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Nu & morgen
Raadsvergadering: Begroting 2020
Donderdag 7 november 2019

foto Patrick Guitjens

Op donderdag 7 november 2019 vanaf 17.00 uur vindt de openbare raadsvergadering plaats in
het gemeentehuis in Vlijmen. Deze openbare raadsvergadering staat volledig in het teken van
de begroting 2020.

Parkeren in vesting Heusden
Ieder weekend is de parkeerdruk hoog in vesting Heusden.
Toeristen komen de mooie vestingstad bewonderen en parkeren
graag dichtbij. Bij evenementen zoals de intocht van Sinterklaas
of het Candelightshoppen neemt deze parkeerdruk alleen maar
toe en verandert dit snel in parkeeroverlast.
De begroting 2020 bevat de voorgenomen doelen
en te realiseren resultaten voor 2020. Er liggen
tal van ambities op het terrein van het sociaal
domein, veiligheid, duurzaamheid en fysieke
infrastructuur. Een grote uitdaging, óók financieel,
blijft het sociaal domein. Op een begroting van
ruim € 120 miljoen geven we in Heusden € 40
miljoen uit aan het sociaal domein en dat bedrag
zal verder stijgen. We vinden dat ook nodig, want
in Heusden willen we dat iedereen mee kan doen
in de gemeenschap voor doeners met een droom.
Na alle planvorming starten we in 2020 met de
realisatie van twee belangrijke projecten, de

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat en
Plan Steenenburg. De bouw van nieuwe woningen,
in onder andere Geerpark, Victoria en de Gorsen,
gaat onverminderd door.
De gemeente is nog steeds financieel gezond, onze
reserves zijn op peil. De toekomst kijken we dus
vol vertrouwen tegemoet. Voor het spreekrecht,
de agenda en de raadstukken verwijzen we je naar
www.heusden.nl. onder de kop ‘raad en college’ /
‘vergaderingen’. Je bent op donderdag 7 november
van harte welkom! <

Controle hondenbelasting
Heb jij een of meerdere honden? Dan weet je vast
dat je hiervoor hondenbelasting voor moet betalen.
De komende weken voeren wij huis-aan-huis
controles uit of er van elke hond aangifte is gedaan.
De controleurs zijn in het bezit van een
legitimatiebewijs. Op verzoek wordt dit getoond.

Treft een controleur een hond aan, die nog niet in
het hondenbelastingbestand van de gemeente is
opgenomen, dan ontvang je van de controleur een
aangifteformulier. Als je niet thuis bent dan laat
hij een brief en een aangifteformulier achter. Wil je
weten waarom je belasting moet betalen dan vind je
meer informatie op onze website www.heusden.nl. <

In de vesting mag je alléén parkeren binnen de vakken. Dit heeft
een reden. De straten in Heusden zijn smal, daardoor is het niet
mogelijk om overal te parkeren. Bijvoorbeeld als auto’s buiten
de vakken staan op de Demer, is het voor hulpdiensten zoals de
brandweer moeilijk om de straat in te rijden.
Tijdens evenementen controleert de gemeente extra op parkeer
overlast in de vesting. Juist omdat de parkeerdruk toeneemt
ontstaan er gevaarlijke situaties. Woon je dichtbij? Kom dan lekker
te voet of op de fiets naar de vesting!
Parkeerterreinen
Op loopafstand van vesting Heusden zijn grote parkeerterreinen.
Je mag hier gratis en onbeperkt parkeren binnen de parkeervakken.
De parkeerterreinen zijn duidelijk aangegeven. Ook zijn er
drie locaties waar je betaald mag parkeren zoals de Vismarkt,
Botermarkt en het Burchtplein.
Boete
Je loopt kans op een parkeerboete als je je niet aan de parkeerregels
houdt. Er zijn twee soorten parkeerboetes. Een boete voor niet
betaald parkeren, bijvoorbeeld als je geen kaartje hebt gekocht of
de parkeertijd is verstreken. Maar je kunt ook een boete krijgen
voor fout parkeren, bijvoorbeeld als je buiten de vakken geparkeerd
staat of onterecht parkeert op een invalideparkeerplaats of een
parkeervak waar je een vergunning voor nodig hebt.
Meer informatie over de parkeren in vesting Heusden vind je op
www.heusden.nl <

Je kunt ook Whatsappen
met de gemeente Heusden
via telefoonnummer

(06) 532 357 05

Het ‘Reisloket’ komt eraan!
Bij het ‘Reisloket’ kun je terecht met vragen over het openbaar
vervoer. De deskundige OV-ambassadeurs nemen alle tijd voor je en
weten welke vragen senioren hebben. Bijvoorbeeld met welke buslijn
je naar familie kan reizen? Of hoe dat nou zit met de OV-chipkaart?
Kom langs voor een persoonlijk reisadvies of het gratis aanvragen
van een persoonlijke OV-chipkaart. De gratis persoonlijke OV-chipkaart
is alleen voor inwoners van 65 jaar of ouder. Je bespaart € 7,50.
Het ‘Reisloket’ is te vinden op:
• 7 november van 08.00 tot 12.00 uur bij de Jumbo in Vlijmen.
• 14 november van 12.00 tot 17.00 uur in de bibliotheek in Vlijmen.
• 22 november van 09.00 tot 13.00 uur in het gemeentehuis in Drunen.
Neem voor het aanvragen van de OV-chipkaart je legitimatiebewijs en
een pasfoto mee. <

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 tot en met vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: (073) 513 17 89
WhatsApp
Maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: (06) 532 357 05

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
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.
Rij- en reisdocumenten dienen
persoonlijk 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 13.30 - 16.00 uur.
Op zaterdag van 09.00 - 15.00 uur.
Volg ons op

www.heusden.nl
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Milieustraat nieuws!

Voorkom overlast bij
stoken!

Als inwoner van de gemeente Heusden kun je
afval inleveren bij de Milieustraat in Drunen.
Neem bij een bezoek aan de Milieustraat altijd
je afvalpas mee. Ook op de milieustraat moeten
vuilniszakken met huishoudelijk restafval of
los huishoudelijk restafval in de ondergrondse
container gedeponeerd worden. Bedrijfsafval mag
niet afgevoerd worden via de Milieustraat.

Een houtkachel of open haard brengt snel sfeer in huis.
Het nadeel is dat dit veel meer verontreiniging verspreidt dan
andere verwarmingsmethoden en nogal eens overlast geeft.

Medewerkers van de Milieustraat gaan hier
strenger op toezien en op verzoek moet je de
afvalpas kunnen tonen. <

Openingstijden Milieustraat
Dinsdag tot en met vrijdag van 13.30 - 16.00 uur.
Zaterdag van 09.00 - 15.00 uur

Tijdens het stoken komen er schadelijke stoffen in de lucht.
De rook uit de schoorsteen kan buiten in de lucht blijven
hangen, zeker bij windstil en mistig weer, en komt via ramen en
ventilatieroosters ook binnen bij andere woningen. Je voorkomt
dit door op de juiste manier te stoken!

SAMENBOUWEN. IN. Geerpark

In de energiezuinige nieuwbouwwijk Geerpark
in Vlijmen komen in de nieuwe fase ‘Tot
Morgen’ zestien koopwoningen, geheel naar
de wens van de toekomstige bewoners. In Van
der Aa Bouwbedrijf uit Elshout hebben de
deelnemers van SAMENBOUWEN.IN Geerpark
een enthousiaste aannemer gevonden die
ernaar streeft om in het 1e kwartaal van 2020

Koolmonoxide
Bij het gebruik van een open haard of kachel wordt het tijdens
het stoken al gauw te warm in de woning. Om dit tegen te
gaan, wordt het vuur getemperd, door de luchttoevoer te
verminderen. Zo ontstaat een onvolledige verbranding waarbij
schadelijke gassen vrijkomen, zoals koolmonoxide en roet.
Deze gassen zijn slecht voor de gezondheid en leveren ernstige
schade aan het milieu. Een oranje, instabiel flakkerende vlam
duidt op onvolledige verbranding.
Stooktips
• stook niet bij mistig of windstil weer
• stook alleen onbehandeld en droog hout
• controleer regelmatig of je goed stookt, de vlam dient helder
geel te zijn
• gebruik een kachel die qua capaciteit afgestemd is op de
ruimte
• laat de schoorsteen minimaal één keer per jaar vegen
• plaats in een ruimte waar je stookt een rook- en CO
(koolmonoxide) melder
• stook niet als bewoners (of omwonenden) last hebben van
irritatie van ogen, neus, keel of luchtwegen. <

te starten met de bouw. Voldoende redenen
voor de deelnemers om gezamenlijk de koop- en
aannemingsovereenkomsten te ondertekenen! <

Bewonersenquête

Bekendmakingen >
Omgevingsvergunning
ONTVANGEN
Bouwen
• Drunen, Anton Pieckplein (kadastraal
L4903), bouwen woning (607781,
24-10-2019)
• Elshout, Wolfshoek 76, splitsen
woning in 2 woningen (608159,
28-10-2019)
• Herpt, Zeggelaarseweg 2, uitbreiden
loods (607540, 23-10-2019)
• Vlijmen, Achterstraat 42, renoveren
en isoleren dak (607774, 24-10-2019)
• Vlijmen, Hoprank 12, plaatsen
dakkapel aan achterzijde woning
(607782, 25-10-2019)
Kappen
• Drunen, Lipsstraat 14, kappen
zomereik (608045, 28-10-2019)
Reclame plaatsen
• Vlijmen, Burgemeester Zwaansweg 4,
vervangen handelsreclame (607626,
23-10-2019)
Procedure
De gemeente Heusden geeft een
kennisgeving van de ontvangen
aanvragen.De stukken zijn voor

www.heusden.nl

Is het prettig wonen in jouw buurt? We vragen ruim 6200 huishoudens
om hun mening. De uitkomsten gebruiken we voor het maken van
plannen voor onze kernen. Heb jij de enquête ontvangen? Vul hem in!

iedereen in te zien in het gemeentehuis
in Vlijmen. Tegen ingediende
aanvragen is geen bezwaar mogelijk.
VERLEEND
De vermelde datum is de
verzenddatum.
Bouwen
• Drunen, Rooseveltstraat 87, bouwen
overkapping (601243, 29-10-2019)
• Haarsteeg, Vergereindseweg 2,
plaatsen dakkapel (606141,
18-10-2019)
Afwijken van de bestemming
• Drunen, Rooseveltstraat 87, bouwen
overkapping (601243, 29-10-2019)
Kappen
• Drunen, Duinweg (kadastraal L6025),
kappen 26 vormplatanen (606865,
25-10-2019)
• Drunen, Overlaatweg (kadastraal
L2135), kappen iep (606106,
24-10-2019)
• Heusden, Demer 1, kappen
kastanjeboom (606095, 24-10-2019)
• Vlijmen, Meliestraat 14, kappen
berkenboom (604967, 25-10-2019)
• Vlijmen, Mortelweg (kadastraal
N714), kappen 30 eiken (605357,
25-10-2019)

• Vlijmen, Clauslaan/WillemAlexanderlaan (kadastraal H6090),
kappen 16 bomen (607098,
28-10-2019)
Bezwaar
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
belanghebbende kan bezwaar maken.

Verkeer
60-KM ZONE
Het college van Heusden heeft
besloten om op de Mortelweg, voor
zover gelegen tussen de Abt van
Engelenlaan en de nieuwe komgrens
van de wijk Geerpark, een
maximumsnelheid van 60 km/u in te
stellen door het plaatsen van
verkeersborden.
TIJDELIJKE GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van Heusden heeft
besloten om een tijdelijke
gehandicaptenparkeerplaats in te
stellen bij de ingang van het cultureel
centrum aan de Demer 1 in Heusden

door het plaatsen van een verkeersbord
en een tegel met rolstoelsymbool. De
gehandicaptenparkeerplaats heffen
we op wanneer het gebouw haar
huidige functie verliest.
GERESERVEERDE
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Het college van Heusden heeft
besloten om een gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ter
hoogte van de Demer 2 in Heusden en
ter hoogte van de Rembrandtlaan 36 in
Oudheusden aan te leggen door het
plaatsen van een verkeersbord en
onderbord met kenteken.
PARKEERVERBOD
Het college van Heusden heeft
besloten om parkeerverboden in te
stellen in de buitenbochten van de Van
Speijkstraat, ter hoogte van de
huisnummers 5 en 47, door het
aanbrengen van een onderbroken gele
streep.

Informatie bekendmakingen

Bovenstaande bekendmakingen
zijn digitaal gepubliceerd. Meer
informatie over de bekendmakingen
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 of
via de ‘Over uw buurt’ app. Je kunt dan
zien welke besluiten betrekking
hebben op jouw buurt. De app is gratis
te downloaden via de App Store,
Google Playstore of de Microsoft Store.
Op overuwbuurt.overheid.nl kun jij je
aanmelden voor e-mail-service. <

