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'VUGHT DOET' WEKEN
Van 11 tot en met 31 maart staat de gemeente Vught in het teken van de ‘Vught
Doet’ weken. In deze weken worden verschillende activiteiten georganiseerd. U kunt
meehelpen, meedoen, gezellig langskomen of gewoon ontmoeten.
Dinsdag 12 maart
Ontmoet elkaar bij Boswijk, vanaf 14.15 uur bij
Boswijk, Laan van Voorburg 13
Vrijdag 15 maart
NLDoet: kijk voor alle vrijwilligersklussen in de
gemeente Vught op www.nldoet.nl.
Het Vughts Sportcafé: vanaf 19.00 uur in het
raadhuis Vught, Leeuwensteinplein 5 (aanmelden via www.movevught.nl)

Zaterdag 23 maart
Landelijke Opschoondag, van 09.30 tot 13.00
uur bij Beheer Openbare Ruimte, Kettingweg
7b (aanmelden via ‘MijnGemeente’app of via de
meldlijn 073 65 80 680)
Vrijdag 29 maart
Vrijwilligers Pubquiz, vanaf 19.30 uur in de
kantine van Zwaluw VFC, De Kikvorsch 5 (aanmelden via info@vughtvoorelkaar.nl)

Zaterdag 16 maart
NLDoet: kijk voor alle vrijwilligersklussen in de
gemeente Vught op www.nldoet.nl.
Open Dag van Zorg en Welzijn in Woonzorgcentrum Theresia, van 14.00 tot 17.00 uur
bij Wzc Theresia, Molenrijnselaan 48
VVV Directeur Rein de Laat reikt de award persoonlijk uit aan de Vughtse wethouder Pennings. Die weet
al lang dat Vught en Cromvoirt veel te bieden hebben en een bezoek meer dan waard zijn.

TOERISTISCHE WEBSITE ‘BEZOEK VUGHT’
VALT IN DE PRIJZEN
www.bezoekvught.nl doet het goed! In 2018
groeide het bezoekersaantal van de website
maar liefst met 141%, waarmee het de snelste
stijger was in de categorie ‘kleine steden’. Een

klinkend resultaat, goed voor een toepasselijke
award. Het onderhoud van de website berust
in de ervaren handen van VVV NoordoostBrabant.

VRIJDAG 15 FEBRUARI WARME TRUIENDAG
Zet u de verwarming ook wat lager?
Doet u mee? En trek een warme trui aan. Met de Warmetruiendag op 15 februari
2019 vieren we de grootste klimaatactie van Nederland met als motto ‘verwarm
jezelf, niet de wereld!’. Wethouder van de Ven is er klaar voor.
Wereldwijd kunnen we maar liefst 70% energie
besparen door slim met energie om te gaan,
blijkt uit onderzoek van de Universiteit van
Cambridge.
Samen besparen
Door mee te doen aan de Warmetruiendag
besparen we samen energie en dat geeft energie!
Jaarlijks melden zo’n 200.000 mensen zich actief
aan op www.warmetruiendag.nl. Inmiddels
groeide een hele generatie op met de grootste
klimaatactie van Nederland: ruim 2 miljoen
mensen namen sinds 2007 deel. Elke actie heeft
impact. Elke graad lager bespaart 6 procent
energie en 6 procent CO2 uitstoot. Samen
kunnen we op één dag maar liefst 6,3 miljoen
kilo CO2 besparen.

Warmetruiendag
Maar liefst 36% van de Nederlandse CO2uitstoot komt door het koelen en verwarmen
van gebouwen; minder stoken is dus cruciaal.

Aanmelden?
Meldt u zich aan op www.warmetruiendag.nl
en doe net als wethouder Toine van de Ven mee,
elke graad telt. Wat Warmetruiendag betreft is
het dan ook elke dag Warmetruiendag.

HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
Woensdag 20 februari 2019 in Huize Elisabeth
Na de succesvolle opening van Het
Geheugencafé Vught vindt op 20 februari 2019 het tweede Geheugencafé Vught
plaats met een interactieve lezing door
Evelien Pullens, schrijfster van het boek
''De vierde dementie, intuïtie en dementie”.
Met dementie gaat je geheugen achteruit, maar
je intuïtie wordt sterker. Evelien Pullens laat in
haar lezing zien hoe je op een andere manier
kunt omgaan met iemand met dementie, vanuit
je intuïtie en gevoel.
Vooraf aanmelden
De lezing wordt gehouden in Huize Elisabeth,
Elisabethstraat 2 in Vught. Aanvang is om 19.30
uur, inloop vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis. U kunt zich aanmelden via geheugencafevught@gmail.com.

Donderdag 21 maart
PetrusSportief, sportief wandelen van 13.00 tot
14.00 uur, verzamelpunt bij DePetrus, Heuvel 2
(aanmelden via info@vughtvoorelkaar.nl)

WE HEBBEN ER ‘SCHOON’ GENOEG VAN!

Hebt u zich al aangemeld voor 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.
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.

Programma
09.30 uur: Verzamelen bij Beheer Openbare
Ruimte (BOR) (Kettingweg 7b)
10.30 uur: Vertrek naar de schoon te maken
gebieden (op eigen gelegenheid)
12.00 uur: Na het schoonmaken opnieuw
verzamelen bij Beheer Openbare
Ruimte voor een gezamenlijke lunch
13.00 uur: Einde programma
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.

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.
Meer weten?
We kunnen ons voorstellen dat u nog vragen
hebt. Daarom organiseren we twee informatieavonden:
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 Cromtie van 1 zonnepaneel. Dat levert u ongeveer
voirt: de Battle Axe, St.-Lambertusstraat 60
235 kWh op per jaar. U ontvangt gedurende
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
energiebedrijf betaald hebt. Daarbovenop ont- of stuur een mail naar
vangt u via de coöperatie ook nog de netto- welkom@zonnemaatje.nl.

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

VERLOREN EN GEVONDEN VOORWERPEN
Bent u iets verloren of hebt u iets gevonden? Kijk dan op www.verlorenofgevonden.
nl. Op deze website kunt u uw verloren
voorwerpen zoeken en gevonden voorwerpen melden.

Hebt u een dier gevonden? Of is er juist een
dier weggelopen? Schakel dan de Stichting
Dierenambulance ’s-Hertogenbosch of
Stichting Amivedi in.

ONDERZOEK WOONWENSEN
Voor alle bewoners in de gemeente Vught
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.

Doet u mee?
Vorige week ontving een steekproef van
ongeveer 5000 huishoudens in de gemeente
Vught een brief met een link naar de vragenlijst. Hebt u deze brief gekregen, dan hopen
wij op uw medewerking.
Hebt u geen brief ontvangen, maar wilt u

COMMISSIE RUIMTE

ook meedoen aan dit onderzoek? Dan kan
dat via deze link https://www.companen.nl/
onderzoek/no-brabantopen.
De uiterlijke invuldatum van de vragenlijst is
vrijdag 22 februari. Alvast bedankt voor uw
medewerking.

Willem de Zwijgerlaan
• Voor de bouw van het appartementencomplex is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.

Het College van B&W heeft besloten deze
aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken
met toepassing van artikel 3.9 lid 2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

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

BOUW
•
Willem de Rijkelaan 17, uitbreiden van de
woning aan de linker zijgevel, OV20181324.
De vergunning is verzonden op 5 februari 2019.
KAP
•
St.-Michielsgestelseweg 7, kappen van een
eikenboom, OV20191018
De vergunning is verzonden op 4 februari 2019.
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
• Loonsebaan 45, plaatsen van woonunits voor
eigen bewoning tijdens verbouwing van de
woning voor de duur van maximaal 1 jaar,
OV20191011.
De vergunning is verzonden op 5 februari 2019.
•
Loonsebaan 45, plaatsen van een dakkapel
aan de achterzijde en het uitbreiden van de
badkamer, OV20181323.
De vergunning is verzonden op 5 februari 2019.
• Helvoirtseweg 183, plaatsen van een buitentrap, OV20181307.
De vergunning is verzonden op 5 februari 2019.

INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
• Van Heeswijkstraat 1, verwijderen bestaande
aanbouw en nieuw plaatsen van een aanbouw
met twee verdiepingen aan de achterzijde en
plaatsen van twee dakramen in bestaande kap,
OV20191028, ingekomen 31 januari 2019;
• Deutersestraat 41, intern verbouwen van de
MILIEU
woning, OV20191029, ingekomen 31 januari
2019;
De concept-agenda en alle bijlagen staan op • Bosscheweg 9, plaatsen van drie dakkapellen,
MELDING ARTIKEL 8.40
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergaderingen
OV20191030, ingekomen 1 februari 2019;
WET MILIEUBEHEER
zijn openbaar, belangstellenden zijn van harte • Bosscheweg 27, verbouwen van de woning
Burgemeester en wethouders van Vught
welkom. U kunt de vergaderingen ook rechtaan de achterzijde, OV20191031, ingekomen
maken bekend, dat de volgende melding(en)
streeks volgen via internet.
1 februari 2019;
als bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieu• Perceel C 2459 Maurickplein, plaatsen van een
beheer is/zijn ingekomen:
Indien u over een geagendeerd onderwerp uw
tijdelijke trap in verband met aansluiting op • 5 januari 2019 ingekomen melding op grond
mening kenbaar wilt maken, dan is er de mogeviaduct Muyserick, OV20191032, ingekomen
van het Besluit algemene regels inrichtingen
lijkheid om tijdens de commissievergadering
7 februari 2019.
milieubeheer (activiteitenbesluit), realiseren
in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw
en exploiteren van een gesloten bodemenervisie over het onderwerp met de commissie te
PROCEDURE
giesysteem voor het koelen en verwarmen
delen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
van de woning, MM20190001, gevestigd aan
maken, kunt u zich aanmelden via gemeente- procedurekader), onder vermelding van het
Andrej Sacharovlaan 36, te Vught.
raad.vught.nl. Voor meer informatie over het
aanvraagnummer.
De melding is geaccepteerd op 7 februari 2019.
spreekrecht kunt u contact opnemen met de
griffier, mevrouw M.J.H.N. Collombon, tel. 073 BESLUIT VERLENGING
PROCEDURE
65 80 199, of mailen naar griffie@vught.nl.
BESLISTERMIJN AANVRAAG
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
OMGEVINGSVERGUNNING
procedurekader).
•
Molenvenseweg 41 A, verbouwen van de
schuur en uitbreiden met een verdieping, INGEKOMEN SLOOPMELDING
OV20181316.
• De van der Schuerenlaan 5, verwijderen van
De brief is verzonden op 6 februari 2019.
asbest, SM 20197005, 28 januari 2019.
De melding is geaccepteerd op 8 februari 2019.
PROCEDURE
tal directe aansluitingen, vooral buiten de kom, Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
PROCEDURE
verdwijnt.
procedurekader), onder vermelding van het
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
Bovendien worden ook de ‘derde’ kruising in
aanvraagnummer.
procedurekader).
Vught met de N65 (Boslaan-Vijverbosweg) en
de kruising bij Helvoirt ongelijkvloers aangelegd.

Donderdag 14 februari om 20.00 uur
Op donderdag 14 februari aanstaande vergadert de Commissie Ruimte. Tijdens deze
vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over onderstaande onderwerpen.
Onderwerpen Commissie Ruimte van
donderdag 14 februari, aanvang 20.00 uur.
• Bestuurlijke besluitvorming VKA+
• Concept kadernota 2020 ODBN
•	
Onttrekken aan de openbaarheid van de
parkeerplaats en parkeervoorzieningen Van
Rijckevorselstraat-Esschestraat
De vergadering begint om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de commissiekamer van
het raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5.

Donderdag 14 februari
RAADSCOMMISSIE RUIMTE BUIGT ZICH OVER
EXTRA BIJDRAGE N65
Eind 2018 eindigde met goed nieuws over
de rijksweg N65. Het Rijk, de provincie en
gemeenten kozen voor de best haalbare oplossing om Vught veilig, leefbaar en bereikbaar te
houden. Die oplossing biedt perspectief voor
de inwoners van Vught en Haaren, maar ook
voor de gebruikers van de rijksweg.
Nieuw ontwerp
Het oorspronkelijke plan werd het voorkeursalternatief genoemd. Dat plan is nu omgebouwd tot een nieuw ontwerp waarin alle
verbeteringen, waarover bewoners zich hebben
uitgesproken, een plaats hebben gekregen of
nog krijgen.
Verbeteringen
De belangrijkste verbeteringen houden in dat
de rijksweg – binnen de kom – voor een groot
deel verdiept wordt aangelegd en dat een aan-

Financiën
Om alle verbeteringen te kunnen realiseren, zijn
extra middelen nodig. Over de verdeling van de
bijdragen zijn afspraken gemaakt tussen de N65
partners. Het ministerie, de provincie NoordBrabant, Vught en Haaren betalen allemaal mee.
In de gemeenteraad
Op donderdag 28 februari neemt de gemeenteraad een besluit over de ‘Reconstructie N65’
en de daarvoor benodigde extra middelen. De
behandeling in de commissie Ruimte is op
donderdag 14 februari 2019. U bent daarbij van
harte welkom.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
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 ‘Hoevensestraat 23’
inzien op het gemeentekantoor.
• Wijzigingsplan ‘Hoevensestraat 18’
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
•O
 ntwerp wijzigingsplan ‘Bergenshuizensestraat 8’
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073
• U vindt alle informatie over de plannen, gebie65 80 680.
De volgende plannen liggen ter inzage:

VERKEER

Parkbos, (Stadhouderspark)
• Er worden diverse kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de Juliana van Stolberglaan.
Er kan daardoor plaatselijk overlast zijn.

De Koepel
• De Ridder van Brechtlaan is gestremd tussen
huisnummers 10 en 16.
Boxtelseweg, Grote Gent en Maurickplein
De Ridder van Brechtlaan is vanaf 25 februari
•
De Boxtelseweg is afgesloten tussen de • 
gestremd tussen huisnummer 6 en de Zonneweilaan.
Dokter Hillenlaan en Peperstraat/Grote Gent.
•D
 e Grote Gent is vanaf 25 februari gestremd tussen het Maurickplein en de aansluiting met de A2. Irenelaan
• Het éénrichting verkeer in deVlasmeersestraat • De Irenelaan is afgesloten in verband met de
is weer hersteld.
bouw van La Couronne.
WEGWERKZAAMHEDEN

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

