indienen. Vermeld hierbij
het zaaknummer. Voor vragen kun
je contact opnemen met het cluster Burgerzaken van de gemeente
Heusden.

Geluidsontheffing

Het college van Heusden heeft op
8 april 2021 een geluidsontheffing
verleend aan Heijmans Infra BV van
4 juni tot en met 6 juni 2021 voor onderhoudswerkzaamheden aan de A59
(viaduct Wolfshoek). De vergunning
is verzonden op 8 april 2021 en bij
de gemeente bekend onder nummer
1075606.<

