
Roep om aanpak verkeerssituaties:  
college haalt geld naar voren
Het is natuurlijk zonde om een verkeerssituatie aan te pakken en dat kort erna nogmaals te moeten 
doen. Daarom wachten we op meerdere plekken op de start van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke 
Langstraat (GOL) en op het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP).

Doe mee met de 
Verspillingsvrije Week!
Van 7 tot 13 september is het de Verspillingsvrije Week, een initi-
atief van Samen Tegen Voedselverspilling. Volgens een onderzoek 
van het Voedingscentrum uit 2019 verspillen we jaarlijks 34 kilo 
vast voedsel per persoon. Ontzettend veel! Dat moet omlaag kun-
nen. Brood, zuivel, groente, fruit en aardappelen worden het vaakst 
weggegooid. Minder verspillen voelt goed, levert winst op voor 
het milieu en voor je portemonnee. Ook door geen voedsel weg te 
gooien, gaan we samen voor Heel. Heusden. Duurzaam.

Meedoen
Doe jij mee? Je kunt natuurlijk op eigen houtje meedoen door min-
der voedsel te verspillen. Super! Je kunt jezelf ook aanmelden voor 
de Verspillingsvrije Week. Dat kan via www.samentegenvoedselver-
spilling.nl Je krijgt dan handige tips om jouw voedselverspilling te 
verminderen. Op deze website lees je ook meer informatie. Zo lees 
je hier bijvoorbeeld wat de impact van voedselverspilling op het 
klimaat is en wat op dit moment de top 10 van verspilling is. <

De Raad van State stelt de uitspraak over de GOL 
steeds maar uit. We snappen goed dat inwoners 
daardoor vaak vragen om verkeerssituaties toch 
al aan te pakken. Het college vraagt de gemeen-
teraad dan ook om geld naar voren te halen uit 
budget voor het GVVP. Het college wil dat geld 
inzetten voor verkeersmaatregelen in Haarsteeg, 
Vlijmen, Herpt en Heesbeen. 

Snelheid omlaag op vier plekken
Te hard rijdende auto’s zijn voor veel mensen een 
grote ergernis. Als de gemeenteraad het geld 
vrijmaakt, wil het college daarmee vier verkeers-
situaties aanpakken. De Hoeve in Haarsteeg en 
de Achterstraat worden een 30km-zone. In de 
Groenstraat in Herpt worden zogenaamde ‘dia-
mantjes’ aangebracht. Dit zijn een soort wegver-
smallingen, waardoor verkeer op elkaar moet wach-
ten en de snelheid omlaag gaat. Ook in Heesbeen, 
waar de Grotestraat overgaat in de Provinciale weg 
wordt de snelheid omlaag gebracht. 

Waarom wordt mijn straat niet aangepakt?
De hiervoor genoemde situaties zijn niet de enige 
verkeerssituaties waarvan mensen vinden dat 
ze moeten worden aangepakt. “We kennen de 
gemeente brede roep om maatregelen”, zegt wet-

houder Kees van Bokhoven. “Allemaal in één keer 
kunnen we ze natuurlijk niet. Het is dus belangrijk 
dat de gemeenteraad prioriteiten aangeeft.” We 
proberen zo vaak mogelijk subsidies binnen te 
halen, want met subsidie kunnen we meer doen 
dan met alleen geld van de gemeente. Het aanvra-
gen van subsidies kost alleen wel tijd. “Natuurlijk 
wachten we niet altijd op subsidie”, zegt de wet-
houder. “In de Torenstraat bij FC Drunen hebben 
we bijvoorbeeld de afgelopen jaren verkeersmaat-
regelen genomen, die we uit ons eigen budget heb-
ben betaald.”  Ook het ‘waterbedeffect’ speelt een 
rol. Het aanpassen van de ene verkeerssituatie, 
kan gevolgen hebben op een andere plek. We moe-
ten alles dus goed afwegen en ook dat kost tijd.

Begrip voor de vraag om het aanpakken van  
situaties
“We snappen dat mensen vragen om de aanpak 
van verkeerssituaties. We vinden fijn als mensen 
ons informeren”, benadrukt de wethouder. “Dan 
kunnen we zoveel mogelijk meenemen in onze 
afwegingen, ook al kunnen we echt niet alles 
aanpakken. Helaas zorgt de GOL voor vertraging, 
anders hadden we al een uitvoeringsplan gehad 
en hadden we met de uitvoering daarvan kunnen 
beginnen.” <

Onze Boa's
Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) zorgt voor extra veilig-
heid in onze wijken en pakt overlast aan. Daarom zijn we ook maar wat 
blij met hen! In onze gemeente hebben we ook boa’s. Misschien heb je 
ze weleens gezien. Ze zijn namelijk goed herkenbaar in hun uniform. 
Ken je ze nog niet? We stellen ze graag aan je voor!

Dat doen we in de zogenaamde boa-blog. Vanaf deze maand plaatsen 
we op de website www.nietwegkijken.nl maandelijks een blog van een 
van onze boa’s. Als eerste maak je dan kennis met hen en daarna  
nemen ze je mee in hun dagelijkse werk. Ze vertellen ons welke  
bevoegdheden ze wel en welke bevoegdheden ze niet 
hebben. Zo leer je ze een beetje kennen én zie je wat ze 
voor werk doen. Want wist je bijvoorbeeld dat een ge-
middelde werkdag voor een boa nooit standaard is? Het 
samenwerken met andere Heusdense instanties is voor 
onze handhavers erg belangrijk. Zo werken ze bijvoor-
beeld samen met de politie, maar ook met sportverenigin-
gen en Buurt Bestuurt. Wil jij weten welke eigenschappen 
een goede boa nodig heeft? Je leest het in de blogs! <

Tips tegen voedselverspilling: 
• Check je voorraad. Wat is nog maar kort houdbaar?  

Eet dat als eerst op.
• Maak een planning en een boodschappenlijstje.  

Zo voorkom je dat je onnodige producten koopt  
die je later weer weggooit.

• Wees creatief met restjes.
• Kook op maat. Zodat je de juiste porties klaarmaakt  

en dus niets weggooit.

Volg ons op social media!
Twitter: @gemheusden
Facebook: www.facebook.com/gemheusden
Instagram: gemeenteheusden

Volg ons en blijf op de hoogte! <

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 donderdag 
van 09.00 tot 17.00 uur en 
vrijdag van 09.00 tot 12.00 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 12.00 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 bekendma-
kingen 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. 
Op overuwbuurt.overheid.nl kun je  
je aanmelden voor e-mail-service.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Drunen, Bosscheweg 15, verbou-

wen en vergroten woning (1148533, 
19-08-2021)

•  Nieuwkuijk, Abdijlaan 8, plaatsen 
trappenhuis (1149223, 23-08-2021)

•  Vlijmen, Händellaan 1, verbouwen 
woning (1149622, 24-08-2021)

Afwijken van de bestemming
•  Nieuwkuijk, Abdijlaan 8, plaatsen 

trappenhuis (1149223, 23-08-2021)

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 
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, Dillenburgstraat 37, bouwen 

berging (1125080, 20-08-2021)
•  Haarsteeg, De Hoeven 37, bouwen tij-

delijke mantelzorgwoning en berging  
(1130399, 20-08-2021)

•  Oudheusden, Hazepad 15, aanleggen 
in- en uitrit (1129064, 23-08-2021)

•  Vlijmen, Otter 2, bouwen woning 
en aanleggen in- en uitrit (1130436, 
20-08-2021)

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
•  Vlijmen, De Hooge Bank 1, plaatsen 

zonnepanelen (1124640, 24-08-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Vlijmen, De Hooge Bank 1, plaatsen 

zonnepanelen (1124640, 24-08-2021)

Kappen
•  Vlijmen, ter hoogte van De Gemeint 

3, kappen beuk en drie valse 
Christusdoorns in verband met de 
realisatie van project GOL (1142443, 
19-08-2021)

•  Vlijmen, kadastraal L3237 langs A59 
nabij Nassau Dwarsstraat, kappen 
twee zomereiken in verband met 
de realisatie project GOL (1142462, 
19-08-2021)

Buiten behandeling stellen aanvraag
•  Vlijmen, Biessertweg nabij De 

Gemeint, kadastraal P936, aanleggen 
tijdelijke bouwweg op perceel P936 
(1122265, 18-08-2021)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Biessertweg, kadastraal 

P432, kappen es (1135899, 24-08-2021)

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.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘JANUS VAN ENGELENSTRAAT ONG 
HAARSTEEG’ EN ONTWERP OMGE-
VINGSVERGUNNING (GECOÖRDI-
NEERDE VOORBEREIDING)
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Janus van 
Engelenstraat ong Haarsteeg’  

en met 13 oktober). Je kunt de stuk-
ken tijdens openingstijden inzien in 
het gemeentehuis in Vlijmen. Een 
digitale versie is raadpleegbaar via 
www.heusden.nl en de landelijke web-
site www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Je kunt een zienswijze indienen.

Overige informatie
Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met John Burgs (ontwerp-
bestemmingsplan) of Jantine van Eijl 
(omgevingsvergunning), via telefoon-
nummer (073) 513 17 89. Vermeld hier-
bij het zaaknummer 1039970.

Maatwerkvoorschriften 
Activiteitenbesluit
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat ten behoeve van de vol-
gende inrichting, naar aanleiding van 
het Activiteitenbesluit, maatwerkvoor-
schriften zijn gesteld:

Adres
Burgemeester van Houtplein 41 
Vlijmen, Foodmaster De Zwijs

Omschrijving project
Maatwerkvoorschriften 
Activiteitenbesluit milieubeheer

Datum verzending
17 augustus 2021
(omwb zaaknr.2021-036054)

De beschikking is gedurende zes weken 
na de publicatiedatum in te zien bij de 
gemeente Heusden.

Op grond van de Algemene wet be-
stuursrecht kunnen belanghebbenden 
tot het einde van de inzagetermijn 
bezwaar maken tegen de beschikking. 
Het bezwaarschrift moet worden on-
dertekend en bevat tenminste de naam 
en adres van de indiener, de dagteke-
ning, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en de 
reden van het bezwaar. Een bezwaar-
schrift richt je aan het college van  
B & W van de betreffende gemeente.

De beschikking treedt na het verstrij-
ken van de bezwaartermijn in werking. 
Een belanghebbende kan echter, 
ingevolge het bepaalde in artikel 8:81 
van de Algemene wet bestuursrecht, 
gedurende genoemde periode, naast 

een bezwaarschrift, tevens een verzoek 
om schorsing of voorlopige voorziening 
indienen, indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, zulks 
vereist. Het verzoek om een voorlopige 
voorziening moet in tweevoud, samen 
met een afschrift van het bezwaar-
schrift, worden verzonden aan de 
Voorzieningenrechter van de recht-
bank te ‘s-Hertogenbosch.

Evenementenvergunning
De burgemeester van Heusden heeft op 
26 augustus 2021 vergunning verleend 
aan Stichting Hart Voor Haarsteeg voor 
het organiseren van de Kermisproloog 
op 4 september 2021 in Haarsteeg. De 
vergunning is verzonden op 26 augus-
tus 2021 en bij de gemeente bekend 
onder nummer 1131144.

Gehandicaptenparkeerplaats
Het college van burgemeester en wet-
houders van Heusden maakt bekend 
dat het college op 24 augustus 2021 
heeft besloten tot het aanleggen 
van de gereserveerde gehandicapten-
parkeerplaats in de nabijheid van de 
Paulus Potterstraat 2 in Drunen. Het 
bord E6 wordt hier geplaatst alsmede 
het onderbord met kenteken. Het 
besluit is 2 september 2021 bekendge-
maakt in het gemeenteblad. <

Bekendmakingen >

(NL.IMRO.0797.BPjvengelenstraat-
ON01) en het daarmee samenhangende 
ontwerpbesluit van de omgevingsver-
gunning voor de activiteiten ‘bouwen’ 
en ‘uitrit aanleggen of veranderen’.

Het plangebied ligt in de bebouwde kom 
van Haarsteeg en is kadastraal bekend 
als sectie N, nummer 142. Het perceel 
wordt globaal begrensd door de Janus 
van Engelenstraat ongenummerd en ten 
zuidwesten door de Inlaagdijk 49.

Het doel van het plan is de bouw van 
een vrijstaande levensloopbestendige 
woning mogelijk te maken. De huidige 
bestemming ‘Agrarisch’ wordt veran-
derd in een woonbestemming.

Het bestemmingsplan wordt 
waarschijnlijk vastgesteld in het 
vierde kwartaal van 2021 met daar-
aan aansluitend de verlening van de 
omgevingsvergunning.

Coördinatieregeling
Op verzoek van de initiatiefnemer is 
besloten de gemeentelijke coördina-
tieregeling toe te passen. De coördi-
natieregeling maakt het mogelijk om 
samenhangende besluiten gezamenlijk 
voor te bereiden en te coördineren. Het 
gaat hierbij om het bestemmingsplan 
en de omgevingsvergunning voor de 
activiteiten ‘bouwen’ en ‘uitrit aanleg-
gen of veranderen’. De gemeenteraad 
is het bevoegde gezag voor het vast-
stellen van het bestemmingsplan. Het 
college van burgemeester en wethou-
ders is het bevoegde gezag voor de 
omgevingsvergunning.

Inzage en zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan en de 
ontwerp omgevingsvergunning lig-
gen met ingang van 2 september 2021 
gedurende zes weken ter inzage (tot 

Ligging plangebied

Culinaire ontdekkingstocht 

Bekijk onze gemeente en de omgeving eens met 
andere ogen! Er zijn namelijk genoeg leuke dingen 
te doen. Ga bijvoorbeeld eens met de fiets op 
culinaire ontdekkingstocht in De Langstraat. De 
zogenaamde ‘foodroutes’ staan compleet in het 
teken van duurzaam eten en leiden je langs lokale 
ondernemers. Deze ondernemers dragen allemaal 
op hun eigen manier een steentje bij aan een 
gezonde wereld.

Bij de locaties op de route vind je een QR-code voor 
een video, waardoor je een kijkje achter de deur 
krijgt. De routes vind je op www.visitbrabant.nl/
routes/toproutes/foodroutes. Klik daarna op ‘Hart 
van Brabant’ voor de route door De Langstraat. <

Maaien
Deze week is onze aannemer Van Wijlen gestart met het maaien 
van de bermen, sloten en oevers. We verwachten eind oktober 
helemaal klaar te zijn met alle maaiwerkzaamheden. <

(06) 532 357 05

Je kunt ook Whats appen met 
de gemeente Heusden via 
telefoonnummer

www.heusden.nl
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