Reactie boodschappenlijstje Heusden over Heusden
Voor de totstandkoming van “Samen thuis in Heusden” - de toekomstvisie zoals opgesteld door de
inwoners zelf – zijn veel bijeenkomsten geweest met inwoners. Hier werden ook wensen en
aanbevelingen opgehaald die niet pasten in de toekomstvisie. Deze zijn aangeboden met een
boodschappenlijstje. Dit lijstje bevat zeer diverse onderwerpen. In de tussentijd zijn concrete
verzoeken al opgepakt of hier zijn besluiten over genomen. Onderstaand wordt op een aantal centrale
thema’s nader ingegaan, waarbij we per thema reageren en laten zien op welke specifieke
‘boodschappen’ dit thema is gebaseerd.
Verkeersveiligheid
Veel van de opmerkingen gaan over verkeersveiligheid: veilige fietsverbindingen, verlichting op
fietspaden en wegen, onveilige kruisingen en straten waar te hard gereden wordt. De voorbereidingen
voor een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) zijn op dit moment in volle gang.
Hierin bekijken we welke maatregelen en aanpassingen nodig zijn aan het lokale wegennet, inclusief
wandel- en fietsverbindingen en een goed openbaar vervoersnetwerk. Dit plan komt samen met de
Heusdense samenleving tot stand. Op verschillende manieren zullen inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties betrokken worden en in de gelegenheid worden gesteld inbreng te
leveren. Vooruitlopend op het nieuwe plan worden onveilige verkeerssituaties aangepakt. Zo zijn er
afgelopen jaar diverse, kleinere maatregelen uitgevoerd ter verbetering van de verkeersveiligheid. Te
denken valt aan Plateau Mayweg-Elshoutseweg (Elshout), drempel Kooiweg, drempels Groenewoud
(Drunen), zebra Mari van Eschstraat (Haarsteeg), zebra’s Nieuwkuijksestraat (Nieuwkuijk), plaatsen
attentiekokers bij diverse bestaande voetgangersoversteekplaatsen, diverse maatregelen in het
verlengde van nieuwe inbreidingsplannen, plateau Klinkert –Duinweg wordt op korte termijn
uitgevoerd en maatregelen Groenstraat (Herpt). Daarnaast is de planvorming voor een vrijliggend
fietspad langs de Tuinbouwweg opgestart.
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Verlichting op fietspaden, levensgevaarlijk
LED-strips op de wegen graag
Veiligheid fietsers op Tuinbouwweg is niet goed
Vanwege de GOL veel verkeer door De Grassen, is onveilig
Drunen: Grotestraat en Torenstraat levensgevaarlijk vanwege verkeer. Centrum autoluw maken?
Mensen rijden te hard in Haarsteeg, graag verkeersdrempels
Ooit werd de belofte gedaan dat Plan Dillenburg geen achterpoorten zou krijgen, die uitkwamen op de
Hogeweg. Dat gebeurt nu wel.
Denk aan veilige fietspaden rondom het sportgebied (Dillenburcht, De Schroef)
Zorg voor een veilige fietsverbinding tussen Heusden en Elshout
Fietspaden op gevaarlijke punten zoals op de Grote Kerk en de Akker en de rotonde op het plein (op alle
wegen die uitkomen op de rotonde officiële oversteekplaatsen) en ook op Mommersteeg ter hoogte van
Achterstraat
Doorgang vanaf de Akker naar parkeerterrein (naast de Jumbo) halverwege afsluitbaar voor auto’s
maken (paaltjes). Naast het gevaar van over de stoep rijden naar dit poortje belemmert het ook het
doorgaande verkeer van Akker vanwege stoppende auto’s van beide zijden
Vrijliggend fietspad Priemsteeg Haarsteeg t.b.v. veiligheid voetbaljongeren
Kruising Mommersteeg met Tuinbouwweg veiliger maken
Bocht Ipperhoeve gevaarlijk
Hoeven is een racebaan. Drempel is een springplank
Verlichting Hoeven – Mariendonkstraat (Haarsteeg) slecht

Openbare ruimte
Meldingen over de openbare ruimte kunnen doorgegeven worden via de Buiten Beter app, online of
telefonisch. Het kwaliteitsniveau is op dit moment gebaseerd op ‘veilig en heel’ waarbij we de wens
hebben uitgesproken dit naar een hoger plan te willen tillen. Vooruitlopend hierop pakken we een
aantal integrale onderhoudsprojecten aan in 2019-2020 (als onderdeel van het wegenbeheerplan
2019-2028). Wanneer een specifieke locatie is benoemd zijn inmiddels geïnspecteerd om te bepalen
of hier onderhoud of zelfs vervanging noodzakelijk is.
Ten aanzien van drie specifiek benoemde punten:
 Graag meer honden uitlaatvelden. Nieuwe honden uitlaat velden worden gerealiseerd op
verzoek van, en in overleg met, inwoners. Waar hondenbezitters vragen om meer
uitlaatruimte, zijn niet-hondenbezitters er vaak tegen dat die ruimte in hun omgeving wordt
gerealiseerd. Wij vragen dan ook om voor concrete verzoeken contact op te nemen, zodat we
samen naar de mogelijkheden kunnen kijken.
 Verleng de geluidsschermen aan de noordkant, ter hoogte van Elshout. Rijkswaterstaat heeft
inmiddels voorgesteld om hier een stiller wegdek te realiseren in plaats van geluidschermen.
Hier hebben wij mee ingestemd. Informatie hierover is in deze raadsinformatiebrief te vinden.
 In zoveel mogelijk kernen de kerstboom terug op het plein. De gemeente draagt zelf geen
zorg voor het plaatsen van kerstbomen. Wel zien we in meer en meer kernen of wijken dat
bewoners zelf het initiatief nemen om een eigen kerstboom te plaatsen. Wilt u samen met uw
buren hiermee aan de slag en wilt u weten of dit kan op de plek die u in gedachten heeft,
neem dan contact met ons op.
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Groen moet blijven
Lips rotonde is onhandig en duur, dat moet anders en beter kunnen
Graag meer hondenuitlaatvelden
Elshout: wegdek is hobbelig en slecht
Verleng de geluidsschermen aan de noordkant, ter hoogte van Elshout. Ze houden nu op, precies op het
punt waar de auto’s beginnen op te trekken.
Maak een voetbalveld op het Breepark in Drunen. Daar is de potentie, 1.000 kinderen die er gebruik van
maken.
Wegen waar nodig onderhoud gepleegd moet worden zoals Pastoriestraat/verlengd door stukje van
Pastoor van Ackerstraat
Mr. Prinsenstaat Haarsteeg; bestrating slecht, los, afwatering
Haarsteegsestraat; bestrating slecht
Bestrating trottoirs slecht ten behoeve van buggy en rollator
Trappenonderhoud van de dijk bij Haarsteeg
Wateroverlast Ipperhoeve en andere straten Haarsteeg
En in zoveel mogelijk kernen de Kerstboom terug op het plein

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) is een regionale, integrale gebiedsontwikkeling
gericht op het verbeteren van de leefbaarheid in vooral de kernen Vlijmen, Nieuwkuijk en Drunen.
GOL levert een bijdrage aan een betere verkeersafwikkeling, beperking van de verkeersoverlast, het
voorkomen van wateroverlast en een verbetering van het natuurnetwerk. De provincie Noord-Brabant
coördineert het totale project en verzorgt het grootste deel van de communicatie. Samen met hen
informeren wij u via verschillende kanalen over de voortgang. Hierbij betrekken wij waar mogelijk
inwoners en ondernemers en realiseren wij ons dat niet iedereen het eens is met keuzes die gemaakt
worden.
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De GOL moet worden afgeblazen
Vanwege de GOL veel verkeer door De Grassen, is onveilig
De gemeente moet eerlijker communiceren over de GOL, geen leugens meer

Beschikbaarheid voorzieningen
Als gemeente hechten we groot belang aan het voorzieningenniveau in alle kernen en proberen we
die op peil te houden. Zo moet er in iedere kern een algemeen toegankelijke ontmoetingsmogelijkheid
aanwezig zijn. Dit hoeft niet perse een gemeentelijk buurthuis te zijn, maar dat kan ook het plaatselijke
café, de school of het parochiehuis zijn. Wanneer een voorziening niet voldoet aan de wensen juichen
wij inwonersinitiatieven met als doel hier verbetering in aan te brengen toe.
Veel voorzieningen waar naar gevraagd wordt zijn echter niet van ons. Uiteraard nemen we dit wel
mee in gesprekken met onze partners en, wanneer er geen actieve samenwerking is, zijn de signalen
doorgegeven aan de juiste partij. Voor klachten of opmerkingen over de dienstverlening verwijzen wij
graag rechtstreeks naar hen.
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Oudheusden meer brievenbussen, nu alleen bij de COOP
In Oudheusden moet dringend meer nieuwbouw komen, anders te weinig voorzieningen
Meer bushaltes, nu te ver lopen voor ouderen
In Elshout graag een pinautomaat en meer winkels
Elshout en diverse andere kernen: de Heusdense Courant wordt slecht bezorgd
Er moet een centrale ontmoetingsplaats komen voor Heusdenaren in Vlijmen, Haarsteeg en eigenlijk bij
de rest van de kernen ook
Buurtbus naar Vlijmen vanuit Haarsteeg gewenst

Subsidies
De gemeenteraad stelt het subsidiebeleid en de hoogte van de subsidies vast. Het doel is om
maatschappelijke organisaties en instellingen in staat te stellen om met hun activiteiten een bijdrage te
leveren aan de verwezenlijking van gemeentelijke beleidsdoelen die zonder subsidie niet of niet
geheel gerealiseerd zouden worden. Activiteiten die voldoen aan de subsidiecriteria worden
gesubsidieerd, onafhankelijk van de kern waaruit het verzoek komt of waar de activiteiten
plaatsvinden. Meer informatie over de verschillende subsidievormen kunt u lezen op onze website.
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Meer subsidies voor verenigingsleven
Haarsteeg heeft gevoel overgeslagen te worden bij toebedeling gelden
Vlijmen heeft gevoel overgeslagen te worden bij toebedeling gelden

Wonen
We vergroten de diversiteit van het woningaanbod bij nieuwbouw en via herstructurering en
revitalisering van bestaand vastgoed. Hiermee bevorderen we het aanbod van passende woningen
voor diverse doelgroepen. Inwoners worden betrokken bij de ontwikkeling van deze plannen waarbij
het onze uitdaging is om verschillende belangen te combineren of af te wegen bij het maken van een
keuze. In Drunen lopen diverse projecten om te komen tot woningbouw. Daarnaast zijn er plannen in
Oudheusden voor woningbouw aan de Rembrandtlaan en aan de Herptseweg.
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In Oudheusden moet dringend meer nieuwbouw komen, anders te weinig voorzieningen
Drunen: meer starterswoningen nodig zodat jongeren blijven
Houd het Oranjeveld in Drunen groen.

Afval
De suggestie om te starten met een vaste opruimochtend op de eerste zaterdag van de maand vinden
wij een goed idee! Dit willen we graag ondersteunen met bijvoorbeeld grijpers en plastic zakken. Het
afval kan daarna gratis aangeboden worden bij de milieustraat. Om afspraken te maken om dit echt te
organiseren kunt u contact met ons opnemen.
We krijgen door het jaar heen veel vragen over afvalinzameling. Hoe de afvalinzameling voor de
verschillende soorten afval werkt, vindt u op deze webpagina. Specifiek wordt gevraagd naar
groenafval, dit wordt overal in de gemeente opgehaald en kan altijd (gratis) worden weggebracht naar
de Milieustraat. Meldingen van gedumpt afval kunnen doorgegeven worden via de Buiten Beter app,
online of telefonisch.
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Groenafval is een breed terugkerend probleem: het moet eigenlijk in alle plaatsen in Heusden af te voeren
zijn of opgehaald worden. Per week of per maand groenafvalcontainers (geen mandjes) op een bepaalde
geschikte plek. Bijvoorbeeld in Vlijmen, omdat er overal gedumpt wordt (ik kan je zelfs een plek laten zien
waar, als de gemeente het weg wil halen, meerdere vrachtwagens nodig zijn). Maar ze kijken helaas de
andere kant op.
Opruimochtend op de eerste zaterdag van de maand.

