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Nu & morgen
Eikenprocessierups
De eikenprocessierups is ook in onze gemeente aanwezig. Het gespecialiseerde bedrijf
Brouwers Groenaannemers hebben we voor 1 dag in de week kunnen reserveren om op
openbare plaatsen nesten te verwijderen.

Veelgestelde vragen

Ondanks de preventieve bestrijding zijn er ook dit jaar weer veel meldingen van eikenprocessierupsen. Dit betekent dat de gemeente keuzes moet maken op welke locaties het gespecialiseerde bedrijf aan de
slag gaat. We kunnen dus niet overal de nesten verwijderen. Wij kiezen
er daarom voor om op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals
schoolpleinen, sportparken en winkelcentra, als eerste de nesten te
verwijderen.
Waarschuwingen
Door de enorme toename van eikenprocessierupsen is het helaas niet
mogelijk om overal de nesten te verwijderen. Op doorgaande wegen
en fietspaden waar we de eikenprocessierupsen hebben aangetroffen
plaatsen we waarschuwingslinten. Je kunt dan zien of hier rupsen zitten. Op andere locaties plaatsen wij waarschuwingsborden met waarschuwingslint, wij adviseren om dan een andere route te kiezen.
Wij blijven continue monitoren waar de nesten zich bevinden om
prioriteiten te bepalen. Heb je ergens eikenprocessierupsen gezien
meld dit aan de gemeente via de Buitenbeterapp, per mail via
info@heusden.nl of telefonisch via (073) 513 17 89. Meer informatie
en tips vind je op www.oakie.info.

Ik ben in aanraking geweest
met brandharen. Wat moet
ik nu doen?
Ben je in aanraking geweest
met een rups of zijn losgelaten haren, dan mag je niet
krabben of wrijven. Was of
spoel de huid en ogen goed uit
met water en was zo nodig al
je kleren.
Hoe kun je contact met brand
haren vermijden?
• Ga niet onder, of in de buurt
van een besmette boom
zitten.
• Bedek hals, armen en benen
wanneer u naar een gebied
gaat waar eikenprocessierupsen zijn.
• Raak de rupsen, (oude)
brandharen en spinselnesten
niet aan. Leg je kinderen uit
waarom zij processierupsen
niet moeten aanraken.
• Ben je bewust en probeer
plekken met (oude) nesten
zoveel als mogelijk te
vermijden. <

Aangepaste
openingstijden
Donderdag 20 juni vervalt de
avondopenstelling van de gemeentebalie. Het is niet mogelijk
om documenten aan te vragen
of op te halen.

Open dag bij de
Afvalstoffendienst
Zondag 30 juni 2019
Kom jij ook een kijkje achter de schermen nemen bij de Afvalstoffen
dienst? Op zondag 30 juni organiseren zij namelijk een open dag omdat
ze 120 jaar bestaan! De deuren staan van 10.00 tot 16.00 uur open aan
de Titaniumlaan 1 in ‘s-Hertogenbosch.
Deze dag is er natuurlijk van alles te doen! Je mag zelf ervaren hoe lastig het werk van een vuilnisman is. De afvalinzameling door de jaren
heen komt aan bod. We kijken ook vooruit naar nieuwe (duurzame)
ontwikkelingen zoals vuilniswagens die op biogas rijden of het dynamisch inzamelen van afval. Verder kun je een rondje meerijden in de
vuilniswagen of testen of je een echte afvalheld bent met het afvalscheidingsspel. De Afvalstoffendienst introduceert tijdens de open
dag ook het spel ‘de container contest’ waarbij bezoekers door middel
van het beantwoorden van vragen kans maken op een bedrag ter hoogte van hun afvalstoffenheffing.
120 jaar Afvalstoffendienst
De Afvalstoffendienst is uitgegroeid tot een organisatie met ruim
170 medewerkers. Naast de inzameling van het huishoudelijk afval
in ’s-Hertogenbosch verzorgen zij ook de inzameling bij huishoudens
in een groot aantal regiogemeenten zoals Heusden.
Kom je naar de open dag? Let op er is maar beperkte parkeerruimte.<

Zomervakantie
Van maandag 8 juli tot en met
vrijdag 16 augustus werken wij
de hele dag alléén op afspraak
en vervalt de donderdagavond
openstelling. In deze periode zijn
wij op vrijdag vanaf 12.00 uur
gesloten en telefonisch niet
bereikbaar.
Maak gemakkelijk en snel een
afspraak via www.heusden.nl
of via (073) 513 17 89. <

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

Wie wint de ‘Burgemeester
Henk Willems Cultuurprijs’?
Iedere twee jaar reiken we de prijs uit aan een persoon, instel
ling of organisatie die een belangrijke bijdrage levert en zich
al geruime tijd inzet om het culturele aanbod in Heusden te
versterken. Denk bijvoorbeeld aan een kunstenaar, museum,
evenement, theatervoorstelling of cultureel ondernemer in de
gemeente.
Op zaterdag 22 juni tijdens het historisch en gastronomisch evenement Bourgondisch Heusden maken we bekend wie de burgemeester Henk Willems Cultuurprijs wint. Op dit midzomerfestijn waan je je in vroegere tijden en loop je tussen middeleeuwse
bewoners van de vestingstad. Het kasteelterrein in de vesting
en de omliggende vestingwallen worden omgebouwd tot een
laatmiddeleeuws cultureel en culinair festijn. Marktkramen
presenteren de lekkerste producten uit heel Bourgondië.
De winnaar van de 'Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs'
ontvangt een geldbedrag van maar liefst duizend euro en een
sculptuur dat ontworpen is door Dorothé Jehoel. Voorafgaand
aan de uitreiking van de cultuurprijs maken we ook de laatste
twee winnaars van een Dromen. Doen. Heusden. –award bekend.
Dan weten we wie de Droom van 2018 had in Heusden en welke
sporter goud wint in de categorie Doener van 2018. <

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

Volg ons en blijf op de hoogte!

Openingstijden gemeentehuis Vlijmen
Maandag van 09.00 - 17.00 uur
Dinsdag van 09.00 - 20.00 uur
Woensdag van 09.00 -17.00 uur
Donderdag van 09.00 - 20.00 uur
Vrijdag van 09.00 - 17.00 uur

Bezoekadres
Julianastraat 34, Vlijmen

Let op! Iedere werkdag van 12.00
tot 17.00 uur werken wij alléén
op afspraak.

Telefoon
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur,
telefoon: (073) 513 17 89

Rij- en reisdocumenten dienen
persoonlijk te worden opgehaald,
dit kan zonder afspraak tijdens
onze openingstijden.

WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur,
telefoon: (06) 532 357 05

Je kunt telefonisch of op
www.heusden.nl een afspraak
maken.

Bijeen: voor zorg, jeugd en werk
Raadhuisplein 16, Drunen
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 - 17.00 uur.
Telefoon: (073) 78 201 78
Website: www.bijeenheusden.nl
E-mail: info@bijeenheusden.nl
Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag
van 13.30 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.
Volg ons op

www.heusden.nl
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Lichtjesavond 2019: vrijwilligers gezocht!

Raadsvergadering voorjaarsnota

Het duurt nog een hele tijd voordat de jaarlijkse Lichtjesavond plaatsvindt, maar de organisatie
van deze avond gaat binnenkort al van start. Voor die organisatie zoeken we nog extra vrijwilligers.

Op dinsdag 25 juni vindt in het gemeentehuis in Vlijmen een
openbare vergadering van de raad van de gemeente Heusden
plaats. De vergadering bestaat uit twee gedeelten. Het eerste
deel start om 17.00 uur, het tweede om 19.30 uur. Je bent van
harte welkom!
Agenda
Van 17.00 tot ca. 18.30 uur:
• Spreekrecht over jaarverslag en jaarrekening 2018
• Jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020 e.v. Baanbrekers
• Jaarverslag en jaarrekening 2018
• Eerste bestuursrapportage 2019
Vanaf 19.30 uur:
• Spreekrecht over voorjaarsnota 2019
• Voorjaarsnota 2019
• Begroting 2020 en jaarstukken 2018 GGD Hart voor Brabant
• Wijziging gemeenschappelijke regeling RAV,
jaarrekening 2018 en begroting 2020
Kijk voor het spreekrecht, de agenda en de raadstukken op
www.heusden.nl <

De Lichtjesavond staat in het teken van het herdenken van overleden dierbaren. Begraafplaats
Onsenoort in Nieuwkuijk wordt daarvoor op zondag 8 december van 18.30 tot 20.30 uur sfeervol

verlicht met honderden kaarsen en fakkels. Wil jij
die avond of tijdens de voorbereiding je steentje
bijdragen aan de Lichtjesavond in welke vorm dan
ook, meld je dan aan via info@heusden.nl. <

Je kunt ook Whatsappen
met de gemeente Heusden
via telefoonnummer

Militaire oefening 25 tot en met 28 juni 2019
De Koninklijke Landmacht houdt van 25 juni
tot en met 28 juni 2019 een militaire oefening.
Er vinden vaaractiviteiten op de Maas en activiteiten op en rond Fort Hedikhuizen plaats.
Verplaatsingen zijn te voet en met de fiets.

(06) 532 357 05

Tijdens al deze activiteiten en verplaatsingen
wordt het doorgaand (vaar) verkeer niet gehinderd. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)
munitie. Aan deze oefening nemen 100 militairen
en een aantal militaire voertuigen deel. <

Heusdens nieuws in je mailbox?

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Vlijmen, Geerpark (kadastraal N6287
en N6412), plaatsen 2 bouwborden
(592747, 04-06-2019)
• Haarsteeg en Vlijmen, Tuinbouwweg
94A en Hongerenburgweg 13, bouwen
kas (fase 1 en 2) (592753, 04-06-2019)
• Elshout, Pastoor Beckerstraat 41,
bouwen berging (592952, 05-06-2019)
• Herpt, Achterweg 31, vergroten bijgebouw (593233, 10-06-2016)
Kappen
• Drunen, Schoolstraat 14, kappen
haagbeuk (592899, 02-06-2019)
• Drunen, Prins Hendrikstraat (kadastraal L7412), kappen zomereik
(593099, 07-06-2019)
Monumenten
• Heusden, Nieuwstraat 10, renoveren
en onderhoud monument (593210,
07-06-2019)
Afwijken van de bestemming
• Herpt, Achterweg 31, vergroten bijgebouw (593233, 10-06-2016)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Drunen, Schoolstraat 14, veranderen
in- en uitrit (592899, 02-06-2019)
Uitvoeren werk of werkzaamheden
• Haarsteeg en Vlijmen, Tuinbouwweg
94A en Hongerenburgweg 13, bouwen
kas (fase 1 en 2) (592753, 04-06-2019)
Procedures
De gemeente Heusden geeft een kennisgeving van de ontvangen aanvragen.

www.heusden.nl

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 ‘mijn loket’.

De stukken zijn voor iedereen in te zien
in het gemeentehuis in Vlijmen. Tegen
ingediende aanvragen is geen bezwaar
mogelijk.
VERLEEND
De vermelde datum is de verzend
datum.
Bouwen en afwijken van de
bestemming
• Vlijmen, Marktstaete 3, verbouwen
kantoor naar 2 appartementen
(581139, 11-06-2019)
• Vlijmen, Beneluxlaan 56, bouwen
tuinhuis (588223, 11-06-2019)
In- of uitrit aanleggen of veranderen
• Drunen, Händelstraat 7, verbreden
in- en uitrit (587929, 11-06-2019)
Procedures
Ben je het niet eens met het besluit,
dan kun je daartegen binnen zes weken
na de dag van verzending van het besluit aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Alleen een belang
hebbende kan bezwaar maken.

Bestemmingsplan in
voorbereiding

Het college van Heusden maakt, op de
grond van artikel 1.3.1. van het Besluit
ruimtelijke ordening, bekend dat zij
het voornemen heeft om het volgende
bestemmingsplan voor te bereiden:
• Nassau Dwarsstraat Vlijmen, tussen
de huisnummers 3 en 5
Er liggen nog geen stukken ter inzage.
Zodra het plan officieel in procedure

wordt genomen, leggen we de stukken
ter inzage. Tijdens de inzagetermijn
krijg je de gelegenheid om een reactie
in te dienen. Dit maken wij tijdig
bekend op de gemeentelijke infor
matiepagina in Het Weekblad
Vlijmen/Drunen, in het Gemeenteblad op www.overheid.nl en op
www.heusden.nl onder het kopje
Ruimtelijke plannen.
Wil je meer informatie? Neem dan
contact op met het cluster Ruimtelijke
Ordening.

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 basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven. 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: Polak, W.
Geboortedatum: 3 september 1992
Adres: Priemsteeg 77, Haarsteeg
Datum besluit: 11 juni 2019
Zaaknummer: 586776
Geslachtsnaam: Z̀uchowska, M.
Geboortedatum: 28 januari 1993
Adres: Tuinbouwweg 49, Haarsteeg
Datum besluit: 12 juni 2019
Zaaknummer: 588195
Geslachtsnaam: Browarski, G.M.
Geboortedatum: 3 maart 1972

Adres: Margrietstraat 17, Oudheusden
Datum besluit: 12 juni 2019
Zaaknummer: 587434
Geslachtsnaam: Smetsers, J.M.
Geboortedatum: 25 mei 1980
Adres: Kavreinsestraat 9, Vlijmen
Datum besluit: 12 juni 2019
Zaaknummer: 587435
Geslachtsnaam: Sahmi, M.
Geboortedatum: 14 maart 1981
Adres: Da Costastraat 24, Vlijmen
Datum besluit: 12 juni 2019
Zaaknummer: 587257
Geslachtsnaam: Beurden van-Kreté,
H.G.M.
Geboortedatum: 16 november 1971
Adres: Brederostraat 52, Vlijmen
Datum besluit: 12 juni 2019
Zaaknummer: 587436
Geslachtsnaam: Zuddio, D.
Geboortedatum: 9 november 1994
Adres: Laan van Tasmanië 111, Drunen
Datum besluit: 11 juni 2019
Zaaknummer: 588137
Geslachtsnaam: Ozimek, P.S.
Geboortedatum: 30 oktober 1983
Adres: Burgemeester Buijsstraat 2 A ,
Herpt
Datum besluit: 11 juni 2019
Zaaknummer: 584482
Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit,
dan kunt u daartegen binnen zes weken na de dag van deze publicatie een
bezwaarschrift indienen
MELDING ACTIVITEITENBESLUIT
Het college van Heusden heeft onderstaande melding op grond van het

Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen en geaccepteerd:
• Van Alphen Metaal BV, voor het bewerken van metalen, snijden, buiten
en lassen aan de Industrieweg 4B in
Heesbeen. De melding betreft een
oprichting.
De acceptatie van de melding betreft
geen besluit in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht. Het indienen van
een bezwaar of beroep is dan ook niet
mogelijk.

Informatie bekendmakingen

Bovenstaande bekendmakingen
zijn digitaal gepubliceerd. Meer
informatie over de bekendmakingen
met procedures vindt u op
officielebekendmakingen.nl.
In de procedures vindt u terug of
en hoe u bezwaar of beroep kunt
aantekenen. U kunt de bekend
makingen ook ontvangen per mail of
via de ‘Over uw buurt’ app. U kunt dan
zien welke besluiten betrekking hebben op uw buurt. De app is gratis te
downloaden via de App Store, Google
Playstore of de Microsoft Store. Op
overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich
aanmelden voor e-mail-service. <

