
Overweldigende belangstelling voor  
17 vrije kavels Geerpark
In totaal schreven 205 mensen zich in voor een van de 17 vrije bouwkavels in Nieuwe Morgen fase 1  
in de mooie, duurzame wijk Geerpark in Vlijmen. De inschrijving startte op 22 maart en sloot op 3 april 
om 23.59 uur. 

Binnenkijken in een 
duurzaam huis
Wil jij aan de slag om je woning energiezuinig te maken? Laat je  
inspireren door de verhalen van huiseigenaren die je voorgingen.  
Op www.duurzamehuizenroute.nl/locaties kun je ook twee voorbeeld
huizen uit onze gemeente bekijken, namelijk één uit Drunen en één uit 
Vlijmen. Deze huizen worden verwarmd met aardwarmte en/of hebben 
voor het toilet een regenwatersysteem aangesloten. Daarnaast hebben 
de huiseigenaren nog meer duurzame maatregelen voor hun woning 
doorgevoerd. 

Je kunt de huiseigenaren ook vragen stellen via dezelfde website.  
Denk aan vragen over het isoleren van een (oude) woning, het aard
gasvrij maken van je huis of hoe de ventilatie of wateropvang de huis
eigenaar bevalt.<

Handige vertaalsite
Nederlands > Oekraïns

Via de website www.pryv.it kun je voortaan makkelijker praten 
met Oekraïense vluchtelingen. Met de handige digitale tolk praat 
je Nederlands tegen je telefoon en vervolgens vertaalt deze de 
boodschap naar het Oekraïens. De ontvanger kan in het Oekraïens 
terugpraten. Bijkomende voordelen: er hoeft niets te worden ge
download, dankzij de anonimiteit is de privacy gewaarborgd én het 
is gratis. Wil jij deze handige website gebruiken? Ga op je smart
phone naar de website en accepteer dat de site je microfoon mag 
gebruiken. 

Wil je op de hoogte blijven van de laatste actuele informatie  
over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente? 
Kijk dan op www.heusden.nl/oekraine. <

Nieuwe Morgen is het laatste deelgebied in 
Geerpark waar De Kavelwinkel kavels aanbiedt om 
een droomhuis te bouwen. Nu gingen 17 kavels in 
fase 1 in verkoop. Deze werden allemaal vergeven 
tijdens de loting door de notaris. Helaas hebben 
we dus ook een groot aantal mensen moeten te
leurstellen. De mensen die zich hadden ingeschre
ven voor een van deze kavels konden vanuit thuis 
via een livestream de loting volgen. 

Fase 2
Er volgt nog een tweede en laatste fase met vrije 
kavels in Nieuwe Morgen. Het gaat in deze fase 
om 7 vrije kavels. Het is nog niet bekend wanneer 
de verkoop daarvan start. Het nieuws over het 

vervolg van deze fase wordt gedeeld via de nieuws
brief van De Kavelwinkel. Aanmelden voor deze 
nieuwsbrief kan via www.dekavelwinkel.nl. 

Ook succesvolle pre-sale Geerpark BV 
Ook de belangstelling voor de presale van 38 NOM
woningen van Geerpark BV in deze eerste fase 
van Nieuwe Morgen is overweldigend. Inschrijven 
kon eveneens tot en met 3 april. Er komen 6 twee
onderéénkapwoningen, 2 levensloopbestendige 
tweeonderéénkapwoningen, 20 hoek en tussen
woningen en 10 parkwoningen. De verkoop start 
eind april/mei 2022, maar voor 'vroege vogels' was 
er al de presale, waarmee ze voorrang krijgen als 
de officiële verkoop van start gaat. <

Je kunt ook 
Whats appen  
met de gemeente 
Heusden via  
telefoonnummer
> (06) 532 357 05

Aangepaste openingstijden
•  Woensdag 27 april zijn het gemeentehuis, Bijeen en de  

milieustraat gesloten vanwege Koningsdag.

•  Donderdag 5 mei zijn het gemeentehuis, Bijeen en de  
milieustraat gesloten vanwege Bevrijdingsdag.

In de meivakantie (maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei) 
werken we aan de balie de hele dag alléén op afspraak. Je kunt 
een afspraak maken via www.heusden.nl of via (073) 513 17 89. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte! <

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
Telefoon: (073) 513 17 89
Fax: (073) 513 17 99
Website: www.heusden.nl
Email: 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 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
Email: 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 emailservice.

Omgevingsvergunning

ONTVANGEN
Bouwen
•  Heusden, Wijksestraat 6, realiseren 

3 appartementen in bestaand pand 
(1215034, 08042022)

•  Heusden, Putterstraat 52, verbouwen 
woning naar drie appartementen 
(1215424, 09042022)

•  Vlijmen, De Hoogstraat 38, plaatsen 
dubbele nokverhogende dakkapel 
(1215787, 10042022)

•  Drunen, Goudenregenstraat 1, aan
passing kozijnen voorgevel (1215886, 
10042022)

•  Drunen, Prins Hendrikstraat 80, 
vervangen ballenvanger (1216977, 
11042022)

•  Nieuwkuijk, Looier Kadastraal N5548, 
bouwen bedrijfspand (1217090, 
12042022)

•  Haarsteeg, Janus van Engelenstraat 
2, vergroten woning (1217082, 
12042022)

Monumenten
•  Heusden, Putterstraat 52, verbouwen 

woning naar drie appartementen 
(1215424, 09042022)

Afwijken van de bestemming
•  Oudheusden, Tullensstraat 44, af

wijken bestemmingsplan ivm kamer
gewijze verhuur arbeidsmigranten 
(1213939, 06042022)

•  Heusden, Wijksestraat 6, realiseren 
3 appartementen in bestaand pand 
(1215034, 08042022)

In- of uitrit aanleggen of veranderen
•  Nieuwkuijk, Looier Kadastraal N5548, 

bouwen bedrijfspand (1217090, 
12042022)

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, Vennestraat 86,  verduurza

ming sportzaal de Vennen (1193613, 
12042022)

Meer informatie
Graag bij uw schriftelijke reactie het 
zaaknummer vermelden. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met het  
cluster Omgevingsvergunningen  
van de gemeente Heusden, telefoon: 
(073) 513 1789.

VERLEEND
De vermelde datum is de 
verzenddatum.

Bouwen
•  Elshout, Mariëndonkstraat 14, 

veranderen in en uitrit (1190597, 
06042022)

Vergunningsvrij
•  Drunen, Mozartlaan 16, plaatsen 

dakkapel voorzijde woning (1190537, 
06042022)

Wilt u hierbij het zaaknummer 1188530 
vermelden? 

Bekendmaking plaatsing on-
dergrondse restafvalcontainer
Het college heeft besloten een on
dergrondse restafvalcontainer te 
plaatsen in Steenenburg, in het zui
delijk deel (kamer 7). Het besluit met 
bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag 
15 april 2022 zes weken ter inzage. 
Belanghebbenden kunnen bezwaar 
maken tegen dit besluit.

Evenementenvergunningen

DRUNENS WANDELFESTIVAL
De burgemeester van Heusden heeft 
op 14 april 2022 vergunning verleend 
aan Stichting Wandelen tegen Kanker 
voor het Drunens Wandelfestival op 25 
juni 2022 met start/finish bij HV Avanti 
in Drunen. De vergunning is verzonden 
op 14 april 2022 en bij de gemeente 
bekend onder nummer 1204105.

TRIATHLON & LOOP VERENIGING  
DE LANGSTRAAT
De burgemeester van Heusden heeft 
op 13 april 2022 vergunning verleend 
aan Triathlon & Loop Vereniging De 
Langstraat voor het organiseren van 
een triatlon (onderdeel fietsen) in 
het buitengebied tussen Waalwijk en 
Elshout op 5 juni 2022. De vergunning 
is verzonden op 13 april 2022 en bij 
de gemeente bekend onder nummer 
1202897.

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

Adres
Kapelstraat 48 Elshout,
Loonbedrijf Van Drunen B.V. 

Omschrijving project
Maatwerkvoorschriften 
bodembescherming.

Datum verzending
11 arpil 2022 (zaaknr.2022013595)

De beschikking is gedurende zes weken 
na de publicatiedatum in te zien via 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 u aan het college van B & 
W van de 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 de 
Voorzieningenrechter van de recht
bank te ’sHertogenbosch. <

Bekendmakingen >

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.

ONTWERPUITWERKINGSPLAN 
‘GEERPARK FASE 3B’
Het college van Heusden maakt 
bekend, dat het heeft ingestemd 
met het ontwerpuitwerkingsplan 
‘Geerpark fase 3B’ (NL.IMRO.0797.
BPUfase3BON01). 

Het uitwerkingsplan betreft fase 3B  
(het laatste gedeelte van de bestem
ming ‘WonenUit te werken4’) in 
Geerpark en wordt uitgewerkt in de be
stemming ‘Wonen’ voor de realisering 
van maximaal 25 woningen. Het plan
gebied sluit noordwestelijk aan op de 
nieuwe woningbouw van Geerpark fase 
3A en zuidelijk op de bestaande woon
bebouwing aan de Hoprank. De ligging 
van het plangebied is in onderstaande 
afbeelding rood omlijnd aangegeven.
 
Het ontwerpuitwerkingsplan met bij
behorende stukken ligt met ingang van 
21 april 2022 gedurende zes weken ter 
inzage. Een digitale versie is raadpleeg
baar via www.heusden.nl en de landelij
ke website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
U kunt een zienswijze indienen.

Wilt u meer informatie? Neem dan 
contact op met Jolanda van Baardwijk, 
via telefoonnummer (073) 513 17 89. 

Ligging plangebied

Heb je de tegoedbon van de  
energiebesparingsactie al ingeleverd?

Heb je eind vorig jaar deelgenomen aan de energie
besparingsactie van Woonveste en de gemeente 
Heusden? In deze actie werden, als je je had aan
gemeld, tegoedbonnen voor energiebesparende 
producten verstrekt.

Je kunt nog tot en met 30 april 2022 de tegoed
bon inwisselen voor een gratis energiepakket bij 

Keetels Elektro in Nieuwkuijk en Hubo in Drunen. 
Vanzelfsprekend voor zover je dit nog niet gedaan 
hebt. Daarna kun je deze tegoedbon niet meer 
inwisselen!

Ben je per ongeluk deze tegoedbon kwijtgeraakt? 
Het is helaas niet meer mogelijk om deze aan te 
vragen. <

Straatnaam nieuwbouw- 
locatie Herpt
Aan de Bernsestraat 5 in Herpt, ter plaatse van de voormalige 
boerderij, wordt gewerkt aan een project met nieuwbouwwonin
gen en een nieuwe straat. Deze straat heeft nog geen naam. Wij 
willen graag de bewoners uit onze gemeente vragen om mee te 
denken over deze nieuwe straatnaam. 

Heb jij een suggestie voor een straatnaam? Dan neemt de straat
namencommissie deze mee in haar overwegingen. Graag aan
leveren op info@heusden.nl, onder vermelding van ‘Suggestie 
straatnaam Herpt’ en met een uitleg waarom jij vindt dat deze 
straatnaam geschikt is. De deadline is 30 april. <

Brood over van de 
Paasbrunch?
Nederlanders zijn echte 
broodeters. Maar wist je 
dat we per persoon zo’n 4 
boterhammen per week van 
de afvalbak kunnen redden? 
Dat zijn ruim 60 miljoen bo
terhammen per week in heel 
Nederland. Dus vries je brood 
in en maak van het oude 
brood wat lekkers. Want elke 
boterham is het waard om op 
te eten, toch?

Kijk op de website samen
tegenvoedselverspilling.nl 
voor leuke tips en recepten. <

www.heusden.nl

Informatie van de gemeente Heusden > 20 april 2022

https://officielebekendmakingen.nl/
overuwbuurt.overheid.nl
http://www.heusden.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl
http://www.samentegenvoedselverspilling.nl
http://www.samentegenvoedselverspilling.nl

