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EVEN TIJD VOOR UZELF?
ZORGOPPAS REGELT EEN OPPAS MET
ERVARING
Ouders met zorgbehoevende kinderen
in Vught kunnen gebruik maken van
Zorgoppas. Wilt u even tijd voor uzelf of
voor elkaar of wilt u gewoon even niet
zorgen? Dan regelt Zorgoppas voor u een
oppas met ervaring.
Perfecte match
Als u een ervaren oppas zoekt, dan neemt u
telefonisch contact op met Zorgoppas. U geeft
uw wensen door, geeft aan hoe vaak u iemand
nodig hebt en vertelt waar de oppas bijvoorbeeld mee om moet kunnen gaan. Zorgoppas
zoekt voor u de juiste kandidaten. U, als ouder,
kiest dan de oppas kandidaat die het beste bij
u en de kinderen past.

Oppaskandidaten
De oppaskandidaten worden allemaal zorgvuldig gescreend. Grofweg zijn zij in te delen in
drie categorieën: parttimers in de zorg, studenten in de laatste fase van hun zorgopleiding en
ervaringsdeskundigen. Bijvoorbeeld iemand die
is opgegroeid met een dove zus en daardoor
gebarentaal beheerst. De oppas via Zorgoppas
is iemand aan wie u de zorg voor uw kind met
een gerust hart uit handen kan geven.
Meer informatie
Wilt u gebruik maken van Zorgoppas of wilt u
meer informatie, kijk dan op
www.zorgoppas.nl/vught.

Geen indicatie
U hebt geen indicatie nodig om gebruik te
maken van Zorgoppas en u hoeft geen uitgebreid formulier over uw kind in te vullen. In
de gemeente Vught kunt u een keer in de twee
weken Zorgoppas inzetten. U betaalt € 7,00
per uur.

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Dit geldt ook voor crisispleegouders die kinderen en jongeren per direct een veilige opvangplek kunnen
bieden.
te laten wonen en/of vervolghulpverlening te
organiseren.
Wilt u meer weten?
Kijk voor meer informatie over crisispleegzorg
op www.oosterpoort.org/crisispleegzorg. Laat
u altijd vooraf goed voorlichten en bedenk
welke opvang het beste bij uw eigen situatie
past. Is crisisopvang niet mogelijk, dan zijn er
ook andere opties: kortdurende opvang, vakantieopvang of langdurige opvang.

Kies uw eigen afvalkalender voor komend jaar
WANNEER HALEN WIJ UW AFVAL IN 2019 OP?
Wij sturen in Vught geen papieren afvalkalender meer toe naar onze inwoners. U
maakt zelf de keuze hoe u aan uw afvalinformatie komt. Bekijk uw afvalinformatie
in de handige ‘Afvalstoffendienst’ app of kijk op de papieren afvalkalender 2019? De
keuze is helemaal aan u. Er zijn drie mogelijkheden om aan uw afvalinformatie te
komen.
Welke keuze hebt u?
1. Download op uw smartphone of tablet de
‘afvalstoffendienst’ app. In deze app ziet u
precies wanneer het afval bij u in de straat
wordt opgehaald.
2. Download zelf uw afvalkalender op
www.vught.nl. Bij afval kunt u uw persoonlijke kalender downloaden. Vul uw postcode
en huisnummer in en de afvalinformatie
verschijnt op uw scherm. Printen? Klik dan
op de rode pdf knop.

3. Ontvangt u uw persoonlijke afvalkalender
2019 liever op papier? Bel dan de afvalstoffendienst, tel. 073 61 56 508.
Meer informatie?
U hebt dus meerdere mogelijkheden om uw
afvalinformatie voor 2019 te ontvangen. Hebt
u vragen? Bel met de Afvalstoffendienst 073
61 56 508 of stuur een mail naar afvalstoffendienst@shertogenbosch.nl.

VOETGANGERSBRUG A2 AFGESLOTEN
Op maandag 21 januari wordt vanaf 08.00
uur de voetgangersbrug over de A2 aan
het Maurickplein aan weerszijden afgesloten.

Deze afsluiting is noodzakelijk om de wegwerkzaamheden Boxtelseweg, Grote Gent en
Maurickplein in goede banen te leiden.

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

MOVE ACADEMY
Maak kennis met een sport in vier weken
Wil jij een andere sport proberen, maar vind je dat spannend? Ga dan eens naar de
MOVE Academy. MOVE Vught biedt, in samenwerking met sportverenigingen, iedere
week een nieuwe sport aan. Dit gebeurt in blokken van vier weken. In deze weken
maak je kennis met de sport samen met kinderen die ook voor de eerste keer komen.
Deelname aan de MOVE Academy is geheel
gratis en vindt plaats op dinsdagmiddag. De
tijd en locatie zijn mede afhankelijk van de
vereniging waar MOVE Vught op dat moment
mee samenwerkt.
Programma
• vanaf 21 januari tennis (TV Wolfsbosch) en
Volleybal (VVC Vught)
• vanaf 18 februari tennis (TV Bergenshuizen)
• vanaf 25 maart acrogym (Vughtse Sportclub
Prins Hendrik) en voetbal (SV Real Lunet)
• vanaf 6 mei atletiek (Vughtse Sportclub Prins
Hendrik)
Voor meer informatie én aanmelden kijk je op
www.sjorssportief.nl.

CRISISPLEEGOUDERS GEZOCHT
Van onschatbare waarde en heel hard nodig!

Crisisopvang in een pleeggezin is bedoeld
voor kinderen of jongeren die niet meer veilig
thuis kunnen wonen en niet opgevangen kunnen worden door familie of anderen in hun
netwerk. De maximale duur van crisisopvang
is vier weken. Tijdens deze vier weken wordt
zeven dagen per week 24-uurs zorg geboden.
Kinderen en jongeren kunnen tijdens deze
periode op adem en tot rust komen. Ook
wordt deze fase gebruikt om nieuwe mogelijkheden te creëren om het kind weer thuis
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• Hebt 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.

INFORMATIEAVOND CENTRUMPLAN OOST
Donderdag 24 januari 20.00 uur
Met het nieuwe ontwerp zorgt eigenaar Green Real Estate voor een aansprekende
en overtuigende afronding van het centrum van Vught. Het nieuw Centrumplan
Oost voorziet in een aantrekkelijk winkel- en woongebied in het Vughts dorpshart.
Graag laten we u het nieuwe ontwerp zien op donderdag 24 januari.
Wij nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst
op donderdag 24 januari vanaf 20.00-21.30
uur in De Spie (kantine van het gemeentekantoor), Secr. van Rooijstraat 1. De ingang is

tegenover de parkeergarage. We zien u graag.
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op
met de gemeente Vught gemeente@vught.nl
of 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;
- 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.

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

VERKEER
WEGWERKZAAMHEDEN
Boxtelseweg, Grote Gent en Maurickplein
•
De Boxtelseweg is afgesloten tussen de
Dokter Hillenlaan en Peperstraat/Grote Gent.
Parkbos, (Stadhouderspark)
•
De komende tijd worden er diverse kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan
de Louise de Colignylaan, De Amalia van
Solmslaan, Graaf van Nassaustraat, Juliana van
Stolberglaan en Willem de Zwijgerlaan. Er kan
daardoor plaatselijk overlast zijn.
De Koepel
•
De Ridder van Brechtlaan is gestremd tussen de Baron van Lindenlaan en de John
F Kennedylaan.
Irenelaan
• De Irenelaan is afgesloten in verband met de
bouw van La Couronne.
Willem de Zwijgerlaan
• Voor de bouw van het appartementencomplex
is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.

BOUWEN
EN WONEN
WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
de activiteiten bouwen en monumenten worden voorgelegd aan de Welstandscommissie.
Andere aanvragen omgevingsvergunning worden ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
openbaar. De agenda voor elke vergadering staat
op de site van de gemeente Vught, www.vught.nl.
De vergaderingen zijn in de oneven weken op

dinsdagmorgen in het gemeentekantoor. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
het secretariaat van de Welstandscommissie via
telefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur
en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

De vergunning is verzonden op 10 januari 2019.

De melding is geaccepteerd op 10 januari 2019.
• Boslaan 4, slopen van overdekt zwembad en
MONUMENT
verwijderen van asbesthoudende materialen,
•
St.-Lambertusstraat 33, slopen van een
OV20187081.
gemeentelijk monument een Vlaamse schuur, De melding is geaccepteerd op 9 januari 2019.
OV20181298.
De vergunning is verzonden op 7 januari 2019. POCEDURE
INGEKOMEN AANVRAGEN
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
OMGEVINGSVERGUNNING
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
procedurekader).
• Middelstebaan 19, uitbreiden van de woning, • St.-Elisabethstraat 19, bouwen van een beweegOV20191003, ingekomen 7 januari 2019;
zaal, OV20181317.
VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•
Kerkstraat 62, uitbreiden van de woning,
De vergunning is verzonden op 9 januari 2019. • 
Cromvoirtsedijk/De Heihorn, tijdelijk (popOV20191005, ingekomen 9 januari 2019;
up) restaurant (Asperges in het veld) van 16
• Perceel K 1897 Isabellaveld, kappen van 10
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
mei tot en met 2 juni 2019 dagelijks van 10.00
bomen en verplanten van 2 bomen binnen
UITGEBREIDE PROCEDURE
tot 24.00 uur, AP20180400, ingekomen op 23
projectgebied Isabellaveld, OV20191006, inge- • Dorpsstraat 28, gedeeltelijk slopen van het
november 2018.
komen 9 januari 2019;
pand i.v.m. het realiseren van 6 appartementen
De vergunning is verleend op 9 januari 2019.
• Lidwinastraat 22, plaatsen van een dakkapel
en 2 stadswoningen, UV20174016.
• Vught, Avondvierdaagse op 11 en 14 juni start
aan de voor- en achterzijde van de woning, De vergunning is verzonden op 8 januari 2019.
en finish Sportpark Prins Hendrik, op 12 juni
OV20191007, ingekomen 9 januari 2019.
Reinier van Arkel en 13 juni Real Lunet dagePROCEDURE
lijks tussen 18.00 en 21.00 uur, AP20180429,
PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepas- ingekomen op 26 december 2018
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen
De vergunning is verleend op 7 januari 2019.
procedurekader), onder vermelding van het
zes weken met ingang van de dag na publicatie
aanvraagnummer.
ingediend worden.
PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasBESLUIT VERLENGING
ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binBESLISTERMIJN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
nen zes weken met ingang van de dag na die
OMGEVINGSVERGUNNING
• Martinilaan 12, wijzigen van de brandscheiding
waarop de beschikking is verzonden worden
• Heiweg 10, verbouwen en uitbreiden van de
op 2 plaatsen in het gebouw, UV20184018.
aangetekend.
woning, OV20181301.
De brief is verzonden op 9 januari 2019.
Het college van B en W zijn voornemens, gelet ONTHEFFING SLUITINGSUUR
op artikel 2.10 en 2.13 van de Wet algemene • Cromvoirtsedijk/De Heihorn, ontheffing voor
PROCEDURE
bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsversluitingsuur in de nacht van zaterdag 25 mei
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
gunning te verlenen.
2019 op zondag 26 mei 2019 tot uiterlijk
procedurekader), onder vermelding van het
De ontwerpbeschikking en de daarop betrek01.00 uur i.v.m. een jubileumfeest,AP20190011,
aanvraagnummer.
king hebbende stukken op de aanvraag omgeingekomen op 3 januari 2019.
vingsvergunning liggen ter inzage vanaf de dag
De ontheffing is verleend op 9 januari 2019.
Het College van B&W heeft besloten deze
na publicatie.
aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken
PROCEDURE
met toepassing van artikel 3.9 lid 2 van de Wet
PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasalgemene bepalingen omgevingsrecht.
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepas- sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binsing (zie procedurekader). De termijn eindigt
nen zes weken met ingang van de dag na die
VERLEENDE
zes weken na de dag van publicatie.
waarop de beschikking is verzonden worden
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
aangetekend.
BOUW
INGEKOMEN SLOOPMELDING
• Lunettenlaan 501 A, plaatsen van twee loop- • Glorieuxlaan 1, slopen van 2 noodgebouwen,
bruggen, OV20181282.
SM20187082, ingekomen 22 december 2018.

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