
Help jij mee om wateroverlast  
te voorkomen?
Op vrijdag 10 september hebben inwoners in delen van Vlijmen en Drunen door hevige regenval  
wateroverlast gehad. Zo erg zelfs dat op plaatsen voor de 2de keer in een jaar tijd niet alleen de straat, 
maar ook kelders en woningen blank kwamen te staan. 

Ken jij onze BOA’s al?
In onze gemeente hebben we buitengewoon opsporingsambte-
naren (boa's). Zij zorgen voor extra veiligheid in onze wijken en 
pakken overlast aan. Ken je ze nog niet? We stellen ze graag één 
voor één aan je voor. Zo leer je hen een beetje kennen! In de eerste 
boa blog maak je kennis met Richard. Hij neemt de kernen Vlijmen, 
Nieuwkuijk en Haarsteeg onder zijn hoede. Je leest de blog op  
www.nietwegkijken.nl > onderin de website. <

Help jij mee?
Ontzettend vervelend! Maar wist je dat ook jij hen 
kunt helpen om de wateroverlast in hun straat te 
voorkomen. De wateroverlast wordt mede veroor-
zaakt omdat de straten op een lager peil liggen 
dan de omliggende straten. Hierdoor kan het voor-
komen dat bij korte hevige regen het riool het in 
jouw straat niet aankan maar dat het water vervol-
gens naar een lager gelegen gebied loopt. Jij hebt 
dan geen overlast maar andere inwoners wel. 

Hoe kun jij helpen?
Bij veel woningen gaat het regenwater van het 
dak, via de regenpijp, naar het riool Dit is niet 
nodig. Bij nieuwbouw of een verbouwing mag het 
zelfs niet meer. Als je je regenwater niet op de 
riolering laat uitkomen maar in een waterberging 
zoals kratten of een grindkoffer waarmee het kan 
wegzakken in de bodem wordt de riolering minder 
belast. Dit noemen we ‘afkoppelen’. Dit scheelt 
echt heel veel water in de riolering. Bij een woning 
met 100m2 verhard oppervlak (dak en bestrating) 
scheelt dat bij de bui van 10 september al gauw 
3000 tot 6000 liter.

Groene tuin
Ook een groene tuin helpt om wateroverlast te 
voorkomen. Veel tuinen zijn verhard met tegels 

en hier gaat geen regendruppel doorheen. Als het 
regent stroomt het regenwater regelrecht het 
riool in. Zonde! Vandaar het advies: tegels eruit, 
groen erin. 

Subsidie
Je kunt subsidie krijgen als je je bestaande situatie 
aanpast en jouw regenpijp wilt ‘afkoppelen’ van 
het riool. Dit houdt in dat je het regenwater van je 
eigen dak niet langer afvoert naar de riolering. Dit 
water wordt dan ter plaatse opgevangen (bijvoor-
beeld via een grindkoffer of infiltratiekrat) het kan 
dan vervolgens wegzakken in de bodem. Je kunt 
het water ook opvangen op je dak door een groen-
dak aan te leggen. Ook daar hebben we subsidie 
voor.

Hiermee draag je bij aan minder volle riolen bij he-
vige regenval en daarmee draag je dus ook bij aan 
het voorkomen van wateroverlast in je eigen straat 
of andere straten in je omgeving. Meer informatie 
vind je op: www.heelheusdenduurzaam.nl en  
subsidie aanvragen kan via www.heusden.nl/ 
watersubsidie <

Kermis Vlijmen 
Van 24 september tot en met 28 september is het kermis in Vlijmen. 
Het college heeft daarom het volgende besloten:

1. Het Plein af te sluiten voor alle verkeer van woensdag 22 september 
2021 18.00 uur tot en met woensdag 29 september 13.00 uur, de 
Akkerstraat van donderdag 23 september 18.00 uur t/m 29 septem-
ber 2020 04.00 uur en het westelijk deel van het parkeerterrein dat 
aan de oostzijde van Bakker Bart ligt door middel van het plaatsen 
van borden model C01 van bijlage 1 van het RVV1990.

2. Het doorgaand verkeer als gevolg van deze wegafsluiting om te 
leiden via De Akker, Wolput, Groen van Prinstererlaan en Van 
Leeuwenhoeklaan.

3. Een parkeerverbod in te stellen van donderdag 23 september 2021 
tot en met woensdag 30 september 2021 in de Achterstraat (tus-
sen Akkerstraat en Karrestraat aan de noordzijde), in de 
Karrestraat tussen Voorstraat en De Akker aan beide zijden 
van de weg) en in de Julianastraat (tussen de Akkerstraat en de aan-
sluiting met de Pastoor van de Akenstraat aan beide zijden van de 
weg) door middel van het plaatsen van borden model E01 van bijlage 
1 van het RVV1990.

Deze regels worden gepubliceerd in het elektronische Gemeenteblad 
op www.officielebekendmakingen.nl <

Papieren coronabewijs
Vanaf zaterdag 25 september is bij verschillende locaties alleen 
toegang met een coronatoegangsbewijs mogelijk. Dat geldt als 
je bijvoorbeeld naar een restaurant gaat, naar een evenement, 
naar de bioscoop of het theater. Niet iedereen heeft een smart-
phone waarop je de coronacheckapp kunt installeren.

Je kunt dan een papieren coronatoegangsbewijs aanvragen. 
Informatie daarover vind je op www.coronacheck.nl/print.  
Je kunt ook bellen naar 0800-1351. <

Aankondiging openbare 
raadsvergadering
 
Op dinsdag 28 september 2021 vergadert de raad van de 
gemeente Heusden. De raadsvergadering begint om 19.30 uur  
en is te volgen via de livestream. De agenda en de livestream 
vind je op www.heusden.nl. <

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 nieuws-
brief. 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
•  Vlijmen, Julianastraat 27 en 27A, bou-

wen woning en bedrijfspand (1160512, 
09-09-2021)

•  Drunen, Londenring 4, plaatsen dak-
kapel (1160749, 13-09-2021)

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
•  Heusden, Hertogin Johanna van 

Brabantstraat kadastraal A2938, 
verbouwen/transformatie toren St. 
Catharinakerk tot woning en kantoor  
(1143184, 08-09-2021)

•  Drunen, Kanaalweg 8, aanleggen 
containervelden en bufferbassin 
(1138903, 08-09-2021)

•  Oudheusden, Irenestraat 40A, tijde-
lijk plaatsen containers (1138820, 
10-09-2021)

•  Drunen, Sportlaan kadastraal L6409, 
tijdelijk plaatsen vijf containers op 
door hekwerk afgesloten terrein 
(1139944, 10-09-2021)

•  Nieuwkuijk, Landgoed Steenenburg, 
bouwrijp maken kamer 6 en 7 en aan-
leggen tijdelijke in- en uitrit (1136614, 
10-09-2021)

•  Nieuwkuijk, Venbroekstraat 3/3A, 
realiseren van verblijfsruimten ten 

behoeve van arbeidsmigranten 
(1115328, 14-09-2021)

Meer informatie
Graag bij een schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kun je contact opnemen met het clus-
ter Omgevingsvergunningen van de 
gemeente Heusden, telefoon:  
(073) 513 1789.

VERLEEND
De vermelde datum is de verzenddatum.

Bouwen
•  Drunen, Burgemeester van de 

Heijdenstraat 35, verbouwen/vergro-
ten woning (1123334, 08-09-2021)

•  Drunen, Stationsstraat, nabij 90, 
kadastraal H2373, Drunen, de 
Overlaatweg, schuin tegenover 
Birmalaan 23, kadastraal L7477, 
Drunen, Admiraalsweg, nabij huis-
nummer 100, kadastraal L5105, plaat-
sen tijdelijke bouwborden (1131394, 
09-09-2021)

•  Drunen, hoek Kasteeldreef/
Bosscheweg kadastraal K3174, plaat-
sen reclamebord (1145132, 10-09-2021)

•  Drunen, Christiaan Huygensweg 
2H en 2J, oprichten bedrijfspand 
(1116958, 13-09-2021)

•  Hedikhuizen, Bokhovenseweg 8, 
plaatsen overkapping voor grondstof-
bunkers (1132086, 08-09-2021)

•  Heusden, Nieuwe Maasdijk kadas-
traal F1168, plaatsen trafo (1150929, 
08-09-2021)

•  Heusden, Putterstraat 2, restau-
reren en wijzigen pand (1094314, 
08-09-2021)

•  Heusden, Botermarkt 10, splitsen 
pand, restaureren appartement/
woning, verbouwen garage (1070324, 
09-09-2021)

•  Heusden, Herptsestraat 2 en 2B, 
verbouwen schuur, bouwen ezel 
nachtverblijf en herbouwen rookhok 
(1116069, 10-09-2021)

•  Nieuwkuijk, Berkenstraat 16, vergro-
ten woning en plaatsen dakkapel 
(1126170, 08-09-2021)

•  Nieuwkuijk, Abdijlaan 8, plaatsen 
trappenhuis in MP2 hoofdgebouw 
(1149223, 08-09-2021)

Afwijken van de bestemming 
•  Drunen, hoek Kasteeldreef/

Bosscheweg kadastraal K3174, plaat-
sen reclamebord (1145132, 10-09-2021)

•  Drunen, Stationsstraat, nabij 90, 
kadastraal H2373, Drunen, de 
Overlaatweg, schuin tegenover 
Birmalaan 23, kadastraal L7477, 
Drunen, Admiraalsweg, nabij 

‘Bedrijventerrein Heesbeen Herziening 
2021’ (NL.IMRO.0797.BPbedrijven10-
ON01). Het bestemmingsplan dient 
ertoe om de bouw van twee bedrijfsge-
bouwen mogelijk te maken.

Het plangebied ligt in Heesbeen 
en wordt globaal begrensd door 
de Industrieweg in het noorden, 
de Voorstraat in het oosten en de 
Heesbeenseweg in het westen. Het 
perceel heeft de kadastrale aanduiding 
sectie F, nummer 933. 
 
Het bestemmingsplan wordt waar-
schijnlijk vastgesteld in het eerste 
kwartaal van 2022. 

Het ontwerpbestemmingsplan  
met bijbehorende stukken ligt  
met ingang van 23 september 2021  
gedurende zes weken ter inzage.  
Een digitale versie is raadpleegbaar  
via www.heusden.nl en de landelijke 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.  
Je kunt een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Simon Oostdam, via te-
lefoonnummer (073) 513 17 89. Vermeld 
hierbij het zaaknummer 1059608.
 
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING 
HOLLANDLAAN 58, DRUNEN
Het college van Heusden maakt be-
kend, dat het heeft ingestemd met 
het ontwerp van de omgevingsvergun-
ning voor het bouwen van een woning 
aan de Hollandlaan 58 in Drunen. Het 
plangebied ligt ten noorden van de 
Hollandlaan 56 en maakt momenteel 
nog onderdeel uit van het perceel aan 
de Grotestraat 11 in Drunen (perceel 
7504, sectie L).

De ontwerp omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken ligt met ingang 
van 23 september 2021 gedurende zes 
weken ter inzage. Een digitale versie is 
raadpleegbaar via www.heusden.nl. Je 
kunt een zienswijze indienen.

Wil je meer informatie? Neem dan 
contact op met Niels Vollaard via tele-
foonnummer (073) 513 17 89. Vermeld 
hierbij het zaaknummer 1149696.

Besluiten

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: Duysak, L.
Geboortedatum: 23-03-1993
Adres: Stationsstraat 29 Drunen
Datum besluit: 13-09-2021
Zaaknummer: 1121638

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. <

Bekendmakingen >

huisnummer 100, kadastraal L5105, 
plaatsen tijdelijke bouwborden 
(1131394, 09-09-2021)

•  Heusden, Herptsestraat 2 en 2B, 
verbouwen schuur, bouwen ezel 
nachtverblijf en herbouwen rookhok 
(1116069, 10-09-2021)

•  Heusden, Putterstraat 2, restaure-
ren en wijzigen pand (1094314, 
08-09-2021)

Kappen
•  Nieuwkuijk, Esdoornstraat 2A, kap-

pen boom (1157023, 10-09-2021)

Monumenten
•  Heusden, Putterstraat 2, restau-

reren en wijzigen pand (1094314, 
08-09-2021)

•  Heusden, Botermarkt 10, splitsen 
pand, restaureren appartement/wo-
ning, verbouwen garage en aanleggen 
in- en uitrit (1070324, 09-09-2021)

•  Nieuwkuijk, Abdijlaan 8, plaatsen 
trappenhuis in MP2 hoofdgebouw 
(1149223, 08-09-2021)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Drunen, Christiaan Huygensweg 2H 

en 2J, aanleggen in- en uitrit (1116958, 
13-09-2021)

•  Heusden, Botermarkt 10, aanleggen 
in- en uitrit (1070324, 09-09-2021)

Vergunningsvrij
•  Vlijmen, Händellaan 1, verbouwen 

en vergroten woning (1149622, 
09-09-2021)

Ingetrokken
•  Drunen, Het Haringvliet 27, bouwen 

overkapping (1155022, 09-09-2021)
•  Drunen, Giersbergen achter huisnum-

mer 11, plaatsen hekwerk (1126494, 
09-09-2021)

•  Haarsteeg, Oude Haven, kadastraal 
N6810, uitvoeren werk- of werkzaam-
heden  (1144147, 08-09-2021)

•  Vlijmen, Achterstraat 12, vergroten 
woning (1107592, 14-09-2021)

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 
‘BEDRIJVENTERREIN HEESBEEN 
HERZIENING 2021’
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat het heeft ingestemd 
met het ontwerpbestemmingsplan 

Ligging plangebied Ligging plangebied

www.landgoed-steenenburg.nl

Ruime
bouwkavels

Te koop :

073 513 17 89 0162 426 348

Meer informatie:

Stel je eens voor dat je de voordeur uitstapt en
direct in de natuur bent. Of dat je familie en vrienden
uitnodigt voor een barbecue in je ruime tuin. Dat is
wonen op Landgoed Steenenburg in je zelfontworpen
en zelfgebouwde droomhuis!

Landgoed Steenenburg ligt tussen Drunen en
Nieuwkuijk. Hier wordt onder meer een woongebied
van hoogwaardige kwaliteit ontwikkeld. Het formaat van 
de kavels varieert van circa 800 m2 tot circa 1.350 m2. 
De eerste 23 ruime bouwkavels gaan vanaf 8 oktober a.s. in 
de verkoop. De prijzen worden bekendgemaakt tijdens de 
woonmarkt op 8 oktober. Interesse?

Bezoek vrijdag 8 oktober 2021 de woonmarkt van 
15.00 - 18.00 uur op Landgoed Steenenburg.  

Reserveer een tijdvak voor de woonmarkt via 
nieuwbouw@klijsen.nl of bel 0162 426 348.

Bouw 
je eigen 
droom
kasteel

Je kunt ook 
Whats appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer

(06) 532 357 05

www.heusden.nl
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