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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

HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
GROTE OPKOMST, EEN GROOT SUCCES

WIJKPUNTEN IN DE GEMEENTE VUGHT
U bent van harte welkom 
In een wijkpunt is iedereen van harte welkom, voor ontmoeting, eten en drinken en 
om samen leuke en leerzame activiteiten te doen. Ieder wijkpunt biedt iets anders en 
kan één of meer functies hebben. 

Wist u dat…
…in de gemeente Vught zes wijkpunten zijn? 
Namelijk De Rode Rik, Huize Elisabeth, 
Woonzorgcentrum Theresia, Visio De 
Vlasborch, de Vughtse Sportclub Prins Hendrik 
en DePetrus.

…de deuren van de wijkpunten voor iedereen 
open staan, jong en oud?

…u bij alle wijkpunten terecht kunt voor een 
praatje en een spontane ontmoeting?

…de wijkpunten verschillende activiteiten orga-
niseren?

…u kunt eten bij De Rode Rik, Huize Elisabeth, 
Wzc Theresia en Visio de Vlasborch?

…DePetrus een Infopunt heeft waar u elke 
dinsdag om 14.00 uur terecht kunt?

…u bij de Vughtse Sportclub Prins Hendrik elke 
vrijdagochtend welkom bent voor een kop kof-
fie en/of om te komen wandelen?

…ieder wijkpunt herkenbaar is aan het wijk-
puntlogo?

…de pictogrammen onder het logo aangeven 
wat dit wijkpunt u biedt?

Hoe weet u precies wat er te doen is bij 
een wijkpunt?
Wilt u weten waar en wanneer u een warme 
maaltijd kunt eten of mee kunt doen met een 
bepaalde activiteit? Kijk dan op de agenda van 
de Sociale Kaart Vught: www.socialekaartvught.
nl. Voor de openingstijden en overige informa-
tie over het wijkpunt verwijzen we u naar de 
website van het wijkpunt zelf.

Op woensdag 16 januari opende wethouder Heijboer Het Geheugencafé Vught. 
Er waren in totaal 220 belangstellingen in DePetrus. De eerste editie van Het 
Geheugencafé Vught is een feit. We kunnen spreken van een grote opkomst én een 
groot succes!

De 220 aanwezigen luisterden aandachtig naar 
de toespraken van wethouder Heijboer en 
Marijke Blanken van Ouderen Samen. Zij bena-
drukten dat het belangrijk is dat mensen 
meer geïnformeerd worden over de dementie/
geheugenproblematiek én dat kennis gedeeld 
wordt. Het taboe over dit onderwerp moet 
verminderen en verdwijnen. Want iedereen 
krijgt op den duur met dementie te maken. De 
voorstelling ‘Ons kan niets gebeuren’ was dan 
ook herkenbaar voor velen.

Voorstelling ‘Ons kan niets gebeuren’
De voorstelling, geschreven en gespeeld door 
Jan Rauh en Helma Giebels, liet op een bijzon-
dere manier zien wat dementie teweeg kan 
brengen. 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. Voor meer informatie over 
deze voorstelling: www.rauh-giebels.nl.

Dementievriendelijke gemeente
Gemeente Vught wil een dementievriendelijke 
gemeenschap zijn. Eén op de vijf Nederlanders 
krijgt dementie. Omdat we ouder worden, 
stijgt het aantal mensen met dementie in 2040 
naar verwachting naar 550.000. Dit betekent 
dat steeds meer inwoners én organisaties in 
onze gemeente dagelijks te maken (gaan) krij-
gen met dementie. 

Menselijk contact belangrijk
Het Geheugencafé Vught is opgericht voor 
mensen met geheugenproblemen, hun man-
telzorgers en geïnteresseerden. Maar ook 
voor mensen die beroepsmatig met deze 
doelgroep te maken hebben. Iedereen heeft 
behoefte aan menselijk contact, wil ervaringen 
delen, vragen stellen en informatie verzamelen. 
Het Geheugencafé Vught is de geschikte plek 
hiervoor. Ook bij de Geheugenbibliotheek in 
DePetrus bent u van harte welkom. Op elke 
dinsdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur en 
vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur zijn 
er vrijwilligers aanwezig. Zij kunnen u gericht 
verder helpen of luisteren gewoon naar u. 

Data Het Geheugencafé Vught
Het Geheugencafé Vught vindt een keer in de 
maand plaats bij DePetrus, Huize Elisabeth of 
Wzc Theresia. Daarnaast wordt er elk kwartaal 
een folder uitgebracht met het programma. 
Deze vindt u op 
www.ouderensamen.nl/geheugencafe-vught/.
Zet de volgende data alvast in uw agenda:
• Woensdag 20 februari in Huize Elisabeth
• Woensdag 20 maart in Wzc Theresia
• Woensdag 17 april in Huize Elisabeth 
• Woensdag 15 mei de DePetrus 
• Woensdag 19 juni in Huize Elisabeth 
• Woensdag 11 september in Wzc Theresia 
• Woensdag 16 oktober in Huize Elisabeth 
• Woensdag 20 november in DePetrus 

BEGIN FEBRUARI TIJDELIJKE TRAP 
VOETGANGERSBRUG A2 
Vanaf maandag 21 januari is de voetgan-
gersbrug 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. 

Tijdelijke trap
Om de verbinding naar Kasteel Maurick 
te behouden, plaatsen we begin februari 
een tijdelijke trap. Deze trap komt tegen 
het geluidsscherm van de A2 te staan. We 

leggen voorzieningen aan om de trap te 
bereiken en plaatsen bij de oversteek van 
de Boxtelseweg tijdelijke bebording. De tij-
delijke trap blijft staan totdat de nieuwe trap 
geplaatst kan worden. Naar verwachting is 
dit eind oktober.

Tijdens de werkzaamheden moet de door-
gang een enkele keer afgesloten worden in 
verband met werkzaamheden. De doorgang 
wordt echter zo snel mogelijk weer open-
gesteld, zodra dit op een veilige manier kan.

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 van 20.00 tot 21.30 
uur in De Spie (kantine van het gemeente-
kantoor), 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.

Zaterdag 26 januari
BELEEF DE HISTORIE OP HET VUGHTSE 
ISABELLAVELD 
Het Vughtse Isabellaveld – tussen Postweg en Prinsenlaan – is doordrenkt van historie. 
Hier werden in 1629 de messen geslepen en de musketten geladen voor de bestor-
ming van het Fort Isabella, toegangspoort tot het Spaans bolwerk ’s-Hertogenbosch. 
Het was een doorslaggevende veldslag in de Tachtigjarige Oorlog die indrukwekkende 
sporen achterliet in onze Vughtse bodem. Op 26 januari kunt u ze zelf gaan bekijken. 

Het Isabellaveld in Vught is onderwerp van een 
grootse opgraving. BAAC Archeologie werkt er 
samen met de Stichting Erfgoed Vught en haar 
vrijwilligers van de werkgroep Archeologie. Ze 
leggen de restanten bloot van een bloedige 
veldslag tussen Spaanse én Staatse troepen in 
de jonge jaren van de Nederlandse Republiek. 
Op 26 januari kunt u de historische grond 
betreden en met eigen ogen zien hoe een lang 
verborgen, bewogen geschiedenis aan het licht 
wordt gebracht. 

Zaterdag 26 januari: open dag Slagveld 
Isabella
Deze zaterdag kunt u éénmalig persoonlijk 
kennis maken met een prachtig stuk loka-
le geschiedenis. Archeologen van BAAC en 
Vughtse vrijwilligers leiden u, groepsgewijs en 
op regelmatige tijden,  rond over het voormalig 
slagveld en laten u door het oog van de arche-
oloog de interessante historie beleven. Het is 
een bijzondere plek en een unieke gelegenheid 
om de Linie 1629 te ‘beleven’. De gemeente 
Vught nodigt u van harte uit. 

Waar?  Isabellaveld, Vught, toegang via de 
Postweg

Wanneer?  Zaterdag 26 januari, van 10.00 tot 
14.00 uur

Parkeren  Op de parkeerterreinen van res-
taurant ’t Misverstant en van Fort 
Isabella. Of komt u op de fiets.

Tip: neem rubberen laarzen mee. De bodem 
kan drassig zijn.

Start verkoop woningen
Aanleiding voor de opgravingen is de aan-
staande woningbouw op het Isabellaveld. De 
open dag op 26 januari valt samen met de 
start van de verkoop van de woningen. Bent u 
geïnteresseerd en wilt u meer informatie over 
een nieuwe woning, dan kunt u deze zaterdag 
tussen 10.00 en 13.00 uur terecht in restau-
rant ’t Misverstant aan de Kampdijklaan 80. 
En als u er toch bent, maak dan direct kennis 
met uw toekomstige woonomgeving en haar 
indrukwekkende erfenis. 

Graag tot zaterdag 26 januari. 

Een scène uit de voorstelling ‘Ons kan niets gebeuren’ fotograaf Joke Postma
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GEZAMENLIJKE COMMISSIE
Donderdag 24 januari om 20.00 uur

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 klei-

ne 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 tus-

sen de Baron van Lindenlaan en de John F 
Kennedylaan.

St.-Lambertusstraat
•  De St.-Lambertusstraat en Cromvoirtseweg 

zijn vandaag op 23 januari afgesloten ter 
hoogte van Cromvoirtseweg 6.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

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.

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor 
de activiteiten bouwen en monumenten wor-
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. 
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor-
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan 
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De 
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn 
openbaar. De agenda voor elke vergadering 

VERKEER

BOUWEN 
EN WONEN

HET VUGHTS SPORTCAFÉ OP VRIJDAG 15 MAART
Nieuwe initiatieven en samenwerkingen
Op vrijdag 15 maart organiseren MOVE Vught en Vughtvoorelkaar het Vughts 
Sportcafé. Het Sportcafé vindt plaats in het raadhuis van Vught. U bent vanaf 19.00 
uur van harte welkom. Een Sportcafé in de gemeente Vught is belangrijk. Wilt u weten 
waarom? Lees dan de komende weken de verhalen van MOVE Vught,  Vughtvoorelkaar 
en de gemeente. Deze week: Mike Wiersma, buurtsportcoach MOVE Vught.

Wat doet een buurtsportcoach?
Samen met mijn collega’s, Valentine en Jeroen, 
organiseren wij sport- en beweegactiviteiten 
voor alle leeftijden en doelgroepen in de 
gemeente Vught. Wij ondersteunen buiten-
schoolse sport activiteiten voor kinderen van 
de basisscholen en stimuleren bewegen in 
de openbare ruimte. We werken samen met 
verschillende organisaties om alle volwassenen 
en kinderen te betrekken bij het sport- en 
beweegaanbod. En daarnaast hebben wij een 
adviserende en informatieve rol.

Nieuwe initiatieven en samenwerkingen
Het Sportcafé is een mooie gelegenheid om 
door middel van de gevarieerde workshops 
kennis te vergaren en te delen. Kennis die u 
kunt gebruiken voor de taken en (toekomst)
plannen binnen uw vereniging. Het Sportcafé is 
niet alleen voor bestuursleden, maar juist ook 
voor commissieleden en train(st)ers. Daarnaast 
is het Sportcafé de ideale plek om collega’s van 
andere verenigingen te ontmoeten en op een 
informele wijze met elkaar in gesprek te gaan. 
En daar komen vaak hele mooie initiatieven en 
samenwerkingen uit voort.

Welke workshop ga ik volgen?
Alle workshops zijn leuk en interessant. Het 
is lastig om er hier één uit te lichten, omdat 
iedereen een andere beweegreden heeft om 
naar een workshop te gaan. Dit is afhankelijk 
van uw interesse en functie. Als ik dan toch 
een keuze moet maken, vind ik het heel leuk 

dat we twee workshops hebben die echt 
gericht zijn op trainers.

Komt u ook?
Het Sportcafé is voor bestuursleden, commis-
sieleden, trainers en geïnteresseerden, maar 
ook voor andere sectoren die interesse of 
raakvlakken hebben met sport en bewegen. 
Hebt u interesse om te komen? Meldt u zich 
dan aan via www.movevught.nl en geef de twee 
workshops naar keuze door.

Op donderdag 24 januari aanstaande vergadert 
de Gezamenlijke commissie. Tijdens deze ver-
gadering debatteren raads-, burger- en colle-
geleden over onderstaande onderwerpen. De 
vergadering begint om 20.00 uur. De vergade-
ring vindt plaats in de commissiekamer van het 
raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5.

De concept-agenda en alle bijlagen zijn digitaal 
raadpleegbaar (www.vught.nl). De vergadering 
is openbaar, belangstellenden zijn van harte 
welkom. U kunt de vergadering ook recht-
streeks volgen via internet.

Indien u over een geagendeerd onderwerp uw 
mening kenbaar wilt maken, dan is er de moge-
lijkheid om tijdens de commissievergadering 
in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw 
visie over het onderwerp met de commissie te 
delen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt 
maken, kunt u zich aanmelden via gemeente-
raad.vught.nl. Voor meer informatie over het 

spreekrecht kunt u contact opnemen met de 
griffier, mevrouw M.J.H.N. Collombon, tel. 073 
65 80 199, of mailen naar griffie@vught.nl.

Onderwerpen Gezamenlijke commissie 
van donderdag 24 januari 2019, aanvang 
20.00 uur.

•  Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 42 
RvO fractie SP ontwikkeling Centrumplan 
Oost

•  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
voor het oprichten van een woning aan de 
Hoevensestraat 21a

•  Procedure vaststellen beeldkwaliteitsplan ̀ De 
Hagen deelgebied fase 1 Isabellaveld’

• Subsidiebeschikking PHS Vught
•  Gewijzigde gemeenschappelijke regeling 

ODBN
•  Wijziging Verordening naamgeving en numme-

ring (adressen) 2014
•  Reglement van Orde gemeenteraad en raads-

commissies Vught 2019

ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN 
‘LANDHUIS SPREEUWENBURG, TAALSTRAAT’
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat het bestemmingsplan ‘Landhuis 
Spreeuwenburg, Taalstraat’, zoals dat door de 
gemeenteraad op 23 maart 2017 is vastgesteld, 
onherroepelijk is geworden. Met het nieuwe 
plan wordt de realisering van een vrijstaande 
villa met grote tuin, omsloten door water, 
mogelijk gemaakt.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State heeft in haar uitspraak van 16 januari 

2019 de tegen het vastgestelde bestemmings-
plan ingestelde beroepen ongegrond verklaard. 
Met deze uitspraak is het bestemmingsplan 
onherroepelijk geworden.

Het onherroepelijke bestemmingsplan kan 
worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.
nl. onder ID-nummer: NL.IMRO.0865.vghBP-
Spreeuwenburg-VG01.

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, gebie-
den en de procedure op www.vught.nl en op 

www.ruimtelijkeplannen.nl. 
•  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.

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING 
BESTEMMINGSPLANNEN 
ex artikel 1.3.1. Bro ‘Bestemmingsplan A2 2018’
Voorbereiding bestemmingsplan ‘A2 2018’
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat een bestemmingsplan wordt voorbereid 
voor de A2. Volgens de wet (artikel 1.3.1. Bro) 
moet dit voornemen gepubliceerd worden. Op 
die manier weet u alvast dat u binnenkort iets 
kunt verwachten.

Waar gaat dit bestemmingsplan over?
Het bestemmingsplan gaat over het verwerken 
van het Tracébesluit “A2 ’s-Hertogenbosch – 
Eindhoven” van de minister van Infrastructuur 
& Milieu, voor zover het tracé is gelegen bin-
nen het grondgebied van de gemeente Vught. 
Met dit bestemmingsplan wordt de bestaande 
situatie, die met het Tracébesluit is vergund, 
verwerkt in een juridisch-planologisch kader. 
Tevens zijn enkele aansluitende gronden waar-

voor geen actueel bestemmingsplan geldt mee-
genomen in het plangebied.

Hoe kunt u hierop reageren?
U kunt niet reageren op dit voornemen. We 
leggen nog geen stukken ter inzage. En we 
vragen nog geen advies aan onafhankelijke 
instanties. 

Binnenkort kunt u wel reageren. Dan gaat de 
inspraakprocedure voor het bestemmingsplan 
van start. Wij verwachten dat dit in het eerste 
kwartaal van 2019 is. Wij maken dan bekend 
wanneer en hoe de stukken kunt bekijken 
en hoe u hierop kunt reageren. Voor meer 
informatie over deze publicatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Ontwikkeling onder 
telefoonnummer 073 65 80 680.

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING 
BESTEMMINGSPLANNEN 
ex artikel 1.3.1. Bro ‘Bestemmingsplan  
St. Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt’
Voorbereiding bestemmingsplan ‘St. 
Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt’
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat een bestemmingsplan wordt voorbereid 
voor de locatie ‘St. Lambertusstraat 112-112a 
te Cromvoirt’. Volgens de wet (artikel 1.3.1. 
Bro) moet dit voornemen gepubliceerd wor-
den. Op die manier weet u alvast dat u bin-
nenkort iets kunt verwachten.

Waar gaat dit bestemmingsplan over?
Het bestemmingsplan gaat over de locatie 
gelegen aan de St. Lambertusstraat 112-112a 
te Cromvoirt. Voor dit gebied wordt een 
bestemmingsplan opgesteld om de locatie 
te kunnen herontwikkelen ten behoeve van 
woningbouw. Het agrarisch bedrijf ter plaatse 
wordt beëindigd, de monumentale boerderij 
wordt gesplitst in twee wooneenheden en 

ten westen en ten oosten van deze boerderij 
wordt een woning gerealiseerd. 

Hoe kunt u hierop reageren?
U kunt niet reageren op dit voornemen. We 
leggen nog geen stukken ter inzage. En we 
vragen nog geen advies aan onafhankelijke 
instanties. 

Binnenkort kunt u wel reageren. Dan gaat de 
inspraakprocedure voor het bestemmingsplan 
van start. Wij verwachten dat dit in het eerste 
kwartaal van 2019 is. Wij maken dan bekend 
wanneer en hoe de stukken kunt bekijken en 
hoe u hierop kunt reageren.
Voor meer informatie over deze publicatie 
kunt u contact opnemen met de afdeling 
Ontwikkeling onder telefoonnummer 073 65 
80 680.

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING 
BESTEMMINGSPLANNEN 
ex artikel 1.3.1. Bro ‘Bestemmingsplan 
St.-Michielsgestelseweg 7 Vught’
Voorbereiding bestemmingsplan 
‘St.-Michielsgestelseweg 7 Vught’
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat een bestemmingsplan wordt voorbereid 
voor de locatie ‘St.-Michielsgestelseweg 7 in 
Vught’. Volgens de wet (artikel 1.3.1. Bro)  
moet dit voornemen gepubliceerd worden. Op 
die manier weet u alvast dat u binnenkort iets 
kunt verwachten.

Waar gaat dit bestemmingsplan over?
Het bestemmingsplan gaat over het perceel 
gelegen aan de St.-Michielsgestelseweg 7 in 
Vught.
Voor deze locatie wordt een bestemmingsplan 
opgesteld om herbouw van de bestaande 
woning mogelijk te maken.

Hoe kunt u hierop reageren?
U kunt niet reageren op dit voornemen. We 
leggen nog geen stukken ter inzage. En we 
vragen nog geen advies aan onafhankelijke 
instanties. 

Binnenkort kunt u wel reageren. Dan gaat de 
procedure voor het bestemmingsplan van start. 
Wij verwachten dat dit in het eerste kwartaal 
van 2019 is. Wij maken dan bekend wanneer 
en hoe de stukken kunt bekijken en hoe u 
hierop kunt reageren.
Voor meer informatie over deze publicatie 
kunt u contact opnemen met de afdeling 
Ontwikkeling onder telefoonnummer 073 65 
80 680.
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staat op de site van de gemeente Vught, www.
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven 
weken op dinsdagmorgen in het gemeente-
kantoor. Voor meer informatie kunt u con-
tact 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.

INGEKOMEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Perceel E 3683 t.h.v. Wilpad 4 – 6, kappen van 
10 bomen, OV20191008, ingekomen 11 januari 
2019;

•  Frederik Hendriklaan 9, vervangen van bestaan-
de dakbedekking door keramische dakpannen, 
OV20191009, ingekomen 14 januari 2019;

•  Lunettenlaan 501 A, uitbreiden isoleerafdeling 
LA 9, OV20190010, ingekomen 14 januari 
2019;

•  Loonsebaan 45, plaatsen van  4 woonunits tij-
dens verbouwing van de woning, OV20191011, 
ingekomen 15 januari 2019;

•  Perceel C 2258, Zorgpark Voorburg, plaatsen 
van 2 tijdelijke 1 laags zorgappartementen, 
OV20191012, ingekomen 16 januari 2019.

PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie 
procedurekader), onder vermelding van het 
aanvraagnummer.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW

•  Berkenheuveldreef 4, uitbreiden van de woning, 
OV20181300.

De vergunning is verzonden op 14 januari 2019.
•  Bleekstraat 3 A, herbouw van een bedrijfsge-

bouw, OV20181297.
De vergunning is verzonden op 16 januari 2019.

•  Lidwinastraat 22, plaatsen van een dakkapel 
aan de voor- en achterzijde van de woning, 
OV20191007.

De vergunning is verzonden op 17 januari 2019.

INRIT/UITWEG
•  Oscar Romerostraat 6, handhaven bestaande 

uitweg, OV20181279.
De vergunning is verzonden op 17 januari 2019.

AANLEG
•  Loverensestraat 11, herinrichting van een deel 

van een verblijfsrecreatiepark, OV20181309.
De vergunning is verzonden op 17 januari 2019.

KAP
•  Perceel E nummer 3586 nabij Vijverbosweg 6, 

kappen van twee acacia's, OV20181318
De vergunning is verzonden op 18 januari 2019.

•  Vijverbosweg 6, het kappen van 1 spar en 2 
acacia’s, OV20181311.
De vergunning is verzonden op 18 januari 2019.

•  Perceel K 1897 Isabellaveld, kappen van 10 
bomen en verplanten van 2 bomen binnen 
projectgebied Isabellaveld, OV20191006.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Albertusstraat 23, Vervangen van een schutting 

en pergola, OV20190001.
De vergunningen is verzonden op 17 januari 
2019.

PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Lidwinastraat 53, tijdelijke bewoning in een 

voormalig schoolgebouw, OV20181268.
De vergunning is verzonden op 21 januari 2019.

•  Moleneindplein 9, tijdelijke bewoning in een 
voormalig schoolgebouw, OV20181269.

De vergunning is verzonden op 21 januari 2019.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE

•  Pepereind 13 A, brandveilig gebruik voor een 
groepsaccommodatie, UV20184021.

De vergunning is verzonden op 17 januari 2019.
•  Koninginnelaan 1 C, brandveilig gebruik voor 

Molenven, UV20184014.
De vergunning is verzonden op 21 januari 2019.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepas-
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen 
zes weken met ingang van de dag na publicatie 
ingediend worden.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Michiel de Ruyterweg 1 t/m 67 en Piet 

Heinstraat 1 t/m 32, slopen en asbest verwij-
deren van 66 woningen inclusief schuren en 3 
garageboxen (2e fase project sloop 78 wonin-
gen zeeheldenbuurt), SM20197002, ingekomen 
3 januari 2019.

De melding is geaccepteerd op 16 januari 2019.

PROCEDURE 
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie 
procedurekader). 

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  Cromvoirt, diverse carnavalsactiviteiten in 
Cromvoirt in de periode van 1 maart tot en 
met 5 maart 2019, AP20190010, ingekomen 
op 3 januari 2019.

De vergunning is verleend op 14 januari 2019.

•  Heuvel 2 (DePetrus), het houden van een 
Benefietgala voor de Stichting Vrienden van het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis op vrijdag 22 maart 
2019 van 18.00 tot 01.00 uur, AP20190013, 
ingekomen op 9 januari 2019.

De vergunning is verleend op 14 januari 2019.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin-
nen zes weken met ingang van de dag na die 
waarop de beschikking is verzonden worden 
aangetekend. 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
•  Cromvoirt, tijdens diverse carnavalsactivitei-

ten in Cromvoirt in de periode van 1 tot en 
met 5 maart 2019, AP20190010, ingekomen 
op 3 januari 2019.

Het besluit is verzonden op 14 januari 2019.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin-
nen zes weken met ingang van de dag na die 
waarop de beschikking is verzonden worden 
aangetekend. 

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 stuk-
ken verkregen worden.

2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een 
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indie-
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publi-
catie 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 geno-
men. Uw zienswijze en een eventuele reactie hier-
op 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 zienswij-
zen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in pro-
cedure 2 is omschreven. 

4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarte-
gen een bezwaarschrift worden ingediend door 
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 
weken). Het bezwaarschrift moet worden onderte-
kend 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 voor-
ziening 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 daar-
tegen een beroepschrift worden ingediend door 
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 
weken). Het beroepschrift moet worden onderte-
kend 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 elek-
tronische 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. 

PROCEDURES


