
Geerpark breidt uit 
Pre-sale is gestart

De duurzame wijk Geerpark in Vlijmen breidt verder uit ten noorden 
van het park. Terwijl er druk gebouwd wordt aan de eerste fase van 
deelgebied Tot Morgen, komt ontwikkelaar Geerpark BV alweer met 
de tweede fase. De 36 nul-op-de-meterwoningen die hier gebouwd 
worden, krijgen een vergelijkbare signatuur als de eerdere woningen in 
het deelgebied. De woningen gaan op 18 mei in verkoop. Speciaal voor 
‘vroege vogels’ is op 30 april de pre-sale gestart. 

Inschrijvers krijgen voorrang bij de verkoop. Inschrijven op de 
woning van je voorkeur kan tot en met 9 mei op de website 
www.totmorgengeerpark.nl/presale. Op www.totmorgengeerpark.nl 
kun je de eerste impressies van de woningen bekijken. <

Is techniek ook jouw toekomst?! 

Dromen. Doen. Heusden: Doener Mari van Wezen

Klimaatpartners reiken 
energiebesparingsartikelen uit
Woon je in de gemeente Heusden en heb je een eigen huis? 
En heb jij je al aangemeld voor de Energiebesparingsactie van 
#Heelheusdenduurzaam? Dit kan nog tot en met 31 mei aanstaande 
via www.heelheusdenduurzaam.nl. Je mag dan twee gratis energie-
besparingsartikelen kiezen: zoals een Led-lamp, waterbesparende 
douchekop of besparende stekkerdoos. Deze artikelen helpen om 
energie te besparen en dus duurzamer te wonen.

Uitreiken van energiebesparingsartikelen
Plaatselijke organisaties die samenwerken met Klimaatplein 
Heusden bezorgen deze energiebesparingsartikelen bij inwo-
ners die zich hiervoor al hadden aangemeld. Ook vrijwilligers van 
Energiek Heusden en Hedikhuizen Duurzaam gaan over een aantal 
weken de door woningeigenaren gekozen artikelen rondbrengen. 
Vanzelfsprekend doen ze dit allemaal coronaproof

Klimaatplein Heusden: energieadvies warmtescan
Manon Elsevier van www.green-desk.nl uit Herpt bezocht, namens 
Klimaatplein Heusden, de woningeigenaren die zich hadden aange-
meld voor deze actie. Ook gaf zij woningeigenaren aan de hand van 
een warmtescan van hun woonhuis advies over energiebesparing. 
Manon: ‘Aan de hand van de warmtescan ziet iemand ineens waar hij 
het beste kan gaan isoleren in zijn/haar woning’.

Zodra er weer bijeenkomsten georganiseerd kunnen worden, nodigt 
Klimaatplein Heusden geïnteresseerden uit om na te gaan of er in-
teresse is om samen maatregelen om energie te besparen (isoleren) 
te nemen of om energie op te wekken (zonnepanelen). Samen sta je 
sterker en deel je kosten is het achterliggende idee. <

Aangepaste openingstijden
De gemeentebalies zijn op de volgende dagen gesloten: 
• Donderdag 13 en vrijdag 14 mei i.v.m. Hemelvaart
• Maandag 24 mei i.v.m. Pinksteren

• De milieustraat is gesloten op donderdag 13 mei. 

In de meivakantie werken wij alleen op afspraak. 

Aangifte van geboorte en overlijden kun je deze dagen via onze 
website doorgeven: www.heusden.nl.<

Het Platform Techniek De Langstraat is officieel 
gelanceerd op 29 april. Het platform is een samen-
werkingsverband tussen onderwijs, bedrijfsleven 
en overheid in de Langstraat. Het doel van het 
platform is om kinderen en jongeren te interes-
seren voor techniek. Gemeente Heusden is één van 
de partners van het kernteam. In samenwerking 
met het Koning Willem 1 College, SG de Overlaat 
en VPT maakt dat de cirkel rond. 

Platform Techniek de Langstraat richt zich op het 
enthousiasmeren van kinderen en jongeren voor 
een technische opleiding en baan, bij voorkeur 
bij een bedrijf in de regio. In de Langstraat zit-
ten bedrijven nu al te springen om goed opgeleid 
technisch personeel, en in de toekomst wordt deze 
vraag alleen maar groter. 

De Reis van Gijs
Om de boodschap over te brengen en om het doel 
te bereiken, is er een promotiefilm gemaakt: “De 
reis van Gijs”. In deze promotiefilm vertelt Gijs 
Simons over zijn keuze voor techniek en hoe fasci-
nerend het vak is. Hij blikt terug op zijn studie bij 
De Overlaat, neemt ons mee naar zijn technische 
opleiding bij het KWIC en zijn bijbaan bij VPT 
Versteeg. Gijs is de eerste jongere in een reeks van 
kennismakingsfilmpjes 

Doe mee
Ben je geïnteresseerd geraakt? Kijk voor meer infor-
matie op www.techniekvanjouwtoekomst.nl. Het 
Platform komt graag in contact met bedrijven die 
ook willen deelnemen, of scholen die voor hun les-
programma interesse hebben in het (samen) aan-
bieden van een leuke kennismaking met techniek. <

Burgemeester Willemijn van Hees overhandigde 
Mari van Wezel uit Elshout de zogenaamde 
Doeners-taart. Mari is 'Doener' omdat hij zelf een 
actueel wegwijzerbord maakte voor het bedrij-
venterrein Meeuwaert in Elshout. Elk bedrijf dat 
op het bord staat, sponsorde vijftig euro om met 
naam op het bord te komen. Dat geld, uiteinde-
lijk 600 euro, gaat naar het goede doel Stichting 
Kinderen Kankervrij (KIKA). 

Doeners
Onze gemeente kent veel ‘Doeners’: dat zijn 
inwoners die zelf initiatief tonen en iets moois 

doen voor onze gemeente. Een aantal keer per 
jaar verrassen we 'Doeners' met een lekkere taart 
uit handen van de burgemeester. <

(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 schoolvakantie werken 
wij alleen op afspraak. Je kunt tele-
fonisch 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, Jasmijnstraat 7, vergroten 

garage (1113322, 27-04-2021)
•  Haarsteeg, Ambrosiushof kadastraal 

N6938, bouwen woning (1111282, 
20-04-2021)

•  Herpt, Hoefstraat kadastraal 
G1677, bouwen bijgebouw (1111280, 
20-04-2021)

•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 
41, wijzigen gebruik pand (1111981, 
22-04-2021)

•  Vlijmen, Idsteinlaan 9, verbouwen/
vergroten woning en plaatsen dak-
kapel (1113058, 26-04-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Heusden, Strekdam kadastraal 

A2636, realiseren camperplaatsen 
(1112467, 24-04-2021)

•  Vlijmen, Burgemeester van Houtplein 
41, wijzigen gebruik pand (1111981, 
22-04-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Sweelinckstraat 91, aanleg-

gen in- en uitrit (1113290, 27-04-2021)
•  Elshout, Bredenkampweg 1, wijzigen 

in- en uitrit (1111966, 22-04-2021)

Brandveilig gebruik en 
gebruiksmelding
•  Elshout, Theodorus Rijkenstraat 12, 

brandveilig gebruik pand (1112296, 
23-04-2021)

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 

•  Heusden, Wittebroodstraat 15, 
vervangen aanbouw (1013355, 
22-04-2021)

•  Oudheusden, Kasteellaan 9, plaat-
sen scootmobielberging (1072866, 
22-04-2021)

Kappen
•  Heusden, Demer nabij huisnummer 

13-17 en 57, kadastraal A2716, A1937, 
kappen vijf lindebomen (1054116, 
23-04-2021)

•  Heusden, Hertogin Johanna van 
Brabantstraat ter hoogte van huis-
nummer 13, kadastraal A2930, kap-
pen lindeboom (1072967, 23-04-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Haarsteeg, Tuinbouwweg 94A, 

wijzigen reeds eerder verleende ver-
gunning aanleggen in- en uitritten 
(1066132, 20-04-2021)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Heusden, Demer nabij huisnummer 

13-17 en 57, kadastraal A2716, A1937, 
kappen vijf lindebomen (1054116, 
23-04-2021)

•  Heusden, Hertogin Johanna van 
Brabantstraat ter hoogte van huis-
nummer 13, kadastraal A2930, kap-
pen lindeboom (1072967, 23-04-2021)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
kadastraal N6080 en omgeving, 
aanleggen afwaterwater transportlei-
ding (1082453, 23-04-2021)

Vergunningsvrij
Nieuwkuijk, Het Hof 14, bouwen garage 
(1081256, 20-04-2021)

Ingetrokken
•  Drunen, Boliviaring 32, plaatsen 

dakkapel voorzijde woning (1086955, 
20-04-2021)

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 >

ingediende aanvragen is geen bezwaar 
mogelijk. 

VERDAGING BESLISTERMIJN AAN-
VRAAG OMGEVINGSVERGUNNING 
VERDAAGD
Het college van burgemeester en wet-
houders maakt bekend, dat de beslis-
sing op de onderstaande aanvragen 
voor een omgevingsvergunning met 6 
weken is verdaagd.

Verdagen
•  Drunen, Zuid-Australië 12, plaatsen 

veranda (1066496, 22-04-2021)

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, Julianastraat 35, vergroten/

verbouwen woning en bouwen ber-
ging (1083820, 23-04-2021)

Stichting de Schroef organiseert in samenwerking 
met Veilig Verkeer Nederland en De Fietsersbond 
de cursus fietsvalpreventie. Deze gratis cursus 
stimuleert 60-plussers om er vaker op uit te gaan 
met de fiets én ook vooral om zo lang mogelijk te 
blijven fietsen. 

Theorie en Praktijk
We willen allemaal zo lang mogelijk blijven fietsen. 
Maar wanneer je wat ouder wordt, kun je ervaren 
dat het verkeer drukker en ingewikkelder wordt. 
Hoe ga je daarmee om? Wat zijn mogelijke oplos-
singen? In het theoriegedeelte van de cursus komt 

dat allemaal aan bod. In de praktijkbijeenkomsten 
richten we ons meer op de check van de fietser en 
de fiets, fietsvaardigheid en comfort op de fiets. 

Het theoriegedeelte is op 6 of 11 mei (online)  
of 4 of 11 juni (in de bibliotheek in Vlijmen).  
Het praktijkgedeelte is op 31 mei of 7 juni. 
Aanmelden kan op de website van Stichting de 
Schroef www.stichtingdeschroef.nl, te bellen  
naar Sebastiaan Verweijen 06-23869879 of door 
een mail te sturen naar sebastiaan.verweijen@ 
stichtingdeschroef.nl<

Cursus fietsvalpreventie

Toekomstplannen rondom 
water in jouw omgeving?
Het ontwerp waterbeheerplan 2022-2027 van waterschap  
Aa en Maas ligt ter inzage. Hierin staan de toekomstplannen  
en ambities van het waterschap. Zo weet jij wat je van hen  
kunt verwachten. En waar jij een bijdrage kunt leveren. 

Wil je meer weten over het waterbeheerplan, een zienswijze 
insturen of heb je er vragen over? Kijk op www.aaenmaas.nl/ 
waterbeheerplan2022-2027. <

Verkeer in Heusden
Tot en met maart kon je een inspraakreactie indienen op het 
Mobiliteitsplan (als onderdeel van het Gemeentelijk Verkeer- 
en Vervoerplan). We ontvingen er 40, waarbij enkele reacties 
namens meerdere personen zijn ingediend. Vooruitlopend op 
de vaststelling van de Nota van Inspraak en Reactie bij het 
Mobiliteitsplan, heeft het college besloten de verdere uitwer-
king van de verzachtende maatregelen voor de verkeerscircu-
latie in het centrum van Vlijmen aan te houden. Na realisatie 
van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)-
maatregelen, mede op basis van monitoring, wordt bepaald of 
deze maatregelen wenselijk zijn. 

Meer informatie lees je hierover op www.heusden.nl/ 
mobiliteit2040. Voor vragen kun je contact opnemen met onze 
verkeersdeskundigen via (073) 5131789 of via info@heusden.nl. 

Land van het Oude Maasje
HAS-studenten doen onderzoek

In de zomer van 2020 werd er door HAS-studenten, namens het 
Klimaatplein Heusden en de gemeente Heusden, een onder-
zoek uitgevoerd over het leefklimaat in ‘Het Land van ’t Oude 
Maasje’. Het gaat dan om de kernen vesting Heusden, Herpt, 
Oudheusden, Hedikhuizen, Heesbeen en Doeveren. Uit dit on-
derzoek zijn destijds een aantal thema’s naar voren gekomen. 

Een nieuwe groep HAS-studenten werkt nu de thema’s dieper 
uit. Hierbij kunnen ze jouw hulp gebruiken. Via een digitale en-
quête willen zij beter inzicht krijgen in wat de wensen zijn van 
inwoners en wat er beter kan in Heusden. Met de uitkomsten 
van dit onderzoek willen zij een gebiedsagenda opstellen. In 
de gebiedsagenda staat beschreven waar kansen liggen in het 
gebied en hoe deze opgepakt kunnen worden. De enquête kun je 
invullen via www.heusden.nl/landvanhetoudemaasje <

Bestrijding eikenprocessierups
Ook dit jaar willen we de overlast van de eikenprocessierups be-
perken. Dat doen we bijvoorbeeld door preventief te bestrijden. 
We bespuiten de bladeren van eikenbomen met het biologische 
bestrijdingsmiddel Xentari. Van dit middel gaan de rupsen, als ze 
van de blaadjes eten, in een vroeg stadium dood. Dit middel is on-
schadelijk voor andere insecten, vogels, zoogdieren en mensen.

We verwachten snel met het bespuiten te kunnen starten. Een 
precieze startdatum weten we niet, dat is erg afhankelijk van 
het weer. De eiken moeten hiervoor namelijk een bepaalde blad-
ontwikkeling hebben dus dat komt erg nauwkeurig. Ook zuigen 
we dit jaar, later in het jaar, weer nesten van de eikenproces-
sierups weg. We bestrijden de rups in mei tot en met juli. Meer 
informatie lees je op www.heusden.nl/eikenprocessierups <
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