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MANTELZORGTEAM VUGHT
VOOR U ALS MANTELZORGER
Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg. Zorgen voor familie, vriend(in),
kennis of buur is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. En vaak doet u het uit
liefde voor elkaar. Maar wat als u, als mantelzorger, vragen hebt of het fijn vindt dat
er iemand meedenkt over uw situatie? Twijfel dan niet, en neem contact op met het
Mantelzorgteam Vught. Zij bieden kortdurende ondersteuning door het luisteren naar
uw verhaal tot aan het meedenken over de balans tussen zorg, werk en privé.
Ben ik een mantelzorger?
Mantelzorg is niet de alledaagse zorg voor
bijvoorbeeld een gezond kind of een ouder
wordende gezonde partner. Mantelzorg is veel
meer. Een mantelzorger zorgt langdurig en
intensief voor een naaste. Soms wel 24 uur
per dag. Een mantelzorger verricht af en toe
verpleegkundige handelingen, maar is geen
beroepsmatige zorgverlener. Een mantelzorger
geeft zorg omdat zij/hij een persoonlijke band
heeft met degene voor wie zij/hij zorgt. En als
mantelzorger kunt u niet zomaar stoppen met
mantelzorgen.
Zorg goed voor uzelf
Als u voor een ander zorgt, is het ook belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Door anderen om hulp te vragen, uw gevoelens met hen
te delen en de zorg af en toe los te laten, voorkomt u overbelasting. Lukt het u niet om een
goede balans te vinden tussen het zorgen voor
uzelf en het zorgen voor een ander? Maakt
u niet genoeg tijd voor uzelf vrij? Hoe gaat u
om met tegenslagen? En stelt u wel duidelijke
grenzen? Wilt u antwoorden en oplossingen op
dit soort vragen, neem dan contact op met het
Mantelzorgteam Vught.

oplossing te vinden, zodat u kunt blijven mantelzorgen. Denk hierbij aan het inzetten van een
vrijwilliger in de situatie van uw naaste, maar
ook aan de inzet van huishoudelijke hulp in uw
eigen situatie als er sprake is van overbelasting.
Het team kan een beroep doen op uw sociaal
netwerk of die van uw naaste. U wordt geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden
van ondersteuning in Vught. Daarnaast zijn er
lotgenotencontact-groepen, Het Geheugencafé,
de Geheugenbibliotheek, diverse cursussen en
informatieavonden.
Contact
Het Mantelzorgteam bestaat uit een mantelzorgondersteuner van Vughterstede, een medewerker van Vivent, een sociaal werker van
Stichting Welzijn Vught en vier mantelzorgconsulenten van Wegwijs+. U kunt ze altijd vrijblijvend bellen en mailen.

Wat doet het Mantelzorgteam voor u?
Het team heeft in de volle breedte aandacht
voor uw persoonlijke situatie. Ze luisteren,
denken mee en proberen samen met u een

BEN JIJ EEN JONGE
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WIJ ZIJN ER OOK
VOOR JOU!

IK BEN MANTELZORGER.
WAAR KAN IK TERECHT?
Hebt u vragen of hebt u ondersteuning nodig?
Dan bent u elke dinsdag welkom in DePetrus.
Zowel een mantelzorgconsulent van Wegwijs+
als het InformatiePunt zitten aan dezelfde tafel
om u te helpen. Zij werken samen en delen
kennis over uiteenlopende onderwerpen. Een
unieke combinatie. Loop gerust een keer binnen!
Mantelzorgconsulent Wegwijs+
Van 14.00 tot 15.30 uur is een mantelzorgconsulent van Wegwijs+ aanwezig om naar u te
luisteren en advies te geven. Staat u weleens
stil bij mantelzorg? Doe de 3-minuten check en

kijk of de zorg u goed afgaat of dat u de zorg
soms zwaar vindt. U kunt de check doen als u
in DePetrus bent, maar natuurlijk ook thuis. De
vragenlijst staat op de website van Wegwijs+.
InformatiePunt
Zorgt u intensief voor iemand en weet u niet
altijd de weg? Hebt u hulp nodig bij het zoeken
naar leuke activiteiten en contacten? Kom dan
van 14.00 tot 17.00 uur naar het InformatiePunt.
Ook als u hulp nodig hebt bij het zoeken naar
passend vrijwilligerswerk, dan bent u bij het
InformatiePunt aan het juiste adres.

GEHEUGENBIBLIOTHEEK
De Geheugenbibliotheek is dagelijks geopend
tijdens de openingstijden van DePetrus. U
vindt in de Geheugenbibliotheek mooie verhalen om samen herinneringen op te halen of

meer te weten te komen over dementie. Op
dinsdag tussen 14.00 en 17.00 uur en vrijdag
tussen 10.00 en 13.00 uur zijn er vrijwilligers
met kennis over dit thema aanwezig.

PROGRAMMA KONINGSDAG
ZATERDAG 27 APRIL 2019
Locatie
Aanvang
Binnen
10.30 – 10.50 uur
10.50 – 11.00 uur
Buiten
11.00 – 11.10 uur
11.10 – 11.15 uur
11.15 – 11.25 uur
11.25 – 11.30 uur
11.30 – 11.35 uur
11.35 – 11.40 uur
11.40 – 11.55 uur
11.55 – 12.10 uur
Circa 12.10 uur

: Raadhuis, Leeuwensteinplein 5
: 10.30 uur
Ontvangst (oud-) gedecoreerden in Raadhuis
Burgemeester en gedecoreerden gaan naar buiten en stellen zich op
de trap op
Harmonie Kunst en Vriendschap
Zangvereniging Cantare
Vendelgroet gilden
Burgemeester houdt toespraak
Volkslied
Afmarcheren gilden
Harmonie Kunst en Vriendschap en Zangvereniging Cantare
Versierde fietstocht komt voorbij het Raadhuis en prijsuitreiking
Einde aubade

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

IEMAND VOORDRAGEN VOOR EEN LINTJE
Elk jaar reikt burgemeester Van de Mortel vlak voor Koningsdag lintjes uit. Deze
Koninklijke Onderscheidingen zijn bedoeld voor Vughtenaren, die zich lang en op
een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Kent u zo
iemand? Draag hem of haar dan voor bij de burgemeester. Voor de lintjesregen van
2020 kan dat tot 1 juli 2019.
Bijzondere verdiensten’
Degene, die u voordraagt, moet zich hebben
onderscheiden door ‘bijzondere verdiensten’.
Daarvan is sprake als iemand geruime tijd
meer voor de samenleving heeft gedaan of
betekend dan verwacht mag worden. Wilt u
voor iemand uit Vught een lintje aanvragen?
Neem dan eerst contact op met Yolanda van
den Berg, Kabinetszaken bij de gemeente Vught
via telefoonnummer 073 65 80 133.
Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een
Koninklijke Onderscheiding en welke documenten nodig zijn voor de aanvraag.

Vertrouwelijk
Dient u een verzoek in? Dat betekent niet
automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding
ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is
daarom van groot belang, dat u als aanvrager
de voordracht, zoals de aanvraag officieel heet,
heel zorgvuldig behandelt en strikt vertrouwelijk houdt.
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke
Onderscheiding? Kijk ook op onze website
www.vught.nl/onderscheidingen voor alle informatie en het formulier.

PROGRAMMA DODENHERDENKING 4 MEI 2019
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle Nederlanders – burgers
en militairen – die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk
der Nederlanden, of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
17.15 uur:	Beiaardier Peter Bremer bespeelt het carillon in de Lambertustoren aan de
Helvoirtseweg.
18.00 uur:	Kranslegging in de Lambertustoren bij de gedenkplaat met de namen van 90 in
de Tweede Wereldoorlog omgekomen Vughtenaren, met medewerking van de
Vughtse Zangvereniging Cantare.
18.25 uur:	Kranslegging bij het monument op het perron van het NS-station, vanwaar ruim
14.000 meest Joodse mannen en vrouwen met 1.800 kinderen zijn weggevoerd
naar vernietigingskampen in Polen.
		
- 2 minuten stilte
		- kranslegging
18.40 uur:	Kranslegging bij het monument voor het NS-station, ter gedachtenis aan de politieke gevangenen uit België, die in Kamp Vught zijn omgebracht of van daaruit op
transport zijn gesteld naar de concentratiekampen in Duitsland
		
- 2 minuten stilte
		
- ‘The last post’
		
- kranslegging (Belgische afvaardiging, gemeente Vught, overigen)
19.20 uur:	
Vertrek stille tocht naar de fusilladeplaats vanaf het parkeerterrein voor
Brasserie 155 aan de Loonsebaan.
20.00 uur:	Dodenherdenking en kranslegging op de fusilladeplaats bij het monument ter
gedachtenis aan de talrijke landgenoten, die uit het concentratiekamp Vught
hierheen zijn gebracht en voor het vuurpeloton het leven lieten.
Verdere activiteiten:
Om ongeveer 09.00 uur worden op de volgende plaatsen in stilte kransen gelegd:
- Monument Sachsenhausen in het Reeburgpark;
- Indië-monument in het O.L.Vrouwe park;
- Algemene begraafplaats bij de graven van de gesneuvelde Britse militairen;
- Begraafplaats RK Kerk in Cromvoirt;
- Monument voor de gesneuvelde militaire wielrijders in mei 1940 (Isabellekazerne).
Om 14.00 uur begint op het terrein van NM Kamp Vught een openbaar herdenkingsprogramma
met een tocht naar de asputten (organisatie Stichting Nationaal Monument Kamp Vught).

RAADSVERGADERING
Donderdag 18 april om 20.00 uur
De gemeenteraad vergadert op donderdag 18 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 '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).

over het onderwerp met de gemeenteraad te
delen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt
maken, kunt u zich aanmelden via gemeenteraad.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.

Indien u over het geagendeerde onderwerp uw
mening kenbaar wilt maken, dan is er de mogelijkheid om tijdens deze raadsvergadering in te
BESPREEKSTUKKEN
spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw visie • Toekomst Theater de Speeldoos

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, gebieden en de procedure op www.vught.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

•H
 ebt 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.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE VUGHT ROND
DE FEESTDAGEN
Op Goede Vrijdag 19 april en op maandag 22 april, tweede paasdag is
het gemeentekantoor gesloten.
Op Koningsdag, zaterdag 27 april is de Milieustraat gesloten.

INFORMATIEPLICHT ENERGIEBESPARING VOOR
BEDRIJVENSLEVEN
In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat het bedrijfsleven zich
inzet voor energiebesparing. De overheid en het bedrijfsleven willen met de informatieplicht deze besparing versnellen.
Wat is de informatieplicht?
Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting)
per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of
25.000 m3 aardgas (of een equivalent)? Dan
bent u nu al verplicht om energiebesparende
maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht. In 2019 komt daar de informatieplicht bij. Dit betekent dat u uiterlijk voor 1 juli
2019 voor ieder bedrijf of instelling (inrichting)
moet rapporteren welke energiebesparende

maatregelen u hebt genomen. Dit doet u in
het eLoket van RVO.nl. Wanneer u voor 1 juli
2019 niet rapporteert in het eLoket, kan de
gemeente handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van
een dwangsom.
Informatie
Voor meer informatie: www.rvo.nl/informatieplicht of neem contact op met de gemeente
Vught via tel. 073 65 80 680.

Aanleg gehandicaptenparkeerplaatsen De Kikvorsch
De gemeente heeft besloten om twee gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen ter hoogte
van De Kikvorsch 5, bij ingang van voetbalvereniging Zwaluw VFC, in Vught. Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd door middel van
toepassing van bord E6.

Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn
de procedures 1a en 4 van toepassing (zie
procedurekader) in de periode van 17 april t/m
29 mei 2019.
Irenelaan
• De Irenelaan is afgesloten in verband met de
bouw van La Couronne.

VERKEER
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. Het P-terrein is
alleen bereikbaar 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.

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

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

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.

@Vught
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openbaar. De agenda voor elke vergadering
9 april 2019;
staat op de site van de gemeente Vught, www. • Bosscheweg 55, vernieuwen van het balkon
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven
aan de achterzijde, OV20191086, ingekomen
weken op dinsdagmorgen in het gemeente9 april 2019.
kantoor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de
PROCEDURE
Welstandscommissie via telefoonnummer 073 Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag
procedurekader), onder vermelding van het
tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00
aanvraagnummer.
tot 12.30 uur.
BESLUIT VERLENGING
INGEKOMEN AANVRAGEN
BESLISTERMIJN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
OMGEVINGSVERGUNNING
• Aert Heymlaan 9, wijzigen van gebruik naar • Willem de Rijkelaan 83, plaatsen van een dakwonen, OV20191084, ingekomen 3 april 2019;
kapel, OV20191051.
•
Laan van Voorburg 7-9, renovatie van een
De brief is verzonden op 9 april 2019.
monumentaal gebouw het betreft een groepszorgwoning met in totaal 24 zit-slaapkamers, PROCEDURE
UV20194002, ingekomen 8 april 2019;
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
• Boslaan 49, tijdelijk plaatsen van twee koelcelprocedurekader), onder vermelding van het
len en een vriescel, OV20191085, ingekomen
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.

De melding is geaccepteerd op 8 april 2019.

PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
		
•
Kerkstraat 60, plaatsen van een aanbouw, VERLEENDE
OV20191082.
EVENEMENTENVERGUNNING MET
De vergunning is verzonden op 10 april 2019.
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
•
John F. Kennedylaan 1, plaatsen van een • Centrum Vught, Vrijmarkt Koningsdag op vrijerfafscheiding aan de zijkant van de woning,
dag 26 april van 19.00 tot 24.00 uur en
OV20191078.
zaterdag 27 april van 11.00 tot 22.00 uur,
De vergunning is verzonden op 10 april 2019.
AP20190097, ingekomen op 22 februari 2019.
• Eelkje Timmengastraat 18 t/m 36, bouwen van
De vergunning is verzonden op 9 april 2019.
10 woningen, OV20191053.
De vergunning is verzonden op 10 april 2019.
PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasINGEKOMEN SLOOPMELDING
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin• Van Heeswijkstraat 1, slopen van een kleine
nen zes weken met ingang van de dag na die
aanbouw, SM20197022, ingekomen 1 april
waarop de beschikking is verzonden worden
2019.
aangetekend.
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