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HET VERHAAL VAN…HUIZE ELISABETH
Door Peggy van der Koelen, bestuurder Vughterstede
Net als in Woonzorgcentrum Theresia, wordt er in Huize Elisabeth veel georganiseerd.
Zoals de prachtige, maar vooral bijzondere paasviering die wij op zondag 21 april hebben gehad. Misschien lijkt dit in eerste instantie niet bijzonder, maar dat is het toch
wel. Ik ga u vertellen waarom.
Mooie en zinvolle huisvieringen
In 2018 hebben we ons als organisatie gebogen
over het onderwerp ‘geestelijke verzorging’.
Heel belangrijk, voor ieder mens op aard, maar
zeker ook voor onze bewoners. Veel levensvraagstukken worden juist op oudere leeftijd
belangrijker. Hier willen we als Vughterstede
natuurlijk gehoor aan geven. Maar de vraag
is hoe. Voor vele jaren konden we rekenen
op de diensten van een priester, die op zijn
manier het katholieke geloof verkondigde. Dit
jaar gaan we starten met vier voorgangers,
allemaal theologen, maar niet direct aan één
geloof verbonden. Ons doel is dat we voor
onze bewoners en cliënten (en familie!) iedere
week een mooie zinvolle huisviering mogen
organiseren, die wordt voorgegaan door een
van onze voorgangers. En op eerste paasdag
was de aftrap, zowel op Huize Elisabeth als in
Woonzorgcentrum Theresia.

haar vernoemd. Het zou passend zijn dat Huize Elisabeth
naar haar vernoemd zou
zijn, maar dat is niet het
geval. Het betreft een andere
Elisabeth. Huize Elisabeth is
vernoemd naar Elisabeth van
der Heijden, geboren in 1825.
Er zijn echter wel overeenkomsten met Elisabeth van
Thüringen. Ook Elisabeth
van der Heijden zette zich
namelijk in voor de armen
en schonk op een gegeven moment een bedrag
van 7800 gulden waardoor het mogelijk was
het pension/ziekenhuis te bouwen: Huize
Elisabeth. Het pand werd vervolgens betrokken
door kloosterzusters in 1900. Elisabeth van
der Heijden heeft tot 1891 op het Marktveld
gewoond in het pand waar vroeger apotheek
Willekens was gevestigd.

Vroeger…
Wist u trouwens waar Huize Elisabeth haar … en nu
naam aan heeft te danken? Vele denken dat het
En nu even terug naar de huidige tijd. Je vraagt
huis vernoemd is naar Elisabeth van Thüringen, je nog wel eens af of er mensen bestaan die
ook wel bekend als Elisabeth van Hongarije. zich inzetten voor de armen of zieken. Of er
Een bijzondere dame, die al jong werd uitgehu- op dit moment nog ‘heiligen’ zijn, die zonder
welijkt aan Lodewijk de 4e. Haar man overleed
dat er sprake is van een persoonlijk gewin, iets
al vroeg en Elisabeth bleef zich inzetten voor doen voor een ander. En eerlijk gezegd. Ik zie
de armen en zieken. Ze stierf jong, op 24 jarige
ze dagelijks. Mensen die in de zorg werken, die
leeftijd, en sinds die dag vonden er wonderen
zich inzetten voor de ouderen binnen Huize
plaats. Elisabeth is snel heilig verklaard, vier Elisabeth, maar ook in andere verzorgings- en
jaar naar haar overlijden. Heel veel zieken- en
verpleeghuizen, ziekenhuizen of bij mensen
verpleeghuizen, ook in Nederland, zijn naar thuis. Mensen met een hart voor goede zorg.

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:
20.00 uur:

Vertrek stille tocht naar de fusilladeplaats vanaf het parkeerterrein voor
Brasserie 155 aan de Loonsebaan.
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).

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

VLAGINSTRUCTIE
Steekt u de vlag uit op Koningsdag en op 4 en 5 mei? Dit zijn de officiële regels.
Op zaterdag 27 april is het Koningsdag, op zaterdag 4 mei is de Dodenherdenking
en op zondag 5 mei vieren we de bevrijding. Drie dagen waarop veel mensen de vlag
uitsteken. Doet u dat volgens de regels, dan ‘vlagt’ u volgens het protocol, waarbij het
respect voor de Nationale driekleur voorop staat.
respect raakt de vlag de grond niet en natuurlijk zorgt uw vlag niet voor verkeershinder.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘St. Michielsgestelseweg 7, Vught’
U kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan ‘St. Michielsgestelseweg 7,
Vught’. Hieronder staat waar het voorontwerpbestemmingsplan over gaat. Ook leest
u hoe u kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan.
Waar gaat het voorontwerpbestemmingsplan ‘St. Michielsgestelseweg 7’
over?
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘St. Michielsgestelseweg 7,Vught’ gaat over de herbouw van
de bestaande woning op het perceel gelegen
aan de St. Michielsgestelseweg 7 te Vught.

Zaterdag 4 mei: halfstok
Op zaterdag 4 mei wordt de vlag pas om 18.00
uur gehesen. Op deze dag hangt de vlag halfstok. Eerst hijst u de vlag tot boven in de mast,
daarna zakt hij rustig tot halverwege (halfstok).
Bij het strijken (neerhalen) van de vlag – vóór
U kunt het voorontwerpbestemmingszonsondergang – hijst u hem eerst weer in
plan bekijken
top. Daarna zakt de vlag rustig naar beneden
U kunt van donderdag 25 april 2019 tot en met
om hem binnen te halen. Ook als de vlag half- woensdag 5 juni 2019 het bestemmingsplan
stok hangt, mag hij het verkeer natuurlijk niet
met bijbehorende stukken bekijken:
Zaterdag 27 april: met oranje wimpel
hinderen.
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplanOp Koningsdag, zaterdag 27 april, hangt de vlag
nen.nl en de gemeentelijke website www.
in top. Dat mag van zonsopkomst tot zonson- Zondag 5 mei: vlag in top
vught.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
dergang. De vlag wappert met de rode baan Op zondag 5 mei hangt de vlag in top. U volgt
BPStMichielsgweg7-VO01;
aan de bovenzijde. Naast de driekleur mag u
het protocol van Koningsdag, maar dan zonder • 
bij de Ontvangst- en informatiebalie van
op Koningsdag de oranje wimpel gebruiken. Uit
de oranje wimpel.
het gemeentekantoor, Secretaris van
Rooijstraat 1 in Vught tijdens openingstijden.
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
stukken die ter inzage liggen.
Regel uw zitplaats, vervoer of parkeerontheffing

4 MEI HERDENKING FUSILLADEPLAATS

Op zaterdag 27 april is het Koningsdag, op zaterdag 4 mei is de Dodenherdenking
en op zondag 5 mei vieren we de bevrijding. Drie dagen waarop veel mensen de vlag
uitsteken. Doet u dat volgens de regels, dan ‘vlagt’ u volgens het protocol, waarbij het
respect voor de Nationale driekleur voorop staat.
Wilt u de herdenking op de fusilladeplaats graag bijwonen? Maar kunt u niet
of niet goed lopen of lang staan? Zo kunnen wij u helpen:
-U
 kunt een (of meer) zitplaats(en) reserveren.
Er zijn dekens beschikbaar.
- U kunt gebruik maken van het vervoer van
en naar de fusilladeplaats met het Rode Kruis.
- U kunt een parkeerontheffing aanvragen. Dan
kunt u uw auto dicht bij de fusilladeplaats parkeren. Let op: het aantal parkeerontheffingen
is beperkt!

Wilt u graag gebruik maken van een van deze
mogelijkheden? Bel dan met de gemeente Vught,
tel. 073 65 80 133.
Zorg dat u op tijd bent
Als u meerijdt met het Rode Kruis of een parkeerontheffing hebt, zorg dan dat u vóór 18.30
uur aanwezig bent. Dan wordt de weg naar de
fusilladeplaats afgesloten. Er is dan geen vervoer meer mogelijk. Kijk voor meer informatie
op www.vught.nl.

OP KONINGSDAG, ZATERDAG 27 APRIL IS DE
MILIEUSTRAAT GESLOTEN.
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 rondleiding. 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

U kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren (inspreken) op het voorontwerpbestemmingsplan. U kunt reageren van
donderdag 25 april 2019 tot en met woensdag
5 juni 2019. U kunt dit schriftelijk doen of mon-

Programma
19.00 uur: inloop
19.30 uur: opening door wethouder Heijboer
19.45 uur: voorstellen Kernteam Bestaanszekerheid en ondertekenen intentieverklaring
20.15 uur: presentatie door Focusgroep kinderen en armoede
20.25 uur: presentatie door Philip Helmer over het financieel paspoort
20.35 uur: ontwikkelagenda 2019-2020: Wat we gaan doen!
20.50 uur: dialoog: wat kan ik daar aan bijdragen?
21.20 uur: afsluiting
21.30 uur: tijd voor napraten

WIJZIGINGSPLANNEN EN
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Rozenoord’
• Ontwerp wijzigingsplan 'Deutersestraat 41A'
•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.

Wat gebeurt er na het voorontwerpbestemmingsplan?
Het gaat hier om een voorontwerpbestemmingsplan. Dat wil zeggen: de eerste versie van
een nieuw bestemmingsplan. U kunt daar nu
op reageren. Daarna maakt de gemeente een
nieuwe versie: het ontwerpbestemmingsplan.
Ook daar kunt u dan weer op reageren. Daarna
stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan
pas definitief vast. De wet regelt dit zo.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie?
Bel dan met Onno Truschel van de afdeling
Ontwikkeling, telefoonnummer 073 65 80 680.

Deze publicatie gaat over een overeenkomst die de gemeente heeft gesloten. In de
wet staat dat een gemeente een zakelijke beschrijving van een gesloten overeenkomst ter inzage moet leggen. Zo kan iedereen zien welke afspraken er zijn gemaakt
tussen partijen die een project ontwikkelen.
Waarom heeft de gemeente een
overeenkomst gesloten?
De gemeente heeft een overeenkomst gesloten over het doorlopen van een procedure
voor het vaststellen van het bestemmingsplan
“St. Michielsgestelseweg 7, Vught”.
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk
om de bestaande woning op het perceel St.
Michielsgestelseweg 7 in Vught te herbouwen.
Het gaat over de volgende kadastrale percelen:
Gemeente Vught, sectie C, nummers 2101, 2599,
2106 en 2159.

Welke afspraken staan er in de
overeenkomst?
In de overeenkomst staat dat:

Maandag 13 mei van 19.30 tot 21.30 uur in de Spie van het gemeentekantoor
Op maandag 13 mei opent wethouder Heijboer om 19.30 uur de netwerkbijeenkomst
'Van armoede naar bestaanszekerheid'. De bijeenkomst, georganiseerd door het Kernteam
Bestaanszekerheid in samenwerking met de gemeente Vught, begint om 19.30 uur en eindigt
om 21.30 uur. Hebt u interesse om te komen? Meldt u zich dan voor 12 mei aan via www.
eventbrite.nl/o/kernteam-bestaanszekerheid-vught-19922598770.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar
Burgemeester en wethouders van Vught, afdeling Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260 GA
Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt
u bellen met Onno Truschel van de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer
073 65 80 680.
Geef in uw brief aan dat deze over het voorontwerpbestemmingsplan ‘St. Michielsgestelseweg
7, Vught’ met zaaknummer Z19-210844 gaat.
Geef ook aan waarom u het wel of niet eens
bent met het voorontwerpbestemmingsplan.

Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst in de zin van artikel
6.24 lid 1 en lid 3 Wro en artikel 6.2.12 Bro over het bestemmingsplan
“St. Michielsgestelseweg 7, Vught“

De afspraken die wij met de initiatiefnemer
maken over het doorlopen van de procedure,
leggen wij vast in een overeenkomst.

NETWERKBIJEENKOMST ‘VAN ARMOEDE
NAAR BESTAANSZEKERHEID’

deling. Let op: u kunt niet per e-mail reageren.

Kunt u reageren?
Nee. U kunt niet reageren op de overeenkomst.
U kunt ook geen bezwaar maken. U kunt alleen
deze zakelijke beschrijving bekijken.
Hebt u vragen?
Dan kunt u contact opnemen met
Onno Truschel van de afdeling Ontwikkeling,
bereikbaar onder het telefoonnummer
073 65 80 680.

BOUWEN
EN WONEN

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.
Kampdijklaan, Postweg
• Vanaf dinsdag 30 april tot en met 17 mei is de
aansluiting Kampdijklaan-Postweg gestremd
voor verkeer.
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.

Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, Vught. Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl

-D
 e gemeente een bestemmingsplanprocedure volgt voor de herbouw van de bestaande
woning op genoemd perceel;
- De planontwikkeling plaatsvindt voor rekening
en risico van de initiatiefnemer;
-
De initiatiefnemer eventuele planschade
betaalt;
- De initiatiefnemer zorgdraagt voor landschappelijke inpassing.

Gemeente Vught

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.
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
• Aert Heymlaan 36, plaatsen van een schutting,
OV20191088, ingekomen 13 april 2019;
• Charlotte v Beuningenlaan 26, 28, 34 en 36,
het verbouwen van vier zolderverdiepingen,
OV20191087, ingekomen 11 april 2019;
• Perceel A 621 Defensie terrein, aanbrengen
van tegels op het bestaande parkeerterrein,
V20191089, ingekomen 15 april 2019;

@Vught

06 11 13 32 51

•M
 oleneindplein 50, het plaatsen van gevelreclame, OV20191090, ingekomen op 16 april 2019.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW
• Boslaan 49, het tijdelijk plaatsen van twee koelcellen en een vriescel, OV20191085.
De vergunning is verzonden op 17 april 2019.
INRIT/UITWEG
•
Taxandrialaan 3, verbreden bestaande inrit,
OV20191055.
De vergunning is verzonden op 17 april 2019.
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
• Perceel H 1734 - 670 - 1113 (nabij Pepereind
15), plaatsen van een tijdelijk hekwerk rondom
de percelen, OV20191025.
De vergunning is verzonden op 17 april 2019.

van een bodemenergiesysteem, MM20190006,
gevestigd aan de Hoevensestraat 18 A, te Vught.
De melding is geaccepteerd op 17 april 2019.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).
VERLEENDE
EVENEMENTENVERGUNNING MET
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
• Ploegstraat (finish),het houden van een toertocht en inzameling met rally auto’s op vrijdag
27 september 2019 van 15.30 tot 18.30 uur,
AP20190130, ingekomen op 1 april 2019.
De vergunning is verzonden op 11 april 2019.
PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken met ingang van de dag na die
waarop de beschikking is verzonden worden
aangetekend.

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
• Spoorwegovergang Loonsebaan, werkzaamhePROCEDURE
den aan het spoor van 11 mei 22.00 uur tot
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas- 12 mei 2019 8.00 uur, AP20190138, ingekomen
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binop 9 april 2019.
nen zes weken met ingang van de dag na die
Het besluit is verzonden op 12 april 2019.
waarop de beschikking is verzonden worden • 
Vughterweg, Bosscheweg, De Heun en
aangetekend.
Paardensteeg, i.v.m. doorkomst BrandLoyalty
Vestingloop op zondag 26 mei tussen 06.00 en
MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN
18.00 uur, ingekomen op 1 april 2019.
INRICHTINGEN
Het besluit is verzonden op 12 april 2019.
Burgemeester en wethouders van Vught
maken bekend, dat de volgende melding(en) als
PROCEDURE
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieube- Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasheer is/zijn ingekomen:
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin• op 8 maart 2019 melding op grond van het
nen zes weken met ingang van de dag na die
Besluit algemene regels inrichtingen milieube- waarop de beschikking is verzonden worden
heer (activiteitenbesluit), voor het realiseren
aangetekend.

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
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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.
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