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STRAATNAMEN OM TE HERDENKEN
Het Isabellaveld in Vught is historische grond. Je kunt zelfs zeggen dat sommige pijlers
van de jonge Nederlandse staat in drassige Vughtse bodem zijn geslagen. Nu is de
grond droog. Er bovenop komt een aantrekkelijke woonwijk. De link naar het verre en
recentere verleden blijft. In de gevelstenen van de huizen en de namen van de straten.
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In een aantal te bouwen woningen op het
Isabellaveld komen gevelstenen. De meeste
illustreren het Fort Isabella en de strijd tegen
de Spaanse onderdrukkers in 1629. Andere
hebben te maken met de veel recentere strijd
tegen de Duitse onderdrukkers. Deze stenen
portretteren de mensen naar wie de nieuwe
straten zijn genoemd. Allen zijn verbonden
met Kamp Vught in de Tweede Wereldoorlog:
Harrie Holla, Willem Jooren, Eelkje Timmenga,
Jo van den Meerendonk, David Koker en Hetty
Voûte. We stellen ze graag kort aan u voor.
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Legenda
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AED_BUFFER_1000m

Locatie
01 Gymzaal kerkweg
02 IJzeren Man

12

03 Brasserie 155
04 Atletiekver. Prins Hendrik

13

05 Fort Isabella
06 Hotel van der Valk

21

07 App. complex Woonwijze
08 Kasteel Maurick

18

09 Rabobank

14

15

10 Gemeentekantoor
11 De Rosier
12 Martinihal
13 Bouwbedrijf Hazenberg

16

14 Brandweerkazerne/Bor

lieleden. Ook verborg het echtpaar Van den
Meerendonk een Joods jongetje dat zo de
oorlog overleefde. Op verzoek van Harrie
Holla hielp Van den Meerendonk later mee
om Duitse bommen, geplaatst bij belangrijke
gebouwen in het kamp, onschadelijk te maken.

15 Huisartsenpraktijk Pax en Bonum

17

16 Huisartsenpraktijk Felix Schollaart
17 Fysio Company
18 Appartementencomplex Blok C - 71

22

19 Tennispark Woburn
20 Nationaal Monument Kamp Vught
21 Cello
22 Klein Brabant 113

±

23 Basisschool De Springplank
24 Woonoord Lunetten
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GEMEENTE VUGHT: VAN HARTVEILIG NAAR
SUPER HARTVEILIG
Als elke minuut telt
De gemeente Vught heeft op dit moment 21 dag en nacht inzetbare en bij 112/de
meldkamer geregistreerde AED’s. En zeven aangemelde AED’s die alleen overdag
inzetbaar zijn. Volgens de norm van de Hartstichting is de gemeente Vught hartveilig.
Maar wij willen super hartveilig zijn. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig.
Burgerinitiatieven AED
In de gemeente Vught zijn er veel burgerinitiatieven. Daar zijn wij erg blij mee. Want dankzij
uw initiatieven wordt de gemeente Vught nog
veiliger. Maar vergeet niet deze AED te registreren.
Registreren van een AED apparaat
Om de gemeente super hartveilig te maken,
roepen wij alle AED bezitters op om hun apparaat te registreren. Dit gaat heel gemakkelijk. U
registreert zich bij www.hartslagnu.nl en voegt
dan de AED aan uw account toe. Registreren
heeft ook belangrijk voordelen. Zodra uw AED
is geregistreerd, worden zowel de beschikbare
inzettijden als de verloopdata van de elektroden vastgelegd. Dit voorkomt dat verlopen
AED’s worden ingezet. En u weet: elke minuut
telt.
Daarnaast vergoedt de RAV (Regionale
Ambulancevoorziening) de kosten voor nieuwe
pads, zodra uw AED is gebruikt voor een reani-

matie bij een hartstilstand. Meer informatie
hierover vindt u op www.ravbrabantmwn.nl.
Oproep burgerhulpverlening
Wij roepen iedereen op die kan reanimeren en
in het bijzonder de BHV-ers om zich als hulpverlener bij www.hartslagnu.nl te registreren.
Wordt u opgeroepen? Dan bepaalt u zelf of u
wel of niet komt om te reanimeren. En of u wel
of niet de AED gaat ophalen. De keuze is op dat
moment aan u.
Wilt u een reanimatiecursus volgen?
Wilt u zich inzetten om de gemeente Vught
nog hartveiliger te maken? Meldt u zich dan
aan voor een reanimatietraining. Deze training duurt een dagdeel en kost maximaal 45
euro inclusief instructieboekje en certificaat.
Deze kosten worden veelal betaald door de
ziektekostenverzekering. Informatie hierover
kunt u krijgen bij het Rode Kruis via infodenbosch@rodekruis.nl of EHBO Vereniging VughtCromvoirt via vanbijnen@home.nl.

INFORMATIEAVONDEN ZONNEMAATJE IN
VUGHT EN CROMVOIRT
Zonnepanelen zonder zorgen
In samenwerking met Duurzame Energie Haaren (DEH) gaat VET-Vught, de Vughtse
energiecoöperatie, bij de rioolwaterzuivering van Waterschap De Dommel 2000 zonnepanelen plaatsen. Mensen uit onder andere postcodes 5261 en 5262 en 5263 (Vught)
en 5266 (Cromvoirt), 5296 (Esch) kunnen certificaten voor deze zonnepanelen kopen.
De werving in Haaren en Helvoirt loopt al even en in Vught en Cromvoirt zijn we net
gestart. En het gaat hard. We zitten nu al op meer dan 1500 gereserveerde certificaten door 100 huishoudens. Wilt u ook meedoen? Samen maken we Vught duurzamer.
opbrengst van de geproduceerde stroom. Dat
levert u uiteindelijk na 15 jaar voordeel op dat
vergelijkbaar is met een rendement van 3-5 %.
En ook belangrijk: U zorgt ervoor dat er echt
duurzame groene zonnestroom in Nederland
opgewekt wordt.

Mr. Harrie Hollalaan
Mr. Harrie Holla (1904-1992) was advocaat,
woonde in Vught en groeide in de oorlog uit
tot één van de vooraanstaande figuren in het
verzet. Zijn verzetsactiviteiten waren divers en
omvangrijk. Hiertoe behoorde het verspreiden
van Vrij Nederland en hulp aan onderduikers
en piloten. Ook nam hij samen met zijn vrouw
(die ook verzetswerk deed) een Joods kind op
in zijn gezin en was hij betrokken bij ontvluchtingen uit Kamp Vught.
Willem Joorenstraat
Willem Jooren (1922-1982), de ‘stationschef
van Vught’, was een stille man die zich in de
oorlog onderscheidde door zijn hulp aan gedeporteerde Joodse en politieke gevangenen. Op
meerdere, vindingrijke wijzen hielp hij mensen
te ontsnappen. In de chaos van een transport
of door de treindeur niet af te sluiten, ondanks
het wakend oog van de Duitsers. Ook slaagde
hij erin mensen als ‘railwachter’ te vermommen en ze zo te laten ontkomen.
Eelkje Timmengastraat
De oorspronkelijk Friese Eelkje Timmenga
(1892-1971), later ook wel getypeerd als ‘de
moeder der gevangenen’, was een belangrijke
organisator van de hulp aan gevangenen in
Kamp Vught en hun familieleden. Ze verzorgde
hulppakketten, vooral voor vergeten gevangenen, en onderhield de contacten met familieleden die ze zo goed mogelijk van informatie
voorzag. Daarnaast was ze betrokken bij het
verspreiden van het illegale ‘Vrij Nederland’ en
hielp ze onderduikers. Na de oorlog werd ze
in de eerste naoorlogse Vughtse gemeenteraad
gekozen.
Jo v.d. Meerendonkstraat
Jo van den Meerendonk (1897-1969) had in de
oorlog in de Taalstraat een loodgietersbedrijf
annex elektrotechnisch installatiebureau. Hij
werd ingeschakeld om werk te verrichten in
Kamp Vught en maakte van de gelegenheid
gebruik om een briefjesuitwisseling op poten
te zetten tussen de gevangenen en hun fami-

Jo van den Meerendonk
David Kokerstraat
David Koker (1921-1945) was een NederlandsJoods dichter en vertaler, slachtoffer van de
Holocaust en schrijver van het kampdagboek
‘Geschreven in Vught’. De familie Koker werd
in 1943 gearresteerd en later overgebracht
naar Auschwitz. Als ‘Philips Joden’ werden ze
niet vergast, maar tewerkgesteld. Davids vader
stierf en David zelf werd ziek en overleed tijdens een ziekentransport naar Dachau.
Hetty Voûtelaan
Hetty Voûte (1918-1999) was op diverse terreinen actief in het verzet. Als lid van het
Utrechts Kindercomité hielp zij kinderen ontsnappen die bij deportaties waren opgepakt.
Ze verspreidde het verzetsblad van haar broers,
bespioneerde Duitse verdedigingswerken en
was betrokken bij een mislukte aanslag in
Boxtel die haar in Kamp Vught deed belanden.
Vandaar uit ging zij naar het vrouwenkamp
Ravensbrück. Uiteindelijk keerde zij terug naar
Nederland. Ze is één van de oprichters van de
Stichting Vriendenkring Nationaal Monument
Kamp Vught en zette zich aan het eind van
haar leven in voor het Monument der Verloren
Kinderen om de kindertransporten vanaf
Kamp Vught te herdenken.

ONDERZOEK WOONWENSEN
De gemeenten in regio Noordoost-Brabant onderzoeken om de vier jaar de woonwensen van hun inwoners. Ook de gemeente Vught doet aan dit onderzoek mee. Bent
u tevreden over uw huidige woning? Of denkt u er misschien over om te verhuizen?
Waar en hoe zou u dan willen wonen? De resultaten van dit onderzoek gebruiken wij
voor ons woonbeleid en woonvisie en bijvoorbeeld bij overleg met de woningcorporaties.

Uw mening is belangrijk
Meer weten?
We zijn benieuwd naar uw mening en vinden
We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen
het belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners de
hebt. Daarom organiseren we twee informa- vragenlijst invullen. Daarom ontvangen deze
tieavonden:
week ca. 5000 huishoudens een brief met een
Hoe werkt het?
• Woensdag 13 februari om 20.00 uur in
Ook als u geen zonnepanelen op uw eigen dak
Vught: locatie Gemeentekantoor, Secr. van
wilt of kunt leggen, kunt u nu zonnestroom
Rooijstraat 1, ingang achterzijde tegenover
opwekken. U koopt voor € 300 een certificaat. ingang parkeergarage
Elk certificaat geeft recht op de energieproduc- • Maandag 18 februari om 20.00 uur in Crom- De volgende plannen liggen ter inzage:
tie van 1 zonnepaneel. Dat levert u ongeveer
voirt: de Battle Axe, St.-Lambertusstraat 60
• Wijzigingsplan ‘Hoevensestraat 18’
235 kWh op per jaar. U ontvangt gedurende
• Ontwerp wijzigingsplan ‘Bergenshuizensestraat 8’
15 jaar de energiebelasting terug die u over Voor meer informatie kijk op
de opgewekte hoeveelheid stroom aan het
www.vet-vught.nl of op www.zonnemaatje.nl
• U vindt alle informatie over de plannen, gebieenergiebedrijf betaald hebt. Daarbovenop ont- of stuur een mail naar
den en de procedure op www.vught.nl en op
vangt u via de coöperatie ook nog de netto- welkom@zonnemaatje.nl.

link naar de vragenlijst. Deze huishoudens
zijn steekproefsgewijs geselecteerd. Wanneer
u een brief krijgt, willen we u vragen om voor
vrijdag 22 februari de vragenlijst in te vullen.
Alvast bedankt voor uw medewerking.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
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.

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 VUGHTS SPORTCAFÉ OP VRIJDAG 15 MAART NIEUWE BOMEN EN STRUIKEN IN BOS ROND
Verbinden en versterken
IJZEREN MAN
Op vrijdag 15 maart organiseren MOVE Vught en Vughtvoorelkaar het Vughts Aanplant in de maand februari
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: Valentine Kortbeek, (coördinator) buurtsportcoach
MOVE Vught.

Wat doet een (coördinator) buurtsportcoach?
Samen met mijn collega’s, Mike en Jeroen, organiseren wij sport- en beweegactiviteiten voor
alle leeftijden en doelgroepen in de gemeente
Vught. Ik ben vooral betrokken bij activiteiten,
evenementen en sportwerkzaamheden in relatie tot zorg, sportverenigingen of in de wijk.
Mijn werkzaamheden zijn divers. Ik organiseer
veel, werk projectmatig en heb een aansturende rol. Ik ben minder bezig met de uitvoering.
Ook ben ik aanspreekpunt in de gemeente
Vught voor Uniek Sporten (sportloket voor
mensen met een beperking). Daarnaast leg ik
verbindingen tussen de verschillende partijen.

Komt u ook?
Het Sportcafé is voor bestuursleden, commissieleden, 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.

Verbinden en versterken
Het Sportcafé is dé plek om elkaar tegen te
komen en met elkaar in gesprek te gaan, van
elkaar te leren en nieuwe ideeën op te doen.
Maar ook om elkaar te helpen door het leggen
van verbindingen.
Workshop: succesvolle communicatie
Ik vind heel veel workshops interessant. Als ik
er nu zelf eentje zou gaan volgen dan is dat de
workshop ‘succesvolle communicatie’. We hebben een heel mooi aanbod samengesteld. Er zit
voor iedereen wel een workshop bij. Ik hoop
dat er op 15 maart een diverse grote groep
aanwezig is!

ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING EN
ONTWERPVERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
‘Hoevensestraat 23 en 25’
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vught maken bekend, dat zij voornemens
zijn een omgevingsvergunning te verlenen
voor de oprichting van een woning aan de
Hoevensestraat 23. De aanvraag heeft betrekking op de activiteiten ‘handelen in strijd
met planologische regels’. Hiertoe heeft de
gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen afgegeven op 31 januari 2019. Op
deze aanvraag om omgevingsvergunning is de
uitgebreide procedure van toepassing.
Hoe kunt u het plan inzien?
De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de
aanvraag met de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 7 februari 2019 tot en met 20
maart 2019 gedurende zes weken ter inzage in
het gemeentekantoor te Vught. Alle documenten zijn elke werkdag van 9.00 uur tot 17.00
uur (vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur) in te
zien bij de Ontvangst en Informatie balie. U
kunt de stukken ook raadplegen via internet

(www.ruimtelijkeplannen.nl) onder ID-nummer
NL.IMRO.0865.bgPBHoevensestr23-ON01,
thuis of in de hal van het gemeentekantoor.
Tegen betaling zijn afschriften van de ter inzage
liggende stukken verkrijgbaar.
Hoe kunt u reageren op het plan?
Gedurende de genoemde termijn kan eenieder
schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar
maken. De zienswijzen moeten worden gericht
aan het college van burgemeester en wethouders en worden verzonden aan Gemeente
Vught, Postbus 10.100, 5260 GA Vught. Voor
nadere informatie of het geven van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met
de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer
073 65 80 680.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikkingen en men
belanghebbende is.

VASTGESTELD BEELDKWALITEITSPLAN
‘De Hagen deelgebied fase 1 Isabellaveld’
Het beeldkwaliteitsplan ‘De Hagen deelgebied fase 1 Isabellaveld’ is op 31 januari
2019 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Hieronder staat waar het beeldkwaliteitsplan over gaat.
Wat is een beeldkwaliteitsplan?
In een beeldkwaliteitsplan staat beschreven aan
welke beeldkwaliteit een ruimtelijke ontwikkeling moet voldoen. Bijvoorbeeld welke materialen er worden gebruikt, waar gevelopeningen
kunnen komen en welke architectonische elementen kunnen worden toegepast.

kwaliteitsplan ter inzage gelegen. Tijdens die
periode zijn er een aantal zienswijzen ingediend.
Dit heeft geleid tot een aantal wijzigingen van
het beeldkwaliteitsplan. Verder zijn er een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Het
beeldkwaliteitsplan is daarom op 31 januari
2019 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld.

Een beeldkwaliteitsplan maakt na vaststelling
onderdeel uit van het gemeentelijke welstands- U kunt het vastgestelde beeldkwaliteitsbeleid. Het vormt bij een aanvraag van een
plan bekijken
omgevingsvergunning de grondslag voor advi- U kunt het vastgestelde plan digitaal inzien:
sering door de welstandscommissie over de • 
via de gemeentelijke website www.vught.nl
uiterlijke verschijningsvorm van de bebouwde
onder ruimtelijke plannen.
omgeving.
U kunt tegen betaling een kopie krijgen van het
Waar gaat het beeldkwaliteitsplan ‘De
beeldkwaliteitsplan.
Hagen deelgebied fase 1 Isabellaveld’
over?
U kunt niet meer reageren op het vastHet beeldkwaliteitsplan ‘De Hagen deelgebied gestelde beeldkwaliteitsplan
fase 1 Isabellaveld’ gaat over het gebied tussen Op grond van artikel 8:3 lid 1 Algemene
de Kampdijklaan en het spoor. Het Isabellaveld
wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen
is verwant aan de rest van het Stadhouderspark, beroep worden ingesteld. Het beeldkwaliteitsmaar krijgt tegelijkertijd een eigen signatuur. plan treedt in werking op de eerste dag na
Het beeldkwaliteitsplan omvat kaders voor de
publicatie (7 februari 2019) en zal onderdeel
architectuur van de woningen en de inrichting
gaan uitmaken van de Welstandsnota.
van het openbaar gebied.
Hebt u nog vragen?
Het vastgestelde plan wijkt af van het
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel
ontwerp beeldkwaliteitsplan
dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonAfgelopen periode heeft het ontwerp beeld- nummer 073 65 80 680.

De gemeente Vught streeft naar afwisselende en gevarieerde bossen. Daarom nemen
we verschillende maatregelen die de soortenrijkdom en de diversiteit in het bos kunnen verhogen. Zo houden we het gebied voor bezoekers aantrekkelijk. De komende
periode planten we extra bomen en struiken in enkele bospercelen ten zuiden van de
IJzeren Man en langs de Oude Loonsebaan. Zo kan iedereen in de toekomst genieten
van een nog mooier bos.
Terugbrengen van soorten
Het gaat daarbij om verschillende loofboom- en
struiksoorten die de variatie in het bos helpen
verhogen. Daarnaast planten we soorten aan
die nu niet of nauwelijks in het bos aanwezig
zijn, zoals linde, haagbeuk, veldesdoorn, hazelaar
en zoete kers. Van nature kwamen deze soorten wel in de Nederlandse bossen voor, maar
deze zijn in de loop van de tijd vrijwel verdwenen. Door juist deze soorten terug te brengen,
neemt de soortenrijkdom in het bos toe. Dat
maakt de bossen afwisselender, gezonder en
aantrekkelijker voor flora, fauna én bezoekers.
Als de jonge bomen zijn uitgegroeid tot grote
volwassen bomen, ontstaat er een afwisselend
bos met een grote diversiteit in planten, bomen
en dieren.
Herstel natuur en biodiversiteit
Een groot deel van de Brabantse bossen
is aangetast door stikstof. Dat heeft grote
gevolgen voor de natuur. Bodem en grond- en
oppervlaktewater verzuren en belangrijke voedingstoffen spoelen makkelijker uit de bodem.
Planten hebben het moeilijk of verdwijnen. En
dieren kunnen daardoor lastig voedsel vinden
en zien hun mogelijkheden om zich voort te
planten afnemen.
Een gezond bos begint bij een gezonde bodem.
Daarom hebben veel van de bomen en struiken
die men nu aanplant een ‘rijk strooisel’. Dat
betekent dat de bladeren helpen om de bodem

weer voedzaam en gezond te maken en de
mineralenbalans te herstellen, met als resultaat
het gewenste gezonde en gevarieerde bos.
Een goede start voor de nieuwe
beplanting
Om de nieuwe planten een zo goed mogelijke start te geven, voegt men kalkmeststof en
watervasthoudende korrels in het plantgat. De
kalkmeststof is bedoeld om de verzuring van
de bodem te verminderen. De watervasthoudende korrels vergroten de kans dat de planten
tijdens een droge periode overleven. Voordat
het planten start, krijgen de plekken waar de
nieuwe bomen komen een markering. Dat
gebeurt met gekleurde houten piketpaaltjes.
Zo weet de aannemer precies waar de nieuwe
bomen en struiken geplant moeten worden.
Wie doet wat, waar en wanneer?
Beheerder Bosgroep Zuid Nederland begeleidt de werkzaamheden. De komende periode
planten zij samen met de aannemer de nieuwe
bomen en struiken in verschillende delen in de
bossen rond de IJzeren Man. Afhankelijk van
het weer duren de werkzaamheden uiterlijk
tot eind februari.
Vragen of meer informatie?
Voor eventuele vragen of meer informatie
kunt u contact opnemen met Bosgroep Zuid
Nederland op telefoonnummer 040 20 66 360.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer
wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Het
college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.
Naam
Geboortedatum
Datum besluit
Uitschrijving wegens
en voorletters						
vertrek naar
Hagens, P.F.M.
15-03-1996		 28-01-2019		 Onbekend
Abaghough, K.
11-10-1975		 28-01-2019		 Onbekend
Wysocki, M.C.
29-12-1992		 29-01-2019		 Onbekend
Davids, S.
22-04-1981		 29-01-2019		 Onbekend
Cobo Obando, C.F.
13-12-1969		 29-01-2019		 Onbekend
PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraagnummer

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;
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- 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.
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INGEKOMEN AANVRAGEN
• Diverse locaties in Vught, kappen van 19 dode
omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te
OMGEVINGSVERGUNNING
en slechte bomen, OV20191019.
verlenen. De ontwerpbeschikking en de daarop
• St.-Michielsgestelseweg 7, het kappen van een
De vergunning is verzonden op 31 januari 2019. betrekking hebbende stukken op de aanvraag
VERKEER
eikenboom, OV20191018, ingekomen op 24
omgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf de
januari 2019;
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
dag na publicatie.
WEGWERKZAAMHEDEN
• Diverse locaties in Vught, het kappen van 19 • Eksterpad 2A, het bouwen van een woning,
dode en slechte bomen, OV20191019, ingekoOV20181290.
PROCEDURE
Boxtelseweg, Grote Gent en Maurickplein
men op 28 januari 2019;
De vergunning is verzonden op 28 januari 2019. Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepas•
De Boxtelseweg is afgesloten tussen de • Van Broghelstraat 7, het bouwen van een dubsing (zie procedurekader). De termijn eindigt
Dokter Hillenlaan en Peperstraat/Grote Gent.
bele carport, OV20191020, ingekomen op 28
PROCEDURE
zes weken na de dag van publicatie.
• Het éénrichting verkeer in deVlasmeersestraat
januari 2019;
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasis weer hersteld.
•
Nieuwe Heikantstraat 6, verwijderen van
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin- ONTHEFFING SLUITINGSUUR
bestaande kap en plaatsen van een nieuwe kap, nen zes weken met ingang van de dag na die • 
Kampdijklaan 80 (Brasserie Heidelust), ontParkbos, (Stadhouderspark)
OV20191022, ingekomen 28 januari 2019;
waarop de beschikking is verzonden worden
heffing sluitingsuur in de nacht van zaterdag
• Er worden diverse kleine herstelwerkzaamhe- • Taalstraat 30, vervangen van de bestaande aanaangetekend.
30 maart op zondag 31 maart tot 04.00 uur,
den uitgevoerd aan de Juliana van Stolberglaan. bouw door een nieuwe aanbouw, OV20191021,
AP20190042, ingekomen op 24 januari 2019.
Er kan daardoor plaatselijk overlast zijn.
ingekomen 28 januari 2019;
VERLEENDE
De vergunning is verzonden op 1 februari 2019.
• Beukenhorst 1, aanleg van een nieuwe regio- OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De Koepel
nale kering fase 2, OV20191023, ingekomen 24 UITGEBREIDE PROCEDURE
PROCEDURE
• De Ridder van Brechtlaan is gestremd tussen
januari 2019;
•
Lunettenlaan 102 D C, verlenging van het
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepashuisnummers 10 en 16.
• Perceel H 1734 - 670 - 1113 nabij Pepereind
huidige gebruik voor de periode 1-1-2019 t/m
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin• De Baron van Lyndenlaan is gestremd.
15, plaatsen van een hekwerk rondom de
31-12-2019, UV20184025.
nen zes weken met ingang van de dag na die
percelen, OV20191025, ingekomen 30 januari
De vergunning is verzonden op 28 januari 2019. waarop de beschikking is verzonden worden
Irenelaan
2019;
aangetekend.
• De Irenelaan is afgesloten in verband met de • Perceel K 1897 Isabellaveld, bouwen van 43
PROCEDURE
bouw van La Couronne.
woningen, OV20191027, ingekomen 30 januari
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepas- ONTHEFFING
2019;
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen GELUIDSVOORSCHRIFTEN
Willem de Zwijgerlaan
• Kruishoeveweg 11, kappen van drie bomen, zes weken met ingang van de dag na publicatie • Kampdijklaan 80 (Brasserie Heidelust), onthef• Voor de bouw van het appartementencomplex
OV20191026, ingekomen 30 januari 2019.
ingediend worden.
fing geluidsvoorschriften op zaterdag 30 maart
is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.
2019 tot maximaal 24.00 uur, AP20190041,
PROCEDURE
INGEKOMEN SLOOPMELDING
ingekomen op 24 januari 2019.
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie • Van de Pollstraat 3 A, verwijderen van asbest
De vergunning is verzonden op 1 februari 2019.
procedurekader), onder vermelding van het
en het slopen van het dak van de kantine en de
BOUWEN
aanvraagnummer.
achterruimten, SM20197003, 14 januari 2019.
PROCEDURE
De melding is geaccepteerd op 28 januari 2019. Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasEN WONEN
VERLEENDE
•
Marktveld 51, verwijderen van asbest,
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binOMGEVINGSVERGUNNINGEN
SM20197004, 25 januari 2019.
nen zes weken met ingang van de dag na die
WELSTAND
BOUW
De melding is geaccepteerd op 30 januari 2019. waarop de beschikking is verzonden worden
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor • Marktveld 5, plaatsen nieuw kozijn en aanbren- • 
Vliertstraat 63, verwijderen van asbesthouaangetekend.
de activiteiten bouwen en monumenten worgen nieuw stucwerk, OV20191016.
dende golfplaten, SM20197001, 3 januari 2019.
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. De vergunning is verzonden op 21 januari 2019. De melding is geaccepteerd op 28 januari 2019. ONTWERPBESLUIT HOGERE
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor- • Marktveld 11, vervangen van het dak en aanWAARDEN WET GELUIDHINDER
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
brengen isolatie, OV20191017.
PROCEDURE
Ten behoeve van een nieuwbouwwoning is een
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
De vergunning is verzonden op 31 januari 2019. Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
aanvraag om hogere waarden ingevolge de Wet
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
procedurekader).
geluidhinder ingediend. Deze ontheffing is aanopenbaar. De agenda voor elke vergadering
BOUW EN INRIT/UITWEG
						
gevraagd vanwege het feit dat de voorkeursstaat op de site van de gemeente Vught, www. • 
Andrej Sacharovlaan 24, bouwen van een
ONTWERPBESCHIKKING
grenswaarde met betrekking tot de toegestane
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven
woning en het aanleggen van een in-/uitrit, AANVRAAG
geluidsbelasting overschreden wordt.
weken op dinsdagmorgen in het gemeente- OV20181322.
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders zijn voornemens
kantoor. Voor meer informatie kunt u con- De vergunning is verzonden op 31 januari 2019. BRANDVEILIG GEBRUIK
de verzochte hogere waarden vast te stellen.
tact opnemen met het secretariaat van de
• St.-Lambertusstraat 59, brandveilig gebruik van
Welstandscommissie via telefoonnummer 073 KAP
gastenverblijf Bernardus Lodge, UV20184028.
PROCEDURE
65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag • 
Boslaan 49, kappen van twee dennenboOp dit besluit is de procedures 1b en 3 van
tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00
men aan de achterzijde van het Strandhuys, Het college van B en W zijn voornemens, gelet
toepassing vanaf 7 februari 2019.
tot 12.30 uur
OV20191002.
op artikel artikelen vermelden zie ontwerpDe vergunning is verzonden op 31 januari 2019. beschikking van de Wet algemene bepalingen

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

