
Inloopavond uitbreiding  
parkeerplaats Burgemeester 
van Houtplein
De supermarkt op het Burgemeester van Houtplein gaat uitbrei-
den. Dit betekent meer bezoekers waardoor ook meer parkeer-
plaatsen nodig zijn. Om deze extra parkeerplaatsen te kunnen  
realiseren, wordt het plein opnieuw ingericht. 

Woont u in deze omgeving en/of wilt u graag meer weten? 
Kom dan naar de inloopavond op dinsdag 1 juli van 18.00 uur  
tot 19.30 uur in buurthuis De Mand, Jan Steenstraat 2 in Vlijmen. 
U bent van harte welkom. <

Eerste woning Geerpark verkocht
De eerste woning in Geerpark is officieel verkocht! Stefan Timmer uit Wijk en Aalburg tekende af-
gelopen vrijdag het koop-aannemingscontract met bouwer en ontwikkelaar Hendriks Coppelmans. 
Stefan is de trotse bezitter van een tussenwoning aan Waterspin in deelplan Morgen I. Zijn woning 
komt op een prachtige plek aan de waterslinger te liggen.

Tijdens de drukbezochte 
woonmarkt op 17 mei bleek 
al dat er veel animo is voor 
de woningen in Geerpark. 
Op bijna alle aangeboden 
koopwoningen werd die mid-
dag een optie genomen. Het 
enthousiasme vertaalt zich 
nu in de eerste daadwerkelij-
ke aankopen. Ontwikkelaars 
Janssen de Jong en Hendriks 
Coppelmans verwachten dat 

Website over  
veranderingen in de zorg
De gemeente Heusden heeft een nieuwe website over de veran-
deringen in de zorg in het leven geroepen. Op deze website vindt 
u alle informatie over de komende veranderingen in de domeinen 
Zorg, Jeugd en Werk. Behalve informatie over de veranderingen in 
de zorg, bevat de website ook antwoorden op veelgestelde vragen. 
Ook vindt u alle vastgestelde beleidsdocumenten op de website 
terug. De website wordt de komende maanden regelmatig met 
informatie aangevuld. U vindt de website op www.heusden.nl/
transities.

Inventarisatie Jeugdhulp en Wmo

Aanbieders kunnen zich aanmelden 
Vanaf 1 januari 2015 worden de gemeenten verantwoordelijk voor 
de jeugdhulp en onderdelen van AWBZ-zorg. De negen samenwer-
kende gemeenten in de regio Hart van Brabant willen een goed 
beeld krijgen van het aanbod in de regio. Op 10 juni is de website 
www.zorginregiohartvanbrabant.nl online gegaan. Regio Hart 
van Brabant vraagt alle zorgaanbieders zich te melden via het
zogenoemde uitvraagformulier op deze website. Aanmelden
kan nog tot en met 30 juni. Deze inventarisatie is de eerste 
fase in het inkoopproces.

Informatie aanbieders Jeugdhulp en  
(nieuwe) Wmo

Op 10 juli is er een informatiebijeenkomst voor aanbieders 
Jeugdhulp en (nieuwe) Wmo. De negen gemeenten in de regio  
Hart van Brabant informeren aanbieders dan over de komende 
maanden: het inkoopproces dat de gemeenten doorlopen voor  
de Wmo-ondersteuning 2015 en de contractering die voor de 
jeugdhulp in 2015 wordt voorbereid. De bijeenkomst start om 
17 uur (inloop vanaf 16.30 uur) en duurt tot ongeveer 19.30 uur. 
Locatie is het Willem II-stadion in Tilburg. 

Wilt u deze bijeenkomst bijwonen?
U kunt zich tot en met 3 juli aanmelden via een mail naar  
germainedewit@regio-hartvanbrabant.nl. <

er de komende weken nog heel 
wat kopers gaan tekenen.

Voor ieder wat wils
Janssen de Jong en Hendriks 
Coppelmans bieden in Geerpark 
op dit moment in totaal 29 koop-
woningen aan. Deze woningen 
worden verkocht via Staete en 
Van de Zande Makelaars. Voor 
mensen die zelf hun droom-
huis willen bouwen, zijn er in 

Geerpark 24 kavels te koop. 
Tot het eind van het jaar zijn 
20 daarvan in prijs verlaagd. 
Voor meer informatie over de  
kavels kunt u contact opne-
men met de MogelijkMakers 
via www.dekavelwinkel.nl. 
Ook is het mogelijk een  
woning te huren. Hiervoor 
kunt u contact opnemen via  
www.woonveste.nl. 

Starterslening
Voor starters is het soms  
financieel lastig om de droom 
van een eigen huis te reali-
seren. Met de starterslening 
maakt de gemeente het voor 
hen gemakkelijker om een 
woning te kopen. Meer infor-
matie over de starterslening 
vindt u op www.dekavelwin-
kel.nl/goed-om-te-weten.html. 

Interesse in een woning  
of kavel? 
Kijk dan op www.geerpark.nl 
en www.dekavelwinkel.nl. < Op verzoek van burgemeester Hamming heeft de Heusdense kun-

stenares Chrisje van der Heyden-Ronde een van haar schilderijen in 
bruikleen gegeven aan de gemeente Heusden. Het schilderij genaamd: 
‘Het verloren paradijs’ heeft een mooi plaatsje gekregen op de kamer 
van de burgemeester.

Schilderij >

Stefan Timmer en zijn vriendin kijken er naar uit in 
Geerpark te gaan wonen. De handtekening is gezet!
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Nu & morgen

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
telefoon 14073
telefax (073) 513 17 99
website: www.heusden.nl
e-mail: info@heusden.nl

Bezoekadressen
Raadhuisplein 16, Drunen
Julianastraat 34, Vlijmen
Pelsestraat 17, Heusden

Telefoon
Maandag tot en met donderdag
van 9.00 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Openingstijden
Beide gemeentehuizen zijn  
geopend: 
maandag tot en met vrijdag 
9.00 tot 17.00 uur.

Met afspraak 
U kunt met een afspraak op  
maandag tot en met vrijdag tussen 
9.00 en 17.00 uur bij beide  
gemeentehuizen terecht. 

Zonder afspraak
Zonder afspraak kunt u alleen  
terecht op maandag tot en met 
vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur en 
tijdens de avondopenstelling. 

Avondopenstelling
Vlijmen : dinsdag van   
17.00 tot 19.30 uur.
Drunen : donderdag van  
17.00 tot 19.30 uur.

U kunt digitaal via www.heusden.nl 
of via het vijfcijferige telefoonnummer 
14073 een afspraak maken.

Volg ons op

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

Alarmnummers
•	112	bij	spoed
•	0900-8844	voor	aangiften,	vragen
 en meldingen (lokaal tarief)

Loket Maatschappelijke
Ondersteuning Drunen
Maandag tot en met donderdag
van 9.00 tot 17.00 uur.
Vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Milieustraat Duinweg 37, Drunen
Dinsdag tot en met vrijdag 
van 13.30 tot 16.00 uur.
Op zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur.

         




