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HET VERHAAL VAN VUGHTERSTEDE
Door Peggy van der Koelen, bestuurder Vughterstede

Een thuis voor iedereen
Tijdens de open dag was er gezellige muziek 
(de troubadour), een ludiek duo die de gasten 
vermaakte en heerlijke hapjes en drankjes. Ik 
mocht er die dag ook bij zijn en ‘speelde’ samen 
met een groep collega’s gastvrouw. Nou, dat 
hoef ik niet te spelen hoor, want ik verwelkom 
heel graag mensen bij mij thuis. Want zo voelt 
Vughterstede en niet alleen voor mij, maar 
gelukkig voor heel veel mensen. Dat is ook wat 
ik benoemde in het interview dat ik diezelfde 
ochtend had bij Avulo. Vughterstede voelt als 
een familie met een grote onderlinge betrok-
kenheid. En natuurlijk ook alle familiaire situa-
ties die daar bij horen! 

Openheid en gastvrijheid
In de middag viel mijn oog op twee dames die 
ik niet kende. Ze zaten aan een tafeltje in ons 
restaurant, zichtbaar gezellig te keuvelen en te 
genieten van een gebakje. Ik liep even langs en 
vroeg of ze het fijn vonden. Heel enthousiast 
vertelde een van de dames dat ze in de buurt 
woonde en dat ze toch wel nieuwsgierig was. 
Maar dat dit toch niet voelde als zo’n verpleeg-
huis van vroeger. Zowel de openheid als de 
gastvrijheid was zo voelbaar voor ze. Dat is 
iets wat wij, de bewoners van ons huis, al lang 
weten, maar soms kampen we nog met oude 
denkbeelden. 

Onderdeel van de maatschappij
‘Vroeger’ waren we als verpleeghuis wegge-
stopt in de bossen, maar nu maken we echt 
onderdeel uit van de maatschappij. We zijn 
een wijkpunt waar iedereen terecht kan voor 
culturele, creatieve, sportieve, muzikale, edu-
catieve en sociale activiteiten. De afstanden 
worden letterlijk kleiner, ook tussen generaties. 
Soms moeten we nog een beetje helpen om 
die drempel kleiner te maken, vandaar dat 
het toch nodig is en blijft om een open dag te 
organiseren. 

Hart voor de goede zorg 
Onze bewoners mogen hier genieten van hun 
derde helft van hun leven. En net als in ieder 
leven en net als in iedere familie zijn er ook 
minder fijne momenten of situaties. Fijn dat 
we dan bij elkaar terecht kunnen en dat er een 
heleboel betrokken medewerkers zijn met het 
hart voor de goede zorg en oog voor elkaar. 

Op zaterdag 16 maart stonden de deuren van Woonzorgcentrum Theresia weer 
open. In feite staan ze iedere dag open, maar eens per jaar doen we daar een ‘schepje 
bovenop’. In feite laten we dan zien hoe we zijn. En net zoals op een verjaardag doe je 
op zo’n dag een beetje extra je best. Je zorgt dat het huis goed schoon is, versiert het 
een beetje en trekt je beste pak aan. Zo gebeurde dat ook bij Vughterstede.

HOE KAN IK MIJN FINANCIEN HET BESTE 
INRICHTEN EN BEHEREN?
“VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN.”

Hulp van anderen
Probeer zo lang mogelijk zelf de regie te hou-
den over uw financiën. Komt u in een situatie 
dat dit lastiger wordt, dan is het fijn om iemand 
uit uw omgeving om hulp te vragen. U houdt 
dan nog steeds zelf de regie. Ook is het moge-
lijk om aan uw bank hulpmiddelen te vragen, 
zoals een ‘knijper’ om uw pinpas te verwijderen 
uit de pinautomaat. 

Voorbeeld:
Mevrouw Greef (83 jaar) is niet meer mobiel 
en laat haar bank het geld thuisbezorgen. Haar 
buurvrouw die de boodschappen doet, krijgt con-
tant geld mee. Aan de hand van de bonnetjes en 
het resterende bedrag ziet mevrouw Greef wat er 
uitgegeven is. Hiermee wordt niet alleen mevrouw 
Greef, maar ook haar buurvrouw beschermd. Zij 
kan immers aantonen dat ze geen geld heeft 
achtergehouden. 

Volmacht
Moet u de regie toch uit handen geven, maak 
dan gebruik van een volmacht. Een volmacht 
geeft anderen in uw omgeving zeggenschap 
over uw financiën. Het is aan te raden om dit 

tijdig te doen, terwijl u wilsbekwaam bent. En 
regel het goed, bijvoorbeeld met een levens-
testament. In dit testament legt u vast wie uw 
vertrouwenspersoon wordt, wat uw wensen 
zijn en wanneer de volmacht ingaat. 

Volmacht aan meerdere personen
Door meerdere personen de volmacht te 
geven, voorkomt u dat degene die u vertrouwt 
misbruik maakt van zijn of haar bevoegdheden. 
Zij kunnen alleen samen de volmacht gebrui-
ken. Zo controleren de vertrouwenspersonen 
elkaar. Voor reguliere bankzaken krijgt maar één 
persoon de volmacht. U kunt wel een toezicht-
houder aanstellen of een aparte huishoudreke-
ning (met eigen pas en pincode) naast de eigen 
rekening openen voor reguliere bankzaken. 
Hierop wordt maandelijks een vast bedrag 
overgemaakt en de vertrouwenspersoon heeft 
alleen hier toegang toe. 

Meer informatie 
Neem contact op met uw bank of notaris voor 
meer informatie over bovenstaande mogelijk-
heden. Of kijk op socialekaart.vught.nl voor 
meer informatie en tips.

Financieel misbruik komt in verschillende vormen voor. Via internet, telefonisch of op 
straat met de zogeheten babbeltrucs, maar ook in huiselijke kring. Wat kunt u doen 
om uzelf of iemand anders in uw omgeving te beschermen tegen deze vorm van mis-
bruik? In dit artikel geven we u enkele hulpmiddelen voor het inrichten en beheren 
van uw financiën. 

OPHALEN SNOEIHOUT ZATERDAG 13 APRIL

U kunt uw snoeiafval ook gratis naar de Milieustraat brengen. De Milieustraat is op woensdagen 
en vrijdagen open van 12.30 uur tot 17.00 uur en op zaterdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

Op zaterdag 13 april halen we uw snoeihout weer gratis aan huis op. Leg het snoei-
hout zaterdagochtend vóór 7.30 uur aan de straat. Het snoeihout kunt u aanbieden 
in bundels die met Sisal of katoen touw zijn gebonden. De bundels mogen niet 
langer zijn dan 1,5 meter en maximaal 15 kilo wegen.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE VUGHT ROND 
DE FEESTDAGEN
Op Goede Vrijdag 19 april en op maandag 22 april, tweede paasdag is het 
gemeentekantoor gesloten.

HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
Woensdag 17 april 2019 in Huize Elisabeth
Op woensdag 17 april vindt de vierde editie 
van Het Geheugencafé Vught plaats. Tijdens 
deze avond geeft schrijfster Lisette Bossert een 
lezing met als thema ‘Eet smakelijk’.

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 tel. 073 65 72 000 of 
via geheugencafevught@gmail.com.

RONDLEIDING RAADHUIS OP DINSDAG 7 MEI
Bent u ook nieuwsgierig naar de geschiedenis 
van ons mooie raadhuis in Vught? Kom dan 
op 7 mei 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
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De gemeenteraad vergadert op donderdag 11 
april a.s. om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering 
neemt de raad besluiten over de onderwerpen 
die deze avond op de agenda staan. Bij de 
'Hamerstukken' gebeurt dat met één slag van 
de hamer: die onderwerpen zijn tijdens de 
Commissievergadering als zodanig benoemd. 
Bij de 'Bespreekstukken' gaan de partijen eerst 
met elkaar in discussie, voordat er een besluit 
wordt genomen. 

De vergadering is openbaar en vindt plaats 
in de raadszaal van het Raadhuis aan het 
Leeuwensteinplein 5. U kunt de vergadering 
ook rechtstreeks volgen via internet (www.
vught.nl).

HAMERSTUKKEN
•  Zienswijze kadernota 2020 en beleidsvisie 

2019-2023 GGD 
•  Aanvraag rijksbijdrage voor ruiming conventi-

onele explosieven
•  Startnotitie Regionale Energie Strategie 

Noordoost Brabant

BESPREEKSTUKKEN
• Koersdocument invoering Omgevingswet
•  Actualisatie uitvoeringsprogramma grondbe-

drijf 2019-2022
• Bestemmingsplan Grote Zeeheldenbuurt
•  Verordening rechtspositie raads- en commis-

sieleden gemeente Vught

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. Alleen bereik-
baar vanuit het Marktveld.

•  De Grote Gent is gestremd tussen het 
Maurickplein en de aansluiting met de A2.

• Het Maurickplein is afgesloten.

De Koepel
•  Op de Koepelweg is overlast in verband met 

het bestraten van het trottoir.

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-

VERKEER

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

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING 
BESTEMMINGSPLANNEN ex artikel 1.3.1. Bro 
Bestemmingsplan ‘Gogelstraat 3, Vught’
Voorbereiding bestemmingsplan 
‘Gogelstraat 3, Vught’
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat een bestemmingsplan wordt voorbereid 
voor de locatie ‘Gogelstraat 3 te 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?
Dit bestemmingsplan gaat over de locatie 
Gogelstraat 3 in Vught. Dit bestemmingsplan 
maakt de realisatie van een woonzorgvilla 
mogelijk.

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

Binnenkort kunt u wel reageren. Dan gaat de 
inspraakprocedure voor dit bestemmingsplan 
van start. Wij maken bekend wanneer en hoe 
u 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.

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

•  John F. Kennedylaan 1, het plaatsen van een 
schutting, OV20191078, ingekomen op 31 
maart 2019;

•  Industrieweg 12 (Perceel D 4574), het 
realiseren van 8 bedrijfsunits en 1 opslag, 
OV20191079, ingekomen op 1 april 2019;

•  Carillonlaan 3, verlenging plaatsen noodunits 
met 5 jaar, OV20191080, ingekomen op 2 
april 2019;

•  St.-Elisabethstraat 19, brandveilig gebruik BS 
De Springplank, UV20194001, ingekomen op 
2 april 2019;

•  Amalia van Solmslaan 12, het plaatsen van een 
schutting met poort, OV20191081, ingekomen 
op 2 april 2019;

•  Kerkstraat 60, het plaatsen van een aanbouw, 
OV20191082, ingekomen op 3 april 2019;

•  Juliana van Stolberglaan 30, kappen van een 
boom, OV20191083, ingekomen op 3 april 
2019.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW EN INRIT/UITWEG
•  Rosa Parksstraat 4, bouwen van een woning en 

het aanleggen van een in-/uitrit, OV20191038.
De vergunning is verzonden op 4 april 2019.

•  Juliana van Stolberglaan 30, bouwen van een 
woning en het aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20191045.

De vergunning is verzonden op 3 april 2019.
•  St.-Barbarastraat 1A, ombouwen van een 

bedrijfspand naar garage en het aanleggen van 
een in-/uitrit, OV20191063.

De vergunning is verzonden op 5 april 2019.

KAP
•  Lekkerbeetjenlaan 132, kappen van een eiken-

boom, OV20191071.

De vergunning is verzonden op 4 april 2019.
•  Perceel L 3781, trottoir Notenluststraat, kap-

pen van twee moeraseiken, OV20191069.
De vergunning is verzonden op 2 april 2019.

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

De vergunning is verzonden op 2 april 2019.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Anna Bijnsstraat 18, plaatsen van een dakop-

bouw, OV20191052.
De vergunning is verzonden op 5 april 2019.

•  Constantijnlaan 16, plaatsen van een erfaf-
scheiding met een natuurlijke begroeiing, 
OV20191040.

De vergunning is verzonden op 2 april 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 
•  John F. Kennedylaan 36, slopen en verwijderen 

van asbest, SM20197017, ingekomen 25 maart 
2019.

De melding is geaccepteerd op 4 april 2019.

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  Deutersestraat (naast nr. 26) het houden van 
een Truckpulling en Trekker Trek op zaterdag 
22 juni 2019 van 9.00 tot 1.00 uur, AP20190100, 
ingekomen op 8 maart 2019.

De vergunning is verzonden op 5 april 2019.
•  Van Brederodekazerne en buitenbad IJzeren 

Man, Wapendag Regiment Genietroepen 2019 
op donderdag 25 april 2019 van 8.00 tot 22.00 
uur, AP20190080, ingekomen op 26 februari 
2019.
De vergunning is verzonden op 3 april 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. 

RAADSVERGADERING
Donderdag 11 april om 20.00 uur

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
Chatbe, M. 10-08-1988 02-04-2019 Onbekend
Kers, M.C.P. 27-12-1986 02-04-2019 Onbekend
Martynenko, A. 28-05-1987 02-04-2019 Onbekend
Weber, C. 12-06-1976 02-04-2019 Onbekend
Van Oort, A. 09-01-1999 02-04-2019 Onbekend
Nazih, J. 14-09-1983 02-04-2019 Onbekend
Kuijpers, F.G.P. 17-01-1978 29-03-2019 Onbekend
Husam Mohammed Hasan 01-07-1988 02-04-2019 Onbekend

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraag-
nummer

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Rozenoord’
• 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.

BOUWEN 
EN WONEN


