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WIJKPUNT VISIO DE VLASBORCH VERTELT
Visio De Vlasborch en de wijkondersteuners 

De wijkondersteuners kunnen niet altijd de 
vragen van de wijkbewoners beantwoorden 
of problemen oplossen. Maar zij maken u wel 
wegwijs in de omgeving en/of verwijzen u door. 
De wijkondersteuners zien het vooral als hun 
taak de oren en ogen van de buurt te zijn. Zij 
worden begeleid door de buurtwerkers van 
Welzijn Vught. 

Bekendheid vergroten
Een van de speerpunten van de wijkondersteu-
ners is om de bekendheid van het wijkpunt te 
vergroten. Er is nog een kleine afstand tussen 
het wijkpunt en de wijkbewoners. En dat is 
logisch, want Visio De Vlasborch is altijd een vrij 
gesloten organisatie geweest voor buitenstaan-
ders en dat geeft een drempel. Maar door de 
komst van het wijkpunt is dit beeld aan het ver-
anderen, een positieve ontwikkeling. Iedereen 
kan meedoen met de activiteiten die wij bieden: 
Etenstijd, bingo, breiclub, dansmiddag, eten van 
een warme maaltijd en de beweegtuin. Ook 
deelname aan ‘De Week van de Gastvrijheid’ 
heeft bijgedragen aan meer bekendheid van het 
wijkpunt. Vooral de buurtavond, het happen en 
stappen en de lezing i.s.m. de wijkondersteu-
ners verliepen heel goed. 

Nieuwe activiteiten
De wijkondersteuners willen graag op een vaste 
dag in het wijkpunt een inloopmoment voor de 

wijkbewoners organiseren. Een moment om 
gezellig bij elkaar te komen, onderwerpen te 
bespreken over wat er speelt in de buurt of 
om informatie op te doen. Deze activiteit is in 
ontwikkeling. Als wijkondersteuner vinden zij 
het belangrijk een steentje bij te dragen om de 
eenzame wijkbewoner(s) uit hun isolement te 
halen. In mei openen we in de wijk een speel-
tuin. Ook de bewoners van Visio De Vlasborch 
worden hiervoor uitgenodigd om tijdens deze 
feestelijke gelegenheid elkaar als buurtbewoner 
te leren kennen.

Win/win situatie
Wij hopen dat we wijkbewoners enthousiast 
kunnen maken om zich als (incidenteel) vrijwil-
liger bij Visio De Vlasborch aan te sluiten. Dit 
initiatief moet vooral vanuit de wijk komen, 
omdat het wijkpunt nog niet echt speelt bij de 
veelal oude bewoners van Visio De Vlasborch. 
Vindt u het leuk om bijvoorbeeld te wandelen/
fietsen met de mensen die daar wonen of 
samen gebruik te maken van de fraai aangeleg-
de beweegtuin, samen een bingo te organiseren 
of een braderie? Laat ons dit dan weten. Het 
‘samen doen’ op deze manier geeft een win/win 
situatie voor iedereen. 

Visio De Vlasborch, Vlasmeersestraat 99, 5261 
TB Vught, www.visio.org.

Olga Boorsma, Peter Timmers en Bert Schaminee zijn vrijwillige wijkondersteuners 
van de buurt Zonneheuvel in de omgeving van wijkpunt Visio De Vlasborch. Olga en 
Peter wonen in de wijk en zijn al wat langer wijkondersteuner. Bert is blind, woont in 
een aanleunwoning bij Visio De Vlasborch en is beginnend wijkondersteuner. 

Sterre (17 jaar) verloor haar zus door de menin-
gokokbacterie.

WIJKPUNT VISIO DE VLASBORCH VERTELT
Activiteit 'In the spotlight': Etenstijd

Bij Etenstijd hebt u de keuze. U kunt zich aan-
melden voor een heerlijk diner in combinatie 
met een muzikaal optreden. Maar u kunt ook 
kiezen voor alleen de maaltijd of het optreden. 
Etenstijd vindt één keer in de twee maanden 
op zondagmiddag plaats. Bij Visio De Vlasborch 
heeft Etenstijd even moeten opstarten. Het 
wordt nu goed bezocht. Wij hebben een geva-
rieerd genre aan muzikale gasten geboekt, om 
zoveel mogelijk mensen te kunnen plezieren.

Mix van muziek en vertellingen
Vughterstede (Woonzorgcentrum Theresia en 
Huize Elisabeth) hanteert de naam Wetenstijd. 
Het verschil zit hem in het gedeelte na de maal-
tijd. Bij hen worden er lezingen gehouden, iets 
wat voor de cliënten van Visio De Vlasborch 
moeilijk te volgen is, omdat zij allen blind of 
slechtziend zijn. Daarom hebben wij de keuze 
gemaakt om ons te richten op de muziek. In 
april is er echter op verzoek van gasten geko-
zen voor een levendige lezing. Wanneer deze 
lezing aanslaat, gaan we in de toekomst voor 
een mix van muziek en vertellingen. De activi-
teit wordt begeleid door professionals van Visio 

De Vlasborch met ondersteuning van vrijwil-
ligers van de eigen organisatie en ABZ.

Waar en wanneer
De aankondiging van Etenstijd leest u in Het 
Klaverblad, via flyers op de balies van Visio 
De Vlasborch, ABZ en de zorgcentra van 
Vughterstede. Of op de website van de sociale 
kaart van Vught. Etenstijd wordt mede mogelijk 
gemaakt door een subsidie van het Oranjefonds. 
Hierdoor kunnen we de prijs laaghouden en is 
de activiteit voor iedereen goed toegankelijk.
Wanneer u geen vervoer heeft, kunt u gebruik 
maken van de seniorenbus.

Sinds april 2018 kunnen alle Vughtenaren terecht bij wijkpunt Visio De Vlasborch voor 
de activiteit Etenstijd. Etenstijd is voor degenen die graag andere (nieuwe) mensen 
willen ontmoeten en ook zeker voor de eenzame ouderen, om hen zo uit hun isole-
ment te halen en te houden. Etenstijd is ontstaan vanuit een samenwerking met ABZ 
en Vughterstede en wordt op verschillende plaatsen in Vught georganiseerd.

DEEL DIT NIET MET JE VRIENDEN
Campagne van RIVM en GGD Hart voor Brabant tegen 
meningokokkenziekte ACWY

Wie ontvangen een uitnodiging?
Jongeren geboren in 2001, 2002 en jongeren 
geboren tussen 1 januari en 1 mei 2004 hebben  
begin dit jaar een uitnodiging van het RIVM ont-
vangen. In mei en juni krijgen jongeren geboren 
in 2003 en 2005 een uitnodiging. Jongeren van 
14 jaar (geboren tussen 1 mei en 31 december 
2004) hebben vorig jaar al een oproep gehad.

Twaalf vaccinatiesessies
De GGD Hart voor Brabant organiseert in 
totaal twaalf vaccinatiesessies verspreid over 
zes locaties in de regio: Boxmeer, ’s-Hertogen-
bosch, Oss, Schijndel, Tilburg en Waalwijk. De 
vaccinatiecampagne in de regio GGD Hart 
voor Brabant vindt plaats van 28 maart tot en 
met 28 juni.

Meer informatie
Wil je meer weten over meningokokken-
ziekte, het risico op de ziekte en de gevol-
gen van meningokokkenziekte, kijk dan op 
www.deelditnietmetjevrienden.nl. Wil je 
weten waar en wanneer de GGD vaccineert 
tegen meningokokken ACWY? Kijk dan op 

www.ggdhvb.nl/meningokokken. En heb je vra-
gen? Dan kun je altijd naar de GGD bellen via 
een speciaal telefoonnummer 088 36 86 555.

Lees het volledige verhaal van Sterre op 
www.deelditnietmetjevrienden.nl/sterre.

Op donderdag 28 maart start GGD Hart voor Brabant met de vaccinatiecampagne 
Meningokokken ACWY. Met de slogan: 'deel dit niet met je vrienden' ontvangen in 
onze regio ongeveer 60.000 jongeren een uitnodiging om de prik tegen meningo-
kokkenziekte ACWY te halen. Meningokokkenziekte is een besmettelijke ziekte die 
bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Sinds 2015 neemt het 
aantal gevallen van meningokokken W toe, vooral bij tieners. Kijk voor meer informa-
tie op www.ggdhvb.nl/meningokokken.

De gemeente Vught nodigt je uit
JOUW GEDICHT OP ONZE HERDENKING
Op zaterdag 4 mei herdenkt Nederland zijn oorlogsslachtoffers. Maar wat betekent 
dat voor jou? Hoe beleef jij de herdenking? Waar denk je aan als je twee minuten stil 
bent? Laat je herdenking je inspireren tot een gedicht. Dan nodigen wij je graag uit 
om dit op onze herdenking voor te dragen. 

Doe je mee? 
Vind je het leuk om een gedicht te maken en in 
je eigen woorden te vertellen wat ‘herdenken’ 
voor jou betekent? Dan zijn we op zoek naar 
jou. Sterker nog: we hebben je hard nodig. We 
nodigen je van harte uit om je eigen gedicht 
voor te dragen. Hier, bij het station in Vught op 
zaterdag 4 mei. De herdenking bij het station is 
tussen 18.15 uur en 19.00 uur.

Voor wie?
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. We 
hebben plaats voor zes jonge dichters en we 

vinden het leuk als je niet allemaal van dezelfde 
leeftijd bent. Je gedicht mag kort zijn en ook 
wat langer. Maak het niet te lang, dan houd je 
de aandacht vast en heb je alle tijd om het in je 
eigen tempo voor te dragen. 

Meld je aan
Doe je mee? Dat vinden we super! Meld je aan 
en stuur een e-mail naar mevrouw Y. van den 
Berg: y.van.den.berg@vught.nl. Bellen kan ook: 
073 65 80 133. Bel mevrouw Van den Berg ook 
als je eerst meer wil weten over de herdenking 
of je voordracht. Ze vertelt het je graag. 

GRATIS COMPOST OP ZATERDAG 30 MAART 2019
Zaterdag 30 maart kunnen inwoners van Vught 
gratis compost krijgen voor de tuin. Tussen 
08.00 en 16.30 uur mag u compost ophalen 
bij Beheer Openbare Ruimte, Kettingweg 7b. 
Zorg dat u zich kan legitimeren als inwoner 
van Vught. Het compost bieden we los aan. 

Neem zelf stevige zakken mee of een aan-
hangwagentje en natuurlijk een schop. Hebt 
u veel compost nodig voor uw tuin? Geen 
probleem, u mag zo vaak langskomen als u 
wilt. Op=op.

ENQUÊTE WOONGELEGENHEID GEHANDICAPTEN IN VUGHT

Uw mening is belangrijk
Wilt u uw woonervaring met het Klantenpanel 
delen, vul dan een papieren exemplaar in. De 
enquêtes liggen vanaf donderdag 28 maart 
2019 bij de wijkpunten DePetrus, De Rode 
Rik, Huize Elisabeth en Wzc Theresia en bij de 
Stenen Hut (Reinier van Arkel). Met uw ant-
woorden gaat het Klantenpanel inventariseren 
hoe tevreden u bent met uw woning en wat 

de eventuele wensen en tekortkomingen zijn 
op het gebied van wonen.

Klantenpanel Vught
Het Klantenpanel Vught bestaat uit een aantal 
Vughtenaren met een beperking. Zij bespre-
ken onderwerpen waar zij tegen aan lopen en 
geven hierover signalen af binnen de gemeen-
te of andere organisaties.

Het Klantenpanel Vught houdt een enquête onder bewoners van Vught met een 
beperking. Bent u tevreden met uw woning? Hebt u eventuele wensen op het 
gebied van wonen? Of is er juist sprake van tekortkomingen? Het klantenpanel 
Vught is benieuwd naar uw mening.



   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

COMMISSIE BESTUUR EN 
SAMENLEVING 
Donderdag 28 maart om 20.00 uur

Op donderdag 28 maart aanstaande vergadert 
de Commissie Bestuur en Samenleving. Tijdens 
deze vergadering debatteren raads-, burger- en 
collegeleden over onderstaande onderwerpen. 
De vergadering begint om 20.00 uur. De verga-
dering vindt plaats in de commissiekamer van 
het raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5.

Onderwerpen Commissie Bestuur en 
Samenleving van donderdag 28 maart, 
aanvang 20.00 uur.

• Positieve gezondheid
•  Zienswijze kadernota 2020 en beleidsvisie 

2019-2023 GGD
•  Aanvraag rijksbijdrage voor ruiming conventi-

onele explosieven

De concept-agenda en alle bijlagen staan op 
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is 
openbaar, belangstellenden zijn van harte wel-
kom. U kunt de vergadering ook rechtstreeks 
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.

STRIJD TEGEN PROCESSIERUPS

Koolmezen zijn een van de natuurlijke vijanden 
van de eikenprocessierups. Om deze koolmezen 
te laten broeden, hangen we 54 nestkastjes op. 
Ook bespuiten we de eikenbomen preventief 
met een biologisch middel. Dit doen we twee 
keer. De rupsen gaan hierdoor dood. Deze 
werkzaamheden vinden voornamelijk in de 
nacht plaats en kan enige geluidsoverlast geven. 
De locaties waar vorig jaar veel overlast was, 
zijn bij ons in beeld. Dit zijn plekken waar veel 
kinderen en sporters aanwezig zijn.

Als particulier bent u zelf verantwoordelijk voor 
de bestrijding van de eikenbomen in uw tuin. 

WEGWERKZAAMHEDEN

•  Boxtelseweg, Grote Gent en Maurickplein
•  De Boxtelseweg is afgesloten tussen de 

Dokter Hillenlaan en Peperstraat/Grote Gent. 
•  De Peperstraat is afgesloten tussen het 

P-terrein en de Boxtelseweg.
•  De Grote Gent is gestremd tussen het 

Maurickplein en de aansluiting met de A2.
•  Kasteel Maurick is weer bereikbaar via voet-

brug Muyserick over de A2. Tijdens werktijden 
kan de verbinding tijdelijk gestremd zijn.

De Koepel
•  De Graaf van Rechterenlaan is gestremd vanaf 

de Ridder Brechtlaan.

Esscheweg
•  Van 1 t/m 5 april is er overlast op Esscheweg 

t.h.v. huisnr. 274. 
• Er is een halve wegafsluiting. 
• Verkeer wordt geregeld door verkeerslichten.

N65
•  Van vrijdag 29 maart 21.00 uur t/m zaterdag 30 

maart 12.00 uur en zaterdag 30 maart 21.00 
uur t/m zondag 31 maart 09.00 uur is de N65 
gestremd in de richting Tilburg.

•  Verkeer vanuit Vught kan op de kruising De 
Bréautélaan / Martinilaan de N65 oversteken. 

•  Overig 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 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.

INGEKOMEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Perceel L 3781, trottoir Notenluststraat, kap-
pen van twee moeraseiken, OV20191069, 
ingekomen 14 maart 2019;

VERKEER

Wethouder Van de Ven hangt eerste nestkast op.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Ontwerp wijzigingsplan 'Deutersestraat 41A'
• Wijzigingsplan 'Bergenshuizensestraat 8'

•  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.

•  Perceel D 5109 en 5107, Andrej Sacharovlaan, 
bouwen van twee woonhuizen en aanleggen 
van in-/uitritten, OV20191070, ingekomen 15 
maart 2019;

•  Lekkerbeetjenlaan 132, kappen van een eiken-
boom, OV20191071, ingekomen 27 maart 
2019.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW

•  Van Heeswijkstraat 1, plaatsen van een aan-
bouw met twee verdiepingen aan de achter-
zijde, OV20191028.
De vergunning is verzonden op 18 maart 2019.

•  Dorpsstraat 28, 16, 16a, 18, 20, 22, 24 en 26, 
verbouwen bestaande locatie tot 6 appar-
tementen en 2 grondgebonden woningen, 
OV20181281.

De vergunning is verzonden op 18 maart 2019.
•  Bronoliebergweg 1, bouwen van een carport, 

OV20181320.
De vergunning is verzonden 18 maart 2019.

•  Boslaan 49, bouwen van een terrasoverkapping, 
OV20191024.

De vergunning is verzonden 18 maart 2018.

KAP
•  Ranonkelstraat 14-16 nabij, (perceel D 4533), 

kappen van een populier, OV20191056.
De vergunning is verzonden op 18 maart 2019.

•  Lievevrouwepark aan de zijde van de Irenelaan, 
kappen van een beuk, OV20191066.

De vergunning is verzonden op 19 maart 2019.
•  Perceel L 732 groenstrook op hoek 

Rijckevorselstraat/Esschestraat, kappen van 
een zilveresdoorn, OV20191065.

De vergunning is verzonden op 19 maart 2019.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING 
EN AANLEG

•  Perceel I 1352, golfbaan Cromvoirt, plaatsen 
van een opslagloods voor een periode van tien  
jaar, OV20181289.

De vergunning is verzonden op 18 maart 2019.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Prinsenlaan 1, 3 en 5, Mr. Harry Hollalaan 1 t.m. 

63, Eelkje Timmengastraat 2 t/m 16, bouwen 
van 43 woningen, OV20191027.

De vergunning is verzonden 15 maart 2019.
•  Marktveld 12 A, betrekken van de ruimte 

onder Marktveld 12 A bij de woning van 
Marktveld 10, OV20191067.

De vergunning is verzonden 20 maart 2019.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING 
EN IN- EN UITRIT

•  Boslaan 4, het plaatsen van een erker en het 
ombouwen van de bestaande paardenstallen 
tot overdekte buitenruimte, OV20181321.

De vergunning is verzonden op 14 maart 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. 

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE

•  Martinilaan 12, wijzigen van de brandscheiding 
op 2 plaatsen in het gebouw, UV20184018.

De vergunning is verzonden op 19 maart 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 
•  De Bréautélaan 23, slopen en asbest verwijde-

ren van plaatmaterialen, SM20197013, ingeko-
men 24 februari 2019.

De melding is geaccepteerd op 19 maart 2019.
•  Maarten Trompstraat 6 t/m 28A, verwijderen 

van extra aangetroffen asbest, SM20197017.
De melding is geaccepteerd op 19 maart 2019.

•  Loonsebaan 97, slopen van schuur/berging, 
SM20197019.

De melding is geaccepteerd op 20 maart 2019.
•  De Braackenlaan 4, verwijderen van asbest, 

SM20197018
De melding is geaccepteerd op 20 maart 2019.

•  Deutersestraat 23, asbest verwijderen van de 
dakconstructie, SM 20197016.

De melding is geaccepteerd op 20 maart 2019.

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

GEWEIGERDE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

• Molenvenseweg 41 A, verbouwen van de 
schuur, OV20181316.
De beschikking is verzonden op 22 maart 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. 
De termijn vangt aan op 1 dag na verzendda-
tum vermelden.

De laatste jaren krijgt de gemeente 
steeds vaker klachten van overlast door 
de processierups in de openbare ruimte. 
Deze behaarde rupsen zitten in mei, juni, 
juli in een groot aantal eikenbomen. Wij 
gaan preventief de strijd aan door het 
ophangen van nestkastjes en het bespui-
ten van de eikenbomen.

RONDLEIDING RAADHUIS OP DINSDAG 2 APRIL
Bent u ook nieuwsgierig naar de geschiedenis 
van het mooie raadhuis in Vught? Kom dan 
op 2 april om 11.00 uur (duurt tot maximaal 
12.30 uur) naar het raadhuis voor een rondlei-
ding. De kosten bedragen €7,50 per persoon 
inclusief koffie/thee. De opbrengst gaat naar 
de Heijmstichting.

Komt u ook?
Mail dan naar mevrouw L. Sidler, mailadres 
liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl

De volgende rondleiding vindt plaats op 7 mei.

BOUWEN 
EN WONEN

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. 
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