
Caravan, camper of vouwwagen?
Parkeer ze maximaal 3 dagen op de openbare weg

Brabant gaat voor NUL  
verkeersslachtoffers
Alle weggebruikers hebben verschillende bestemmingen, maar 
samen hebben we één doel: namelijk veilig thuiskomen. Hier ben je 
niet alleen zelf verantwoordelijk voor, je bent ook afhankelijk van 
andere weggebruikers. Want als iedereen zich bewust is van zijn/
haar rol in het verkeer, komen we allemaal veilig thuis.

Jouw actie telt!
De campagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersslachtoffers. Jouw 
actie telt.’ zet jou centraal en vraagt welke acties jij onderneemt 
om NUL verkeersslachtoffers te realiseren. Onder het motto ‘Jouw 
actie telt’ word je gemotiveerd om zelf in actie te komen voor een 
veiligere deelname aan het verkeer.

Gedrag speelt belangrijke rol
In Brabant werken gemeen-
ten, politie, Openbaar 
Ministerie, Rijkswaterstaat en 
de provincie Noord-Brabant 
samen met maatschappelijke 
partners als Veilig Verkeer 
Nederland en de ANWB sa-
men aan een verkeersveiliger 
Brabant. Hiervoor wordt ge-
werkt aan bijvoorbeeld  goede 
infrastructuur en handhaving. 
Maar hiermee is zeker niet al-
les opgelost. Het gedrag en de 
rol van de verkeersdeelnemers 
hebben ook een grote invloed 
op veiligheid in het verkeer en 
daar is iedereen zelf verant-
woordelijk voor. 90 procent 
van de verkeersongevallen 
wordt namelijk veroorzaakt door menselijk gedrag. Via de NUL cam-
pagne willen we Brabanders hier meer bewust van maken. Onder 
het motto ‘Jouw actie telt’ worden Brabanders gemotiveerd om zelf 
in actie te komen voor een veiligere deelname aan het verkeer.

Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020-2024
De campagne is onderdeel van het Brabants Verkeersveiligheids-
plan 2020-2024. Brabant telde in 2019 veel verkeersdoden want 
er vielen 142 slachtoffers in het verkeer. Verkeersgedeputeerde 
Christophe van der Maat zei daarover: “Achter dit kille cijfer gaan 
142 mensen schuil die door hun naasten worden gemist. Iedere ver-
keersdode is er een teveel en daarom is het belangrijk om ons in te 
zetten voor nul verkeersslachtoffers. Daarom is het zo belangrijk 
dat we aandacht blijven vragen voor veiliger verkeer.” <

De scholen zijn weer begonnen wat betekent 
dat de vakantieperiode voor de meeste inwoners 
voorbij is. Na de vakantie maken velen de caravan, 
camper of vouwwagen schoon voordat deze naar 
de stalling gaat. 

Het langdurig parkeren van je caravan, camper 
of vouwwagen op een openbare parkeerplaats 
kan overlast geven voor medebewoners. Je houdt 
dan namelijk een extra parkeerplaats in beslag. 
Om deze overlast te beperken is in de Algemene 

Plaatselijke Verordening van de gemeente Heusden 
bepaald dat dergelijke voertuigen nooit langer dan 
drie dagen op de openbare weg mogen staan. 

We verwachten dat bezitters, van dergelijke  
voertuigen, zich aan de 3 dagen houden.  
De komende tijd geven de BOA’s hier extra  
aandacht aan. <

Neem je eigen  
drinkbeker mee!
Je eigen herbruikbare beker meenemen voor 
onderweg scheelt afval en grondstoffen. Alleen 
al onderweg drinken we in Nederland iedere dag 
honderdduizenden kopjes koffie en thee. Wist je dat 
je op steeds meer plekken korting op warme drank krijgt als je 
een herbruikbare beker mee hebt? Of neem vanuit huis eigen 
drank mee in een thermosflesje.

Met je eigen thermosbeker onderweg zorg je voor minder afval. 
Meeneembekers hebben al snel een milieuvoordeel boven eenmalige 
bekers, zeker als je ze niet onder de warm stromende kraan afwast. 
Wegwerpbekers belanden nu meestal in het restafval en worden 
verbrand. <

Kwalificatiewedstrijd Deaflympics  
in Vlijmen
Op 18 september speelt het Nederlands Doven Elftal (NDE) een voetbal kwalificatiewedstrijd in 
Vlijmen voor de Deaflympics 2022! De Deaflympics is de Olympische Spelen voor doven en deze is 
volgend jaar in Brazilië.

Het Nederlands Doven Elftal speelt nu een 
uit- en thuiswedstrijd tegen Duitsland. De uit-
wedstrijd is op 4 september in Duitsland. De 
thuiswedstrijd is dus op 18 september op het 
hoofdveld van Vlijmense Boys. We zijn trots op 
het Nederlands Doven Elftal en vinden het super 
dat ze de thuiswedstrijd in Vlijmen spelen. 

Wat:   Deaflympics kwalificatiewedstrijd 
Nederland – Duitsland

Wanneer:  zaterdag 18 september 2021
Tijd:  14:30 uur
Locatie:   Vlijmense Boys, De Hoge Heide 8  

in Vlijmen <

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 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 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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Heusdens nieuws in je mailbox?
Blijf jij graag op de hoogte van gemeentelijk nieuws? Schrijf je dan 
snel in voor onze digitale nieuwsbrief. Meld je aan op www.heusden.nl 
onder 'organisatie & bestuur' > 'Communicatiekanalen'.

 

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
•  Herpt, Veldweg 4, vervangen en 

uitbreiden bovenbouw ligboxenstal 
(1153154, 30-08-2021)

•  Heusden, Nieuwe Maasdijk kada-
straal F1168, plaatsen trafo (1150929, 
25-08-2021)

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, kanaalweg 8, bouwen 

schermhal, aanleggen bestrating en 
verbreden in- en uitritten (1129046, 
27-08-2021)

•  Drunen, Raadhuisplein kadastraal 
A3962, plaatsen kiosk (1115897, 
31-08-2021)

•  Herpt, Hoefstraat 10, bouwen loods 
(1132397, 27-08-2021)

•  Heusden, Bakkersdam 5, verbouwen/
vergroten kantoorpand (1127136, 
27-08-2021)

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
•  Drunen, Raadhuisplein 13, verbouwen 

hotel tot brasserie en realiseren 5 
studio’s met buitenberging (1124244, 
28-08-2021)

•  Drunen, Europalaan 124 en 126, plaat-
sen gekoppelde dakkapel (1133086, 
31-08-2021)

•  Elshout, Kapelstraat 48A, bouwen op-
slaghal met kantoorruimte (1044584, 
25-08-2021)

•  Elshout, Kapelstraat 57A, wijzi-
gen bestaande glasgevel (1115536, 
26-08-2021)

•  Heusden, Stadshaven 17A, vergroten 
woning (1118839, 31-08-2021)

•  Nieuwkuijk, Kerkstraat 28, vergroten 
dakkapel (1139685, 31-08-2021)

Ingetrokken
•  Vlijmen, Jonkheer de La Courtstraat 

12, plaatsen dakkapellen op de voor- 
en achterzijde van woning, verbou-
wen/vergroten garage en bouwen 
zwembad (1143903, 25-08-2021)

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 belang-
hebbende kan bezwaar maken.

Vertrokken naar onbekende 
bestemming
Uit onderzoek van het cluster 
Burgerzaken blijkt dat de personen 
hieronder genoemd niet meer wonen 
op het adres waar zij volgens de basis-
registratie personen (BRP) staan inge-
schreven. Het college heeft besloten de 
persoonslijsten van deze personen niet 
meer bij te houden. Daardoor staan 
zij officieel niet meer op dat adres 
ingeschreven.

Geslachtsnaam: Loon, M.M.H.W. van
Geboortedatum: 04-04-1982
Adres: Konijnenbergstraat 35 Vlijmen
Datum besluit: 30-08-2021
Zaaknummer: 1029211

Bezwaar
Ben je het niet eens met het besluit, 
dan kun je binnen zes weken, na de 
dag van deze publicatie, een bezwaar-
schrift indienen. Vermeld hierbij 
het zaaknummer. Voor vragen kun 
je contact opnemen met het clus-
ter Burgerzaken van de gemeente 
Heusden. Voor vragen kunt u contact 
opnemen met het cluster Burgerzaken 

van de gemeente Heusden, telefoon: 
(073) 513 1789.

Evenementenvergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 2 september 2021 vergunning 
verleend voor de Agrarische Dag 2021 
aan de Dekkerseweg in Elshout op 
19 september 2021. De vergunning is 
verzonden op 2 september 2021 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
1127246.

Drank- en horecavergunning
De burgemeester van Heusden heeft 
op 31 augustus 2021 een vergunning 
verleend aan Stichting de Haarstek 
voor schenken van alcohol aan de 
Meester Prinsenstraat 38 in Haarsteeg. 
De vergunning is verzonden op  
31 augustus 2021 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 00615188. <

Bekendmakingen >

•  Vlijmen, Spaaklaan 30, vergroten 
woning (1128671, 26-08-2021)

•  Vlijmen, Ruisvoorn 2 kavel GEE228, 
bouwen woning (1131622, 26-08-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, Raadhuisplein 13, verbouwen 

hotel tot brasserie en realiseren 5 
studio’s met buitenberging (1124244, 
28-08-2021)

•  Heusden, Stadshaven 17A, vergroten 
woning (1118839, 31-08-2021)

•  Vlijmen, Spaaklaan 30, vergroten 
woning (1128671, 26-08-2021)

Kappen
•  Drunen, Prins Hendrikstraat 80/

Sportpark De Schroef, kappen berk 
(1135916, 30-08-2021)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg 
kadastraal N2701, N1239 en N1240, 
kappen bomen en houtopstanden 
in verband met bouwrijp maken 
Landgoed Steenenburg (1131940, 
31-08-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Vlijmen, Ruisvoorn 2 kavel GEE228, 

aanleggen in- en uitrit (1131622, 
26-08-2021)

Uitvoeren werk of werkzaamheden
•  Heusden, Pelsestraat 5, kappen berk 

(1136865, 31-08-2021)

Buiten behandeling stellen aanvraag
•  Heesbeen, Nieuwe Maasdijk 8-14, 

plaatsen transformator (nutsvoorzie-
ning) ten behoeve van zonne-energie 
(1124758, 30-08-2021)

•  Vlijmen, Julianastraat 27 en 27A, 
bouwen woning en bedrijfsruimte 
(1128295, 26-08-2021)

Aankondiging openbare  
informatievergaderingen
Op dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 september 2021 vergaderen de raadsleden van Heusden.  
De vergaderingen zijn te volgen via de livestream op www.heusden.nl en starten om 19.30 uur. 

De agenda’s en de bijbehorende stukken 
zijn beschikbaar via www.heusden.nl onder 
‘organisatie en bestuur’ / ‘vergaderingen’. Voor het 
spreekrecht verwijzen wij je naar de agenda’s op 
de website.

Vergadering 14 september: Bestuur en Ruimte & 
Duurzaamheid deel 1
Op de agenda staan onder meer: 
•  Presentatie/Uitleg voorgestelde minimumnorm 

voor de Algemene Reserve en het werken met 
een minimum weerstandsratio 

•  Raadsinformatiebrief Voortgang regionale 
opgaven

•  Bespreking ingekomen stuk: Raadinformatiebrief 
informatie- en archiefbeheer beoordeling 2020 
en plan van aanpak 2021-2026

•  Nieuwe achtervangovereenkomst 
Waarborgfonds Sociale Woningbouw WSW

•  Voortgang aanbevelingen rekenkamer 2015-2021
•  Ontwerpbestemmingsplan Kooiweg 1a Drunen
•  Ontwerpbestemmingsplan Janus van 

Engelenstraat ong Haarsteeg
•  Bestemmingsplan OLV Schutsstraat (ong.) 

Vlijmen
•  Bestemmingsplan Stationsstraat 74a Drunen
•  Bestemmingsplan Akkerpad-Pastoriestraat 5 

Vlijmen
•  Exploitatieplan Geerpark 8e herziening

Vergadering 15 september: Ruimte & 
Duurzaamheid deel 2
Op de agenda staan onder meer: 
•  Nota grondbeleid 2021-2025
•  Beleidsplan integraal beheer openbare ruimte
•  Overeenkomst met Energiek Heusden over 

Zonnepark Hooibroeken
•  Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark 

Hooibroeken
•  Verlenging Nota Bodembeheer
•  Tweede wijziging Nota Bodembeheer
•  Beschikbaarstelling van middelen voor de 

uitvoering van maatregelen in lijn met de 
Mobiliteitsvisie

•  Voorbereidingskrediet verduurzaming sportzaal 
De Vennen in Drunen

Vergadering 16 september: Samenleving
Op de agenda staan onder meer: 
•  Presentatie RBT De Langstraat inzake 

koerswijziging, successen en toekomst
•  Voorbereidingskrediet huisvesting bibliotheek i 

n de Voorste Venne
•  Binnensportaccommodatie De Grassen
•  Heuse Jeugdhulp
•  Verordening bekostiging leerlingenvervoer 

gemeente Heusden 2021 <

Water besparen doe je zo 
Wist je dat we per persoon gemiddeld zo’n 120 liter water  
gebruiken? Best veel, vind je ook niet? Het meeste water ge-
bruiken we om schoon te maken, in bad of onder de douche te 
gaan, de was te doen of het toilet door te trekken. Natuurlijk 
gebruiken we ook een klein gedeelte om eten te bereiden en om 
te drinken. 

Tips om minder water te gebruiken
Gelukkig zijn er veel verschillende manieren om je waterverbruik 
te verminderen. Brabant Water geeft bijvoorbeeld als tip om 
je vaatwasser alleen vol te laten draaien en als het kan in de 
ecostand aan te zetten. Zo bespaar je tot 50% minder water én 
stroom. Een andere slimme tip : gebruik je kookvocht (zonder 
zout) om je planten water te geven. Verder scheelt het soms wel 
tot een liter water per pan als je bij het koken pannen gebruikt 
die passen bij de hoeveelheid die je kookt. En een andere tip: 
was je ramen in plaats van met kraanwater met regenwater. 
Prima water dat ook nog eens zorgt voor minder strepen. Dit 
regen water kan je bijvoorbeeld opvangen in een regenton. Kijk 
voor meer tips en inspiratie voor het besparen van water op: 
www.brabantwater.nl/de-12-beste-slimmer-met-water-tips  <

www.heusden.nl
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