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BIJEENKOMST OVER DE HUURHARMONISATIE
GEMEENTELIJKE BINNENSPORTACCOMODATIES
Dinsdag 8 januari vanaf 19.30 uur
Op dinsdag 8 januari 2019 organiseert de gemeente Vught een bijeenkomst voor alle
sportverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke binnensportaccommodaties.
Tijdens deze avond kunnen sportverenigingen hun mening geven over het huidige- en
toekomstige tariefbeleid.

ECHT SNEEUWBALLENGEVECHT IN VUGHT
Donderdag 3 januari van 13.00 tot 15.00 uur
Tijdens de kerstvakantie zijn er niet alleen fantastische activiteiten óp de ijsbaan,
maar ook ernaast. Namelijk in de sneeuw! Op donderdag 3 januari organiseert MOVE
Vught samen met IJsbaan Vught een waar sneeuwballengevecht met échte sneeuw.
Gaat het dan wel sneeuwen?
Of het gaat sneeuwen of niet, dat maakt niet
uit. Wij zorgen voor echte sneeuw! Wil jij
meedoen met het sneeuwballengevecht 2019,
schrijf je dan snel in via www.sjorssportief.nl.
Het spel wordt gespeeld in twee teams die
iedere keer wisselen van samenstelling. Wil jij

graag samen met jouw vriendje of vriendinnetje
in het team? Geen probleem, dat kan ook!
Het sneeuwballengevecht vindt plaats naast de
ijsbaan op donderdag 3 januari van 13.00 tot
15.00 uur. Deelname is geheel gratis, maar je
moet je wel even inschrijven!

De gemeente vindt het belangrijk dat de
huurprijzen van de gemeentelijke binnensportaccommodaties zoveel mogelijk met
elkaar in overeenstemming komen. Om een
nieuw beleid hierover samen te stellen, zijn uw
inzichten en ideeën van groot belang. Tijdens
de avond gaat u groepsgewijs van gedachten
wisselen over een aantal stellingen, waarbij het
tariefbeleid centraal staat.
We hopen dat elke Vughtse sportvereniging
die gebruik maakt van een gemeentelijke
binnensportaccommodatie op 8 januari een
afvaardiging stuurt. Want op deze datum gaan
we spijkers met koppen slaan.

Denktank
Daarnaast willen we een zogenaamde ‘denktank’ op gaan richten. Deze denktank wordt
onze gesprekspartner bij de beleidsontwikkeling van het nieuwe tariefbeleid. Hebt u daarvoor interesse, dan horen we dit graag tijdens
de bijeenkomst.
Aanmelden
Komt u ook? Meldt u zich dan aan via
i.courage@vught.nl. De bijeenkomst begint om
19.30 uur en eindigt om 21.30 uur in het raadhuis, Leeuwensteinplein 5 in Vught.
Tot 8 januari.

VERANDERING INZAMELDAGEN AFVAL IN 2019
De afgelopen jaren is er veel veranderd op
het gebied van afval inzameling. De afvalstoffendienst is duurzaam bezig, Hun aandacht ligt
steeds meer bij het ophalen van waardevolle
grondstoffen zoals papier, gft-afval en plastic.
Daarnaast kijkt de afvalstoffendienst ook naar
de manier waarop afval ingezameld kan worden.
Bijvoorbeeld door routes efficiënter in te plannen of het aantal inzameldagen per week terug
te dringen. Zo rijden de wagens minder op en
neer en besparen zij kilometers.
Wat betekent dit voor u?
In 2019 veranderen de inzameldagen van het
afval voor bepaalde huishoudens in Vught.
Elk huishouden in Vught ontvangt van de
Afvalstoffendienst hierover een brief met daar-

in de eventuele veranderingen. Het kan dus zijn
dat u uw oud papier, plastic verpakkingsafval
en drankkartons en glas/blik op een andere
dag aan de straat moet zetten. De inzameldag
voor het gft-afval blijft in de gehele gemeente
hetzelfde.
Kijk goed op de Afvalkalender 2019!
Op de Afvalkalender 2019 ziet u wanneer
de vuilniswagen in 2019 bij u langskomt. De
Afvalkalender 2019 kunt u downloaden op
www.afvalstoffendienst.nl. Of kijk op de
Afvalstoffendienst App. Lukt het u niet de data
digitaal op te vragen? Bel dan met de klantenservice van de Afvalstoffendienst, bereikbaar op
werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op tel. 073
61 56 508.

GEWIJZIGDE INZAMELDAGEN AFVAL TIJDENS
DE FEESTDAGEN
Op dinsdag 25 december haalt
Afvalstoffendienst geen afval bij u op.
gebeurt op zaterdag 22 december 2018.
Op woensdag 26 december haalt
Afvalstoffendienst ook geen afval op.

de
Dit
de
Dit

verschuift naar zaterdag 29 december 2018.
Op dinsdag 1 januari 2019 halen we ook
geen afval bij u op. Dit gebeurt op zaterdag
5 januari 2019. Zet uw container voor 07.30
uur aan straat.

VUURWERK: VERKNAL HET NIET VOOR JOU EN
JE OMGEVING!
Vuurwerk geeft kleur aan de jaarwisseling. • Vuurwerk mag je afsteken op maandag 31
Voorwaarde is wel dat je veilig vuurwerk koopt
december van 18.00 uur tot dinsdag 1 januen het veilig gebruikt. Houd ook rekening met je
ari 02.00 uur. Buiten deze uren is het afsteken
omgeving: buren, omstanders, ouderen, kinderen
strafbaar.
en huisdieren. Neem deze tips in acht:
• Steek geen vuurwerk af binnen een straal van
250 meter van woningen met een rieten dak.
• Koop vuurwerk bij erkende verkoopadressen.
• Het is verboden illegaal vuurwerk in bezit te
Ga voor een veilige jaarwisseling. Houd het feeshebben en te kopen.
telijk voor iedereen.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE
VUGHT ROND DE FEESTDAGEN
Op woensdag 19 december is er een extra avondopenstelling. Afdeling burgerzaken is geopend van 09.00
tot 19.30 uur. Op donderdag 20 december is het
gemeentekantoor om 15.00 uur gesloten en op
maandag 24 december om 16.00 uur.
Op dinsdag 25 december, woensdag 26 december, maandag 31 december en dinsdag 1 januari is
het gemeentekantoor GESLOTEN.
Op maandag 7 januari is het gemeentekantoor vanaf 10.30 uur open.

Uw aanspreekpunt in de gemeente Vught op het gebied van werk en inkomen, begeleiding en wonen, jeugd en gezin, zorg en hulp.
Bel of mail gerust met uw vragen, zorgen of signalen: 073 65 80 750 wegwijs@vught.nl www.wegwijsplus.vught.nl

ACITIVITEITEN WIJKPUNTEN
Tijdens de kerstvakantie van zaterdag 22 december t/m
zondag 6 januari
Ook tijdens de kerstvakantie bent u van harte welkom bij de wijkpunten
De Rode Rik, Woonzorgcentrum Theresia, Huize Elisabeth,
Visio De Vlasborch de Vughtse Sportclub Prins Hendrik en DePetrus.
Maandag 24 december
12.00-13.00 uur: uit eten, warme maaltijd, WZC Theresia en Huize Elisabeth
12.00-13.00 uur: uit eten, samen eten, Visio De Vlasborch
13.00-15.15 uur: breiclub, Visio De Vlasborch
14.00-15.00 uur: koersbal, WZC Theresia
14.15-16.00 uur: yoga, Huize Elisabeth
Vanaf 18.00 uur: kerstviering in de Borchzaal, Visio De Vlasborch
Eerste kerstdag, dinsdag 25 december
09.30-11.30 uur: koffie-uurtje en de krant, De Rode Rik
10.00-11.00 uur: koffie en thee met wat lekkers, Huize Elisabeth
12.00-13.00 uur: samen eten, warme maaltijd, De Rode Rik
12.00-13.00 uur: uit eten, warme maaltijd, WZC Theresia en Huize Elisabeth
13.30-16.00 uur: denksport- en spelletjesmiddag, De Rode Rik
Tweede kerstdag, woensdag 26 december
09.30-11.30 uur: handwerkcafé, koffie-uurtje en de krant, De Rode Rik
10.00-11.00 uur: koffie en thee met wat lekkers, WZC Theresia
12.00-13.00 uur: uit eten, warme maaltijd, WZC Theresia en Huize Elisabeth
Donderdag 27 december
09.30-11.30 uur: koffie-uurtje en de krant, De Rode Rik
12.00-13.00 uur: uit eten, warme maaltijd, WZC Theresia en Huize Elisabeth
12.00-13.00 uur: uit eten, samen eten, Visio De Vlasborch
13.00-15.15 uur: breiclub, Visio De Vlasborch
14.15-16.00 uur: optreden van Tim Remie, WZC Theresia
Vanaf 17.30 uur: samen eten, warme maaltijd, De Rode Rik
Vrijdag 28 december
09.00-10.00 uur: slow sports, Sportclub Prins Hendrik
09.00-10.15 uur: van sjokken naar joggen, Sportclub Prins Hendrik
09.00-12.30 uur: buitenfitness met oefenkaarten (zelfstandig), Sportclub Prins Hendrik
09.30-11.30 uur: koffie-uurtje en de krant, De Rode Rik
10.00-11.00 uur: wandelgroep, Sportclub Prins Hendrik
11.00-12.00 uur: NAH-sportgroep, Sportclub Prins Hendrik
12.00-13.00 uur: uit eten, warme maaltijd, WZC Theresia en Huize Elisabeth
12.00-13.00 uur: uit eten, samen eten, Visio De Vlasborch
Oudjaar, maandag 31 december
12.00-13.00 uur: uit eten, warme maaltijd, WZC Theresia en Huize Elisabeth
12.00-13.00 uur: uit eten, samen eten, Visio De Vlasborch
13.00-15.15 uur: breiclub, Visio De Vlasborch
14.00-15.00 uur: koersbal, WZC Theresia
14.15-16.00 uur: yoga, Huize Elisabeth
Nieuwjaar, dinsdag 1 januari 2019
09.30-11.30 uur: koffie-uurtje en de krant, De Rode Rik
10.00-11.00 uur: koffie en thee met wat lekkers, Huize Elisabeth
12.00-13.00 uur: samen eten, warme maaltijd, De Rode Rik
12.00-13.00 uur: uit eten, warme maaltijd, WZC Theresia en Huize Elisabeth
12.00-13.00 uur: uit eten, samen eten, Visio De Vlasborch
13.30-16.00 uur: denksport- en spelletjesmiddag, De Rode Rik
Woensdag 2 januari 2019
09.30-11.30 uur: handwerkcafé, koffie-uurtje en de krant, De Rode Rik
10.00-11.00 uur: koffie en thee met wat lekkers, WZC Theresia
12.00-13.00 uur: uit eten, warme maaltijd, WZC Theresia en Huize Elisabeth
12.00-13.00 uur: uit eten, samen eten, Visio De Vlasborch
Donderdag 3 januari 2019
09.30-11.30 uur: koffie-uurtje en de krant, De Rode Rik
12.00-13.00 uur: uit eten, warme maaltijd, WZC Theresia en Huize Elisabeth
12.00-13.00 uur: uit eten, samen eten, Visio De Vlasborch
13.00-15.15 uur: breiclub, Visio De Vlasborch
Vanaf 17.30 uur: samen eten, warme maaltijd, De Rode Rik
Vrijdag 4 januari 2019
09.00-10.00 uur: slow sports, Sportclub Prins Hendrik
09.00-10.15 uur: van sjokken naar joggen, Sportclub Prins Hendrik
09.00-12.30 uur: buitenfitness met oefenkaarten (zelfstandig), Sportclub Prins Hendrik
09.30-11.30 uur: koffie-uurtje en de krant, De Rode Rik
10.00-11.00 uur: wandelgroep, Sportclub Prins Hendrik
11.00-12.00 uur: NAH-sportgroep, Sportclub Prins Hendrik
12.00-13.00 uur: uit eten, warme maaltijd, WZC Theresia en Huize Elisabeth
Wilt u komen eten bij WZC Theresia, Huize Elisabeth, De Rode Rik of Visio De Vlasborch,
meldt u zich dan minimaal een dag van tevoren aan. Kijk op de website van de wijkpunten en/
of op socialekaart.vught.nl voor meer informatie.

KNALLEND EN OPGERUIMD HET NIEUWE JAAR IN
We steken tijdens oud en nieuw veel vuurwerk af. Het is een mooie traditie om het
nieuwe jaar knallend in te gaan, maar het geeft ook de nodige rommel op straat. Op
veel plekken in de gemeente Vught ruimen de bewoners na het afsteken van vuurwerk het afval op. Ze verzamelen het in zakken en zetten deze aan straat of vegen
alles bij elkaar. Maar helaas doet dat niet iedereen.
Weetjes
• Wist u dat van al het afgestoken vuurwerk 90
procent weer op de grond terechtkomt?
• Wist u dat dit nog altijd 20.000 tot 50.000
kilo vuurwerkafval gemiddeld per gemeente
is?
• Wist u dat een groot deel daarvan wegspoelt
via de straatkolken en het riool naar de vijvers in Vught?
• Wist u dat het fijnstof dat vuurwerk in de
lucht brengt en weer neerdaalt op de bodem
mede zorgt voor water- en bodemvervuiling?
• Wist u dat veel Vughtenaren zich ergeren aan
die bende op Nieuwjaarsdag, die lang blijft

liggen als we er niets aan doen?
Oproep aan iedereen
U kunt natuurlijk wachten op de bezemwagen
van de gemeente of u kunt zelf naar de bezem
grijpen. Dit kleine gebaar zorgt voor een positieve bijdrage aan het milieu. We willen dan
ook iedereen vragen om na het afsteken van
het vuurwerk dit op te ruimen.
De gemeente Vught wenst u fijne kerstdagen
en een knallend én opgeruimd Nieuwjaar toe!

HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
EEN ONTMOETINGSPLEK VOOR IEDEREEN DIE
BETROKKEN IS BIJ MENSEN MET DEMENTIE
Woensdag 16 januari 2019
Op woensdag 16 januari 2019 opent wethouder Heijboer Het Geheugencafé Vught.
Het Geheugencafé Vught is opgericht voor mensen met geheugenproblemen, hun
mantelzorgers en geïnteresseerden. Maar ook voor mensen die beroepsmatig met
deze doelgroep te maken hebben.
Toneelvoorstelling ‘Ons kan niets gebeuren’
Tijdens Het Geheugencafé Vught wordt de
toneelvoorstelling ‘Ons kan niets gebeuren’
opgevoerd. Jan Rauth en Helma Giebels laten
op een bijzondere manier zien wat het betekent voor iemand als zij/hij de diagnose
dementie krijgt. Maar ook voor de omgeving
zelf. In de voorstelling speelt Helma de echtgenote die de diagnose dementie krijgt en Jan
de echtgenoot die mantelzorger wordt. Het
begin van een onomkeerbaar proces van vallen en opstaan.
Komt u ook?
U bent op woensdag 16 januari vanaf 19.00
uur van harte welkom bij DePetrus, Heuvel 2

in Vught. Het programma start om 19.30 uur.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via
geheugencafevught@gmail.com.
Menselijk contact belangrijk
Mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers hebben behoefte aan menselijk
contact. Zij willen graag hun ervaringen delen,
vragen stellen en informatie verzamelen. Het
Geheugencafé Vught is de geschikte plek hiervoor. Een ontmoetingsplaats dat voldoet in
deze behoefte. Het Geheugencafé Vught vindt
een keer in de maand plaats bij DePetrus,
Huize Elisabeth of Wzc Theresia.

VASTSTELLING GEMEENTELIJKE BELASTING- EN
RECHTENVERORDENINGEN 2019
Het college van burgemeester en wethouders
deelt mee dat de gemeenteraad van Vught in
zijn vergadering van 13 december 2017 diver-

se belastingverordeningen heeft vastgesteld
voor belastingjaar 2019. De belastingverordeningen zijn in te zien via www.overheid.nl.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

den en de procedure op www.vught.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.
• Ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpver- • Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
klaring van geen bedenkingen regionale waterinzien op het gemeentekantoor.
kering Esschestroom – Beukenhorst
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien van
een plan? Wij helpen u graag. Maak een afspraak
• U vindt alle informatie over de plannen, gebiemet de afdeling Ontwikkeling tel. 073 65 80 680.

PROCEDURES
1 Ter inzage en/of informatie
De stukken liggen ter inzage in de periode die vermeld staat in de publicatie.
Informatie over en inzage in publicaties is
verkrijgbaar bij:
a Ontvangst- en Informatiebalie
b Bouwen en Wonen (op afspraak)
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde leges, een afschrift van de ter
inzage gelegde stukken verkregen worden.
2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze
op een ontwerpbesluit schriftelijk en/
of mondeling indienen bij: College van
Burgemeester en Wethouders Postbus
10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publicatie anders is vermeld). Mondelinge zienswijzen kunt u indienen bij de behandelend
ambtenaar, tenzij in de publicatie anders is
vermeld. Informatie over de behandelend
ambtenaar treft u aan bij de stukken die
ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze
indienen gedurende de termijn dat de
aanvraag ter inzage ligt bij de aangegeven
instantie (6 weken, tenzij anders in de
publicatie staat vermeld).
Wat doet de gemeente met uw reactie?
Na afloop van de termijn wordt een
besluit genomen. Uw zienswijze en een
eventuele reactie hierop van de aanvrager,
worden hierbij betrokken. Als indiener
van een zienswijze wordt u op de hoogte
gebracht van het besluit.
3 Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling
zienswijzen indienen. Dit kan op dezelfde
wijze als in procedure 2 is omschreven.
4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan
daartegen een bezwaarschrift worden
ingediend door belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 weken). Het
bezwaarschrift moet worden ondertekend
en moet ten minste bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;

Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, Vught. Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl

Gemeente Vught

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan
(tenzij anders in de publicatie staat vermeld):
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10100, 5260 GA Vught
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking.
Als er sprake is van een spoedeisende
zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om
een voorlopige voorziening indienen bij:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Oost-Brabant Sector Bestuursrecht
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
5. Beroepschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan
daartegen een beroepschrift worden ingediend door belanghebbenden (gedurende
een termijn van 6 weken). Het beroepschrift moet worden ondertekend en
moet ten minste bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van het beroep
Het beroepschrift kunt u richten aan
de Rechtbank Oost-Brabant sector
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA
te ’s-Hertogenbosch.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij
genoemde rechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet
u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de site voor
de precieze voorwaarden.Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht
verschuldigd.
Het beroepschrift schorst de werking
van het besluit niet. Als sprake is van een
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd
een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter
van de Rechtbank.

@Vught

06 11 13 32 51

ONTWERPBESLUIT TOT ONTTREKKING AAN DE
OPENBAARHEID VAN DE PIET HEINSTRAAT
Op 11 december 2018 heeft het college
ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan
Grote Zeeheldenbuurt. Dit bestemmingsplan is bedoeld om de herontwikkeling van
het gebied dat wordt begrensd door de
Michiel de Ruyterweg, Maarten Trompstraat
en Esschestraat mogelijk te maken. Ten behoeve van deze ontwikkeling wordt de Piet
Heinstraat aan de openbaarheid onttrokken.
Het onttrekken aan de openbaarheid is

Parkbos, (Stadhouderspark)
BESLUIT VERLENGING
• De komende tijd worden er diverse kleine herBESLISTERMIJN AANVRAAG
stelwerkzaamheden uitgevoerd aan de Louise OMGEVINGSVERGUNNING
de Colignylaan, De Amalia van Solmslaan, Graaf • Dorpsstraat 28, verbouwen bestaande locatie
van Nassaustraat, Juliana van Stolberglaan en
tot 6 appartementen en 2 grondgebonden
een raadsbevoegdheid (artikel 9 Wegenwet).
Willem de Zwijgerlaan. Er kan daardoor plaatwoningen, OV20181281.
Voordat de Raad gevraagd wordt de Piet
selijk overlast zijn.
De brief is 11 december 2018 verzonden.
Heinstraat aan de openbaarheid te onttrekken,
publiceren wij ons voornemen hiertoe. Het
Fietspad Postweg
PROCEDURE
voornemen ligt zes weken ter inzage. Binnen
Voor de bouw van het appartementencomHierop is procedure 1b van toepassing (zie
deze periode kunnen belanghebbenden ziens- • 
plex de Coligny is het fietspad Postweg vanaf
procedurekader), onder vermelding van het
wijzen indienen tegen het voornemen.
de Willem de Rijkelaan tot 21 december aanvraagnummer.
gestremd in de richting van de rotonde W. de
PROCEDURE
Rijkelaan/Poortlaan.
Het College van B&W heeft besloten deze
Hierop is procedure 2 (zie procedurekader)
• Fietsverkeer aan deze zijde van de Postweg
van toepassing.
aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken
wordt omgeleid via de Willem de Rijkelaan.
met toepassing van artikel 3.9 lid 2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
Irenelaan
• De Irenelaan is afgesloten in verband met de
VERLEENDE
bouw van La Couronne.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW
dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u Willem de Zwijgerlaan
• Lijsterbeslaan 8, vervangen van het balkon door
kunt niet per e-mail reageren.
• Voor de bouw van het appartementen complex
een aanbouw, OV20181296.
is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.
De vergunning is 10 december 2018 verzonden.
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de
•
Boslaan 23, plaatsen van een dakopbouw,
gemeenteraad van Vught, afdeling Ontwikkeling,
OV20181295.
postbus 10.100, 5260 GA Vught. Voor een
De vergunning is verzonden op 11 december
BOUWEN
mondelinge afspraak kunt u bellen met de
2018.
afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer
•
St.-Lambertusstraat 81, herbouwen van een

EN WONEN
073 65 80 680.
bestaande langgevelboerderij, OV20181241.
De vergunning is verzonden op 12 december
Geef in uw brief aan dat het om een zienswij- WELSTAND
2018.
ze over het ontwerpbestemmingsplan ‘Grote
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
Zeeheldenbuurt’ gaat. Geef ook aan waarom
de activiteiten bouwen en monumenten worden
BOUW EN INRIT/UITWEG
u het wel of niet eens bent met ontwerpbe- voorgelegd aan de Welstandscommissie. Andere • 
Esscheweg 272 F, bouwen van een woning
stemmingsplan.
aanvragen omgevingsvergunning worden ambmet garage en het aanleggen van een in-/uitrit,
telijk getoetst als ze voldoen aan de sneltoetsOV20181283.
Wat gebeurt er na het ontwerpbestem- criteria uit de Welstandsnota. De vergaderingen
De vergunning is verzonden op 10 december
mingsplan?
van de Welstandscommissie zijn openbaar. De
2018.
Het gaat hier om een ontwerpbestemmings- agenda voor elke vergadering staat op de
plan. U kunt daar nu op reageren. De gemeen- site van de gemeente Vught, www.vught.nl. De
INRIT/UITWEG
te kijkt dan of het plan moet worden aan- vergaderingen zijn in de oneven weken op • Juliana van Stolberglaan 44, verbreding aan de
gepast. Daarna stelt de gemeenteraad het
dinsdagmorgen in het gemeentekantoor. Voor
linkerzijde van de oprit, OV20181275.
bestemmingsplan definitief vast.
meer informatie kunt u contact opnemen met
De vergunning is verzonden op 14 december
Als u het niet eens bent met het vastgestelde
het secretariaat van de Welstandscommissie via 2018.
bestemmingsplan, kunt u in beroep gaan bij
telefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
van State.
en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
•
Kerkstraat 15, verbouwen van het pand en
Let op: u kunt in principe alleen in beroep
splitsen bestaande bovenwoning, OV20181142.
gaan wanneer u ook een zienswijze heeft
INGEKOMEN AANVRAGEN
De vergunning is verzonden op 10 december
ingediend over het ontwerpbestemmingsplan. OMGEVINGSVERGUNNING
2018.
Dit geldt niet wanneer u dit redelijkerwijs • Martinilaan 12, brandveilig gebruik ten behoeve • Hadewychstraat 49, maken van een nokverhoniet kon doen, bijvoorbeeld omdat het plan
van het intern wijzigen van de indeling/gebruik,
ging, OV20181294.
naar de vaststelling toe is gewijzigd en u daar
UV20184026, ingekomen 7 december 2018;
De vergunning is verzonden op 11 december
op reageert.
• Loverensestraat 11, herinrichting van een deel
2018.
van een verblijfsrecreatiepark, OV20181309,
Hebt u nog vragen?
ingekomen 7 december 2018;
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel • 
Fazant 22, plaatsen van twee dakkapellen,
EN IN- EN UITRIT
dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonOV20181310, ingekomen 7 december 2018;
• Oscar Romerostraat 4, bouwen van een woning
nummer 073 65 80 680.
• Vijverbosweg 6, kappen van 1 spar en 2 acacia's,
en het aanleggen van een in-/uitrit, OV20181270.
OV20181311, ingekomen 10 december 2018;
De vergunning is verzonden op 11 december
•
Heikantstraat 31, plaatsen van een nieuwe
2018.
opbouw, OV20181312, ingekomen 11 december 2018;
PROCEDURE
tussen Dokter Hillenlaan en Nachtegaalslaantje. • Reutsedijk 5, verbouwen van bestaand gebouw
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepassing
Doorgaand verkeer richting Grote Gent blijft
naar kantoorgebouw, OV20181313, ingekomen (zie procedurekader). De termijn eindigt zes
gestremd.
12 december 2018.
weken na de dag van publicatie.
• De Dokter Hillenlaan is tot 21 december afgesloten tussen huisnr. 11 en Boxtelseweg.
PROCEDURE
• Vanaf 7 januari wordt de Boxtelseweg afgeslo- Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
ten tussen de Dokter Hillenlaan en Peperstraat/ procedurekader), onder vermelding van het
Grote Gent.
aanvraagnummer.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘GROTE
ZEEHELDENBUURT’
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan ‘Grote zeeheldenbuurt’. Hieronder staat
waar dit plan over gaat. Ook leest u hoe u
hierop kunt reageren.
Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan ‘Grote Zeeheldenbuurt’ over?
Het
ontwerpbestemmingsplan ‘Grote
Zeeheldenbuurt’ gaat over het gebied dat
wordt begrensd door de Michiel de Ruyterweg,
Maarten Trompstraat en de Esschestraat. Het
ontwerpbestemmingsplan voorziet in herbouw van woningen en herstructurering van
het gebied. In het bestemmingsplan worden
152 woningen mogelijk gemaakt. Daarnaast is
de herinrichting van het openbaar gebied met
parkeren, groen en wegen verankert.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan
bekijken
U kunt van donderdag 20 december 2018 tot
en met woensdag 30 januari 2019 het bestemmingsplan met bijbehorende stukken bekijken:
• Via internet www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
vghBPgrotezeeheldb-ON01
• Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat
1 in Vught.
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
stukken die ter inzage liggen.
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. De reactie die u indient, heet in deze fase
een ‘zienswijze’.
U kunt reageren van donderdag 20 december
2018 tot en met woensdag 30 januari. U kunt

VERKEER
WEGWERKZAAMHEDEN
Boxtelseweg - Dr.Hillenlaan
• De Boxtelseweg is tot 21 december afgesloten

Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, Vught. Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl

Gemeente Vught

@Vught

06 11 13 32 51

