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‘Weerman’ Reinier van den Berg komt naar Vught
KOM, EN LUISTER NAAR EEN VERHAAL OM 
ENERGIE VAN TE KRIJGEN

Zomerse temperaturen in februari, een kurk-
droge, bloedhete zomer, een winter waar we 
de vorst vooral in de diepvries moeten zoeken: 
we kunnen er niet omheen, de aarde warmt 
op. Het klimaat, klimaatakkoord en duurzame 
energie zijn dagelijks in het nieuws en vragen 
om aandacht en actie, ook in Vught. Maar wat 
betekent dat voor u? 

Laat u inspireren
Reiner van den Berg (bekend van RTL Weer) 
neemt u op een inspirerende wijze mee in het 
proces van de opwarming van de aarde en de 
kansen, mogelijkheden en uitdagingen die dat 
met zich mee brengt. Reinier gebruikt geen 
doomscenario’s en griezelverhalen, maar laat 
u zien hoe we op een realistische wijze de 
klimaatklok terug kunnen draaien. Het is een 
verhaal dat u niet mag missen! 

Wat vindt u ervan? 
Klimaat en energie gaan hand in hand. Om de 
opwarming tegen te gaan, moeten we andere 
vormen van energie gaan gebruiken. Minder 
aardgas en olie en meer wind- en zonne-
energie. Maar waar plaatsen we de windmolens 
en zonnepanelen? Hoe betalen we de energie-
transitie? En wat vindt u ervan? Daarover gaan 
we graag met u in gesprek op deze avond. 

Kom dinsdag 26 maart naar Reinier!
De gemeente Vught en Reinier van den Berg 
nodigen u van harte uit voor een inspirerende 
informatieavond. U bent van harte welkom en 
de toegang is natuurlijk gratis.

Wanneer:  dinsdag 26 maart 
 van 19.30 tot 21.30 uur
Waar: Novalis, Industrieweg 9C in Vught. 

Graag tot 26 maart!

‘Weerman’ Reinier van den Berg is een bekende autoriteit op het gebied van weer en 
klimaat. Jarenlang was hij het gezicht van RTL Weer. Op dinsdag 26 maart komt hij 
naar Vught. Hij neemt u mee in een prachtig verhaal over het veranderende klimaat, 
nieuwe energie, kansen en mogelijkheden. Zaken, waar u ook in Vught volop mee te 
maken krijgt. Laat u inspireren. U bent van harte welkom! 

naar Vught. Hij neemt u mee in een prachtig verhaal over het veranderende klimaat, 

KLANTPANEL GEMEENTE VUGHT VRAAGT UW 
AANDACHT
Denk en praat met ons mee

MEE-praten en MEE-denken
Het klantpanel binnen de gemeente Vught 
bestaat uit zes deelnemers met een beperking 
die MEE-praten en MEE-denken over verschil-
lende onderwerpen die op de sociale agenda 
staan, zoals armoede, toegankelijkheid of zelf-
redzaamheid. Ook bespreken de deelnemers 
gezamenlijk onderwerpen met de adviesraad 
en werken zij zelf onderwerpen uit. 
Als ervaringsdeskundigen weten zij als geen 
ander wat de valkuilen zijn en waar je tegen 
aan kunt ‘lopen’ als je een beperking hebt! Het 
doel van het klantpanel is om dit te signaleren 
en te bekijken of er zaken veranderd dan wel 
verbeterd kunnen worden. 

Het klantpanel komt vier keer per jaar bij elkaar. 

Het klantpanel zoekt uitbreiding. Hebt u interesse? Of kent u iemand in uw omgeving 
met een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking die dit leuk lijkt? Neem 
dan contact op met Jos van de Leest of Monique Bosboom via tel. 073 65 80 680.

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 aanhangwagentje en natuur-
lijk een schop. Hebt u veel compost nodig voor uw tuin? Geen probleem, u mag zo 
vaak langskomen als u wilt. Op=op.

Goed voor de tuin
Compost is perfect voor gebruik in de tuin. 
Deze natuurlijke bodemverbeteraar voedt de 
bodem en stimuleert de groei van bloemen en 
planten op een milieuvriendelijke wijze. Ook 
verbetert compost de structuur van de bodem 
en zorgt het voor een goede waterhuishouding. 
Zo ontstaat er een natuurlijke balans in de 
bodem. Gemengd met tuinaarde is compost 
geschikt voor alle tuinplanten.

Kringloop
Wist u dat de compost die we uitdelen door 
onze verwerker wordt gemaakt van uw eigen 
gft? Door het goed scheiden van al het groen-
afval uit uw tuin en alle etensresten uit uw 
keuken kunnen we mooie producten maken 
zoals compost. Zo sluiten we de kringloop en 
zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig. Met de 

jaarlijkse uitdeelactie wil de gemeente u bedan-
ken voor uw inzet. 

We zien u graag op zaterdag 30 maart tus-
sen 08.00 en 16.30 uur bij Beheer Openbare 
Ruimte, Kettingweg 7b.

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.

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. 

De leerlingen van basisschool De Piramide 
hebben jarenlang gedichten gemaakt én voor-
gelezen bij de 4 mei herdenking op het station 
in Vught. Hun inzet en enthousiasme droegen 
bij aan een mooie herdenking met veel belang-
stellenden. Nu vindt de school het tijd om 
het stokje over te dragen. Daarom zoekt de 
gemeente jonge dichters, jongens en meisjes, 
om deze mooie traditie voort te zetten. 

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. 

De gemeente Vught nodigt je uit
JOUW GEDICHT OP ONZE HERDENKING

(bron: Avulo)

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Ontwerp wijzigingsplan 'Deutersestraat 41A'
• Wijzigingsplan 'Bergenshuizensestraat 8'
•  Ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpver-

klaring van geen bedenkingen ‘Hoevensestraat 
23’

•  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.



   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

SCHAKEL TUSSEN GEMEENTE EN ONDERNEMERS
Nieuw: bedrijfscontactfunctionaris gemeente Vught
De bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente Vught is Sevanne Bouman. Zij is 
hét gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemend Vught en de schakel tussen het 
bedrijfsleven en de gemeente. Ondernemers moeten kunnen doen waar zij goed in 
zijn: ondernemen. De gemeente wil hen hierbij graag ondersteunen en faciliteren. 
Een goede dienstverlening richting ondernemers is hierbij van groot belang. Daarom 
heeft de gemeente Vught vanaf vandaag een bedrijfscontactfunctionaris. 

De bedrijfscontactfunctionaris pakt alle inko-
mende vragen, wensen en problemen van onder-
nemers op. Zij legt deze bij de juiste ambtenaar 
neer en zorgt voor de terugkoppeling. De func-
tionaris is de directe relatie tussen gemeente, 
lokale ondernemersvereniging(en) en individu-
ele bedrijven. Hiermee stimuleren we de lokale 
economie én we verbeteren de samenwerking 
tussen gemeente en ondernemers.

Hebt u een vraag, idee of opmerking voor 
onze bedrijfscontactfunctionaris? Neem dan 
contact met haar op via 073 65 80 680, mail 
naar gemeente@vught.nl of via www.vught.nl/
bedrijven ovv bedrijfscontactfunctionaris.

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.

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.

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 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

•  St.-Michielsgestelseweg 20, oprichten van een 

bijgebouw, OV20191061, ingekomen 8 maart 
2019;

•  Dovenetelstraat 27, ombouwen van een 
bedrijfspand naar garage en het aanleggen 
van een in-/uitrit OV20191063, ingekomen 10 
maart 2019;

•  Bergenshuizensestraat 8, plaatsen van 2 dak-
kapellen aan de voorzijde van de woning en 
plaatsen dakraam, OV20191062, ingekomen 
10 maart 2019;

•  Michiel de Ruyterweg 69, houten schutting 
vervangen door een stenen erfafscheiding, 
OV20191064, ingekomen 10 maart 2019;

•  Perceel L 732 groenstrook op hoek 
Rijckevorselstraat/Esschestraat, kappen van 
een zilveresdoorn, OV20191065, ingekomen 
11 maart 2019;

•  Lievevrouwepark aan de zijde van de Irenelaan, 
kappen van een beuk, OV20191066, ingeko-
men 11 maart 2019;

•  Marktveld 12 A, betrekken van de ruimte 
onder Marktveld 12 A bij de woning van 
Marktveld 10, OV20191067, ingekomen 12 
maart 2019;

•  Dr. Hillenlaan en parkeerplaats, kappen van 
acht bomen i.v.m. herinrichting Dr. Hillenlaan 
en parkeerplaats, OV20191068, ingekomen 14 
maart 2019.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Perceel C 2258, Zorgpark Voorburg, plaatsen 
van 2 tijdelijke een laags zorgappartementen, 
OV20191012.

De brief is verzonden op 11 maart 2019.
•  Boslaan 4, het plaatsen van een erker en het 

ombouwen van de bestaande paardenstallen 
tot overdekte buitenruimte, OV20181321.

De brief is verzonden op 11 maart 2019.

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

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
BOUW

•  Taalstraat 30, vervangen van de bestaande aan-
bouw door een nieuwe aanbouw, OV20191021.
De vergunning is verzonden op 12 maart 2019.

VERKEER

BOUWEN 
EN WONEN

•  Van Voorst tot Voorststr. 26, vervangen van de 
kozijnen, OV20181292.
De vergunning is verzonden op 11 maart 2019.

BOUW EN INRIT/UITWEG
•  Oscar Romerostraat, kavel 24, bouwen van 

een woning en het aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20191044.

De vergunning is verzonden op 13 maart 2019.

BOUW EN MONUMENT
•  Mariaplein 6, 2 en 5, vervangen van raamhout 

en de beglazing, OV20181325.
De vergunning is verzonden op 11 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. 

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Laagstraat 19, slopen van de Mariëllaschool, 

SM20197008, ingekomen 11 februari 2019.
De melding is geaccepteerd op 6 maart 2019.

•  Reutsedijk 5, gedeeltelijk slopen van het 
hoofdgebouw, SM20187078.

De melding is geaccepteerd op 6 maart 2019.
•  Deutersestraat 41, verwijderen van extra 

asbest in de stierenstal, SM20197012.
De melding is geaccepteerd op 11 maart 2019.

•  Loonsebaan 97, slopen van schuur en garage, 
SM20197014.

De melding is geaccepteerd op 11 maart 2019.

PROCEDURE 
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie 
procedurekader). 
 
VERLEENDE EVENEMENTEN-
VERGUNNING MET ONTHEFFING 
SLUITINGSUUR

•  Maarten Trompstraat 32, het houden van een 
12 uurs zwemmarathon en inzameling door 
De Dommelbaarzen van zaterdag 11 mei 

20.00 uur tot en met zondag 12 mei 2019 
08.00 uur, AP20190091.

De vergunning met ontheffing is verleend op 
8 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 
EVENEMENTENVERGUNNING 

•  Martinilaan 8 (Martinihal), het houden van een 
Benefietconcert t.b.v. de uitbreiding van het 
Nationaal Monument Kamp Vught op zater-
dag 23 maart 2019 van 20.00 tot 22.30 uur, 
AP20190050.

De vergunning is verleend op 8 maart 2019.
•  Reutsedijk 5 (Fort Isabella), Lifestyle Fair op 

21 en 22 april 2019 van 11.00 tot 18.00 uur, 
AP20190092.

De vergunning is verleend op 8 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 EVENEMENTENVERGUNNING 
MET TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

•  Moleneindplein, voorjaarskermis van 3 mei 
t/m 6 mei 2019 van 13.00 tot 23.00 uur, 
AP20180428.

De vergunning is verleend op 11 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.

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


