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WE HEBBEN ER ‘SCHOON’ GENOEG VAN!
Doet u ook mee met de Landelijke Opschoondag
op zaterdag 23 maart?
Op zaterdag 23 maart vindt de Landelijke
Opschoondag plaats. Ook de gemeente
Vught doet hier aan mee, want zwerfvuil
en Vught gaan nog steeds niet samen.
Daarom blijven we campagne voeren
tegen het rondslingerend afval dat her en
der onze mooie gemeente ontsiert. We
hebben er ‘schoon’ genoeg van.
Alle hulp is welkom
Op zaterdagmorgen 23 maart willen we samen
met u de strijd aangaan tegen het afval. En
u weet het: vele handen maken licht werk.
Daarom hopen we ook dit jaar op uw hulp! U
kunt als particulier meedoen, maar ook samen
met uw vereniging, stichting of school. Iedereen
is welkom.

Programma
09.00 uur: Verzamelen bij Beheer Openbare
Ruimte (BOR) (Kettingweg 7b)
09.30 uur: Vertrek naar de schoon te maken
gebieden (op eigen gelegenheid)
11.30 uur: Na het schoonmaken opnieuw verzamelen bij Beheer Openbare Ruimte
Vragen?
Hebt u nog vragen of opmerkingen, bel dan met
Jack Dikmans, 073 65 80 120, of stuur een email
naar j.dikmans@vught.nl.

Herindeling Haaren
HET HERINDELINGSONTWERP:
INZAGE EN ZIENSWIJZEMOGELIJKHEID
Op 17 en 18 december 2018 hebben de gemeenteraden van Tilburg, Haaren, Vught,
Oisterwijk en Boxtel ingestemd met het ‘herindelingsontwerp Haaren’. Dit is het
gezamenlijk plan voor de opheffing van de gemeente Haaren. De kern Helvoirt komt
bij Vught.
Inzage
U kunt het vastgestelde herindelingsontwerp
tot en met donderdag 14 februari 2019 inzien.
Dat kan online:
• op overheid.nl (onder Bekendmakingen;
Gemeenteblad)
• op www.haaren.nl/herindeling
Of op papier:
• in het gemeentekantoor Secr. van Rooijstraat 1
(gedurende openingstijden).

Hoorzitting
Iedereen die een zienswijze indient, kan deze
mondeling toelichten of verduidelijken. Daartoe
is er op dinsdag 9 april een hoorzitting. Als
u een zienswijze indient, krijgt u hiervoor te
zijner tijd een uitnodiging. U bent niet verplicht
hiervan gebruik te maken. Let op: in de hoorzitting kunt u uw zienswijze toelichten of verduidelijken, maar u kunt geen nieuwe argumenten
inbrengen.

Informatieavonden
Zienswijzen
De gemeente Haaren organiseert twee inforU kunt een reactie geven op het herindelings- matieavonden over het herindelingsontwerp
ontwerp door een zienswijze in te dienen. Dit
op het gemeentehuis van Haaren. Alle geïntekan:
resseerden zijn welkom. U kunt kiezen uit de
• digitaal: u vult het e-formulier in op www.
volgende twee data:
haaren.nl/herindeling
• woensdag 16 januari
• schriftelijk: u stuurt een brief naar postbus 44, • donderdag 17 januari
5076 ZG Haaren
• mondeling: u maakt hiervoor een afspraak op
De presentatie start om 20.00 uur; inloop vanaf
een gemeentehuis van één van de betrokken 19.30 uur. Inhoudelijk zijn de twee avonden
gemeenten.
gelijk.

Wilt u meedoen? Graag!
Doet u mee, meldt u zich dan vóór vrijdag 8
maart aan via ‘MijnGemeente’app of via de
meldlijn 073 65 80 680. U maakt kans op een
mooie prijs. Daarnaast mogen alle deelnemers
op deze dag meedoen aan een kleine loterij.
Materialen, zoals prikkers, hesjes en plastic
zakken voor het inzamelen van afval stelt de
gemeente beschikbaar. De gemeente zorgt ook
voor een broodje na afloop van de actie.

HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
EEN ONTMOETINGSPLEK VOOR IEDEREEN DIE
BETROKKEN IS BIJ MENSEN MET DEMENTIE
Woensdag 16 januari 2019

Een zienswijze kan een suggestie zijn voor een
wijziging in het herindelingsontwerp, maar ook
een steunbetuiging.

Alles over de herindeling
Alles over het herindelingsontwerp en de
herindeling Haaren vindt u op de gezamenlijke
webpagina van de vijf gemeenten:
www.haaren.nl/herindeling.

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 hij/zij 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.

KERSTBOOMINZAMELING OP ZATERDAG 12 JANUARI
Op zaterdag 12 januari halen we uw kerstboom op. Leg de boom goed zichtbaar op de
stoep. Dicht bij de rijbaan. Het liefst zo dicht
mogelijk bij elkaar in de straat. U kunt de

boom ook gratis inleveren bij de Milieustraat
Vught. Dat kan op woensdag- en vrijdagmiddag van 12.30 tot 17.00 uur en op zaterdag
van 09.00 tot 16.00 uur.

SUBSIDIEPLAFONDS 2019
Op 27 november 2018 heeft het college de subsidieplafonds 2019 vastgesteld voor de
gemeentelijke projectsubsidies en budget-basissubsidies. Hieronder ziet u de nieuwe
bedragen.
Projectsubsidies
Het subsidieplafond voor de ‘Regeling projectsubsidies gemeente Vught 2017 – 2021’ bedraagt
voor 2019, € 30.449,-.
U kunt in 2019 een aanvraag indienen voor een projectsubsidie totdat het beschikbare geld op is.
Budget-basissubsidies
Voor 2019 gelden de volgende subsidieplafonds voor de Budget-basissubsidies:
1. Ondersteuning minima
2. Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
3. (Volks)cultuur en immaterieel erfgoed
waarvan € 10.343,- wordt gereserveerd voor Stichting de IJsbaan Vught
4. Maatschappelijk ondersteuning en maatschappelijke participatie

€ 46.982,€ 39.474,€ 178.979,€ 71.615,-

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

ACTIEF BEKEUREN OP HET MOLENEINDPLEIN
VANAF MAANDAG 14 JANUARI
Op het Moleneindplein is er sprake van een éénrichtingsverkeer (met uitzondering
van fietsers en scooters) en een verplichte rijrichting bij de in- en uitgang van het
parkeerterrein.Vanaf eind oktober controleren BOA’s hier extra. Helaas negeren nog
steeds mensen het inrijverbod. Met onveilige verkeerssituaties tot gevolg. Daarom
gaan we het anders aanpakken. De waarschuwingsperiode is voorbij. BOA’s gaan
actief bekeuren.
Waarschuwingsperiode
Na de herinrichting van het Moleneindplein is
er een nieuwe verkeerssituatie ontstaan die
wordt aangeduid met verkeersborden. Vanaf
eind oktober kregen mensen die het inrijverbod negeerden, eerst een waarschuwing. Deze
waarschuwing werd op kenteken gezet. Bij een
tweede overtreding ontvingen mensen een
bekeuring. Eind 2018 hebben de BOA’s ruim

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
•O
 ntwerp wijzigingsplan ‘Bergenshuizensestraat 8’
• Wijzigingsplan ‘Hoevensestraat 18’
• Bestemmingsplan ‘Grote Zeeheldenbuurt’
•U
 vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op www.vught.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

•H
 ebt u geen internet? De plannen kunt u ook
inzien op het gemeentekantoor.
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073
65 80 680.

80 mensen een eerste waarschuwing gegeven.
Er zijn 21 bekeuringen uitgeschreven.
Actief bekeuren
De waarschuwingsperiode is voorbij. Vanaf
maandag 14 januari gaan de BOA’s actief
bekeuren. Houdt u zich niet aan de verkeersregels? Dan krijgt u direct een boete.

BOUWEN
EN WONEN

VERKEER
WEGWERKZAAMHEDEN

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
Boxtelseweg - Dr.Hillenlaan
de activiteiten bouwen en monumenten wor• De kruising Leeuwensteinlaan-Boxtelseweg is
den voorgelegd aan de Welstandscommissie.
afgesloten.
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor•
De Boxtelseweg is afgesloten tussen de
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
Dokter Hillenlaan en Peperstraat/Grote Gent. de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of rotzooi op straat zijn niet alleen verveopenbaar. De agenda voor elke vergadering staat
lend, maar kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Het is daarom belangrijk dat u dit snel bij ons Parkbos, (Stadhouderspark)
meldt.Valt u iets op in de openbare ruimte? Dan kunt u dit snel en eenvoudig melden • De komende tijd worden er diverse kleine her- op de site van de gemeente Vught, www.vught.nl.
stelwerkzaamheden uitgevoerd aan de Louise De vergaderingen zijn in de oneven weken op
via de ‘MijnGemeente’ app. Een schoon, veilig en mooi Vught dat willen we graag zo
de Colignylaan, De Amalia van Solmslaan, Graaf dinsdagmorgen in het gemeentekantoor. Voor
houden. U toch ook?
van Nassaustraat, Juliana van Stolberglaan en meer informatie kunt u contact opnemen met
Snel en eenvoudig melden
MijnGemeente app downloaden
Willem de Zwijgerlaan. Er kan daardoor plaat- het secretariaat van de Welstandscommissie via
Kan via internet of telefonisch, maar nog
De app is ontwikkeld voor smartphones
selijk overlast zijn.
telefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op
sneller via de gemeente app. Een foto van de
en tablets die werken op basis van iOS of
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur
situatie en een korte heldere omschrijving Android. De iOS versie is te downloaden
De Koepel
en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
zijn genoeg. Zodra wij een melding ontvangen, in de Appstore, de Android versie via de • 
De Ridder van Brechtlaan is gestremd tusnemen we deze meteen in behandeling.
Google Playstore. Na het installeren van de
sen de Baron van Lindenlaan en de John F INGEKOMEN AANVRAGEN
MijnGemeente app geeft u aan dat het om de
Kennedylaan.
OMGEVINGSVERGUNNING
gemeente Vught gaat.
• Albertusstraat 23, vervangen van een schutting
Irenelaan
en pergola, OV20190001, ingekomen 2 januari
• De Irenelaan is afgesloten in verband met de
2019.
bouw van La Couronne.
PROCEDURE
Willem de Zwijgerlaan
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
• Voor de bouw van het appartementencomplex
procedurekader), onder vermelding van het
Op vrijdag 15 maart opent wethouder Van
ook voor andere sectoren die interesse of
is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.
aanvraagnummer.
de Ven in het raadhuis het Vughts Sportcafé. raakvlakken hebben met sport en bewegen.
Tijdens deze avond bieden MOVE Vught en
Hebt u interesse om te komen? Meldt u
Vught voor Elkaar u verschillende workshops
zich dan aan via www.movevught.nl. Het proaan. De avond wordt afgesloten met een net- gramma begint om 19.00 uur en eindigt om
werkborrel.
22.30 uur.

Een losse stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal?
SNELLER MELDINGEN DOEN MET DE GEMEENTE APP

VUGHTS SPORTCAFÉ OP VRIJDAG 15 MAART
Raadhuis, Leeuwensteinplein 5

Interesse?
Het Sportcafé is voor bestuursleden, commissieleden, trainers en geïnteresseerden, maar

Meer informatie
Voor meer informatie over het programma en
de workshops kijk op www.movevught.nl.

REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN
PARKEERVOORZIENING VOOR HET OPLADEN
VAN ELEKTRISCHE AUTO’S (E-LAADPUNT)
De gemeente heeft besloten tot het instellen/
realiseren van een tweetal gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische
auto’s (E-laadpunt) gelegen aan Charlotte van
Beuningenlaan in Vught. Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd door middel van toepassing van bord E04 (parkeergelegenheid) met
onderbord met de tekst “uitsluitend opladen

NIEUWE GEMEENTEGIDS VUGHT 2019
De nieuwe gemeentegids is klaar en ontvangt u volgende week bij u thuis. De gids
geeft een goed beeld van wat Vught allemaal te bieden heeft. In dit handzame en
praktische boekwerk vindt u niet alleen
informatie over de gemeente Vught maar
ook over de vele verenigingen, bedrijven
en instellingen die Vught rijk is.
De gemeentegids is de oude, vertrouwde
bron van gemeentelijke informatie, die u de
weg wijst in ons mooie Vught en zijn talrijke,
uitstekende voorzieningen.Tegenwoordig is de
traditionele gemeentegids slechts één van vele
bronnen, die u van inlichtingen voorziet.
Hebt u over twee weken nog geen gemeentegids ontvangen (bijvoorbeeld omdat u een
nee/nee- sticker op de brievenbus heeft)?
U kunt ook een exemplaar ophalen op het
gemeentekantoor.

elektrische voertuigen”.
Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn
de procedures 1a en 4 van toepassing (zie procedurekader) in de periode van 9 januari t/m
20 februari 2019.

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;

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

Gemeente Vught

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- e en omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht;
- d e 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

