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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 oorlogs-
situaties 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 poli-
tieke 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 hier-
heen 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). 

OFFICIËLE OPENING VVV INFOPUNT IN DEPETRUS
Vrijdag 3 mei 2019 

Speciale actie
De opening van het VVV infopunt wordt 
gevierd met een speciale actie. Kom op 3 mei 
langs en maak, onder het genot van koffie, 
thee met wat lekkers, kennis met het nieuwe 
VVV infopunt. U krijgt, zolang de voor-

raad strekt, een boekje met een Ommetje 
Cromvoirt, Rondje IJzeren Man en/of de 
Historische Wandeling Vught cadeau. Dit zijn 
drie aantrekkelijke wandelingen van 4,4 km 
tot 6 km.

VLAGINSTRUCTIE
Steekt u de vlag uit op 4 en 5 mei? Dit zijn de officiële regels.

Zaterdag 4 mei: halfstok
Op zaterdag 4 mei wordt de vlag pas om 18.00 
uur gehesen. Op deze dag hangt de vlag half-
stok. 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 
zonsondergang – hijst u hem eerst weer in 
top. Daarna zakt de vlag rustig naar beneden 
om hem binnen te halen. Ook als de vlag half-

stok hangt, mag hij het verkeer natuurlijk niet 
hinderen.

Zondag 5 mei: vlag in top
Op zondag 5 mei hangt de vlag in top. Dat mag 
van zonsopkomst tot zonsondergang. De vlag 
wappert met de rode baan aan de bovenzijde. Uit 
respect raakt de vlag de grond niet en natuurlijk 
zorgt uw vlag niet voor verkeershinder.

Op zaterdag 4 mei is de Dodenherdenking en op zondag 5 mei vieren we de bevrijding. 
Twee 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. 

4 MEI HERDENKING FUSILLADEPLAATS
Regel uw zitplaats, vervoer of parkeerontheffing

Wilt u de herdenking op de fusillade-
plaats graag bijwonen? Maar kunt u niet 
of niet goed lopen of lang staan? Zo kun-
nen 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 par-
keren. 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 par-
keerontheffing hebt, zorg dan dat u vóór 18.30 
uur aanwezig bent. Dan wordt de weg naar de 
fusilladeplaats afgesloten. Er is dan geen ver-
voer meer mogelijk. Kijk voor meer informatie 
op www.vught.nl.

UW BEZOEK AAN KAMP VUGHT OP 4 MEI

Bezoekers kunnen hun auto gratis parkeren op 
het parkeerterrein van strandbad De IJzeren 
Man aan de Boslaan. Drie pendelbussen bren-
gen u tussen 10.00 en 16.30 uur gratis naar 
Nationaal Monument Kamp Vught en weer 
terug. Komt u op de fiets? U kunt hem stallen 
voor het gebouw. 

Parkeerkaart gehandicapten
Hebt u een parkeerkaart voor gehandicapten? 
Bel dan vóór 3 mei met 073 65 66 764. Bent u 
slecht ter been? Dan kunt u zich bij de ingang 
laten afzetten. De chauffeur kan daarna bij de 
IJzeren Man parkeren.

De openbare dodenherdenking van Nationaal Monument Kamp Vught is op zaterdag 
4 mei om 14.00 uur. Houdt u rekening met de richtlijnen voor parkeren. 

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

In mei en juni krijgen jongeren geboren in 
2003 en 2005 een uitnodiging. Jongeren gebo-
ren in 2001, 2002 en 2004 hebben al eerder 
een oproep van het RIVM ontvangen. De 
GGD Hart voor Brabant organiseert in totaal 
12 vaccinatiesessies verspreid over 6 locaties 
in de regio: Boxmeer, ’s-Hertogenbosch, Oss, 
Schijndel, Tilburg en Waalwijk. De vaccinatie-
campagne in de regio GGD Hart voor Brabant 
vindt plaats tot en met 28 juni.

Meer informatie
Wil je meer weten over meningokokkenziekte, 
het risico op de ziekte en de gevolgen van 
meningokokkenziekte, kijk dan op www.deel-
ditnietmetjevrienden.nl. Wil je weten waar en 
wanneer de GGD vaccineert tegen meningo-
kokken ACWY? Kijk dan op www.ggdhvb.nl/
meningokokken. En heb je vragen? Dan kun 
je altijd naar de GGD bellen via een speciaal 
telefoonnummer 088 36 86 555.

Meningokokkenziekte is een besmettelijke ziekte die bloedvergiftiging of hersenvlies-
ontsteking kan veroorzaken. Sinds 2015 neemt het aantal gevallen van meningokok-
ken W toe, vooral bij tieners. Kijk voor meer informatie op www.ggdhvb.nl/meningo-
kokken. 

Op vrijdag 3 mei vindt de officiële opening van het VVV infopunt in DePetrus plaats. 
Het VVV infopunt wordt om 10.00 uur geopend door wethouder Pennings en Rein 
de Laat, directeur van VVV Noordoost-Brabant. 

AANPAK EIKENPROCESSIERUPS

Bespuiten van de eikenbomen
In de periode van 29 april tot 13 mei gaan 
we ongeveer 3000 bomen bespuiten, in de 
avond en als het windstil is. Deze bomen zijn 
bepaald aan de hand van meldingen van vorig 
jaar. Het zijn vooral bomen bij scholen, kinder-
dagverblijven, sportterreinen en drukke fiets-
paden. Een tweede spuitbeurt vindt een aantal 
weken daarna plaats. Dit zijn de bomen aan de 
Wolfskamerweg (bij het kinderdagverblijf) en 
enkele andere locaties.

Meer informatie en melden
Kijk voor meer informatie over klachten door 
contact met de processierups op de website 
van de GGD Hart voor Brabant: www.ggdhvb.
nl/milieu-en-veiligheid/eikenprocessierups.
Ziet u (nesten van) eikenprocessierupsen in 
uw omgeving? Meld dit dan meteen via de 
MijnGemeente app of tel. 073 65 80 680. 

De laatste jaren krijgt de gemeente steeds vaker klachten van overlast door de eiken-
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 bespuiten van de eikenbomen.

Het buurtpreventieteam bestaat uit enthou-
siaste vrijwilligers. Het team loopt meerdere 
keren per week door de wijken van Vught en 
Cromvoirt. Zij attenderen bewoners op onvei-
ligheden en geven preventietips. 

Deelname
Leden en verkeersregelaars van Buurtpreventie 
Vught nemen deel aan verschillende evenemen-
ten, zoals Koningsdag en op 4 mei ’s middags 
tijdens de herdenking NM Kamp Vught en ‘s 
avonds tijdens de stille tocht naar de fusil-
ladeplaats.

BUURTPREVENTIE
VUGHT 
NIEUWS



   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

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
Visser, J. 12-12-1992 25-04-2019 Onbekend
Zdobych, Z. 04-03-1989 25-04-2019 Onbekend
Janssens, F.A.C. 15-01-1984 25-04-2019 Onbekend

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

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 
bereikbaar vanuit het Marktveld.

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

• Het Maurickplein is afgesloten.

Kampdijklaan, Postweg
•  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.

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.-Lambertusstraat 62, aanleggen van een 
in-/uitrit aan de achterzijde van de woning, 
OV20191091, ingekomen 18 april 2019;

•  Deken van Oss-straat 4, realiseren van een 
B·&B met twee gastenkamers en een badka-
mer, OV20191093, ingekomen 23 april 2019;

•  Margrietlaan 9, plaatsen van een erfafschei-
ding, tuinhuis en verplaatsen van een in-/uitrit, 
OV20191092, ingekomen 23 april 2019.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW

•  Perceel C 2258, Zorgpark Voorburg, plaatsen 
van 2 tijdelijke 1 laags zorgappartementen, 
OV20191012.

De vergunning is verzonden op 23 april 2019.

INRIT/UITWEG
•  Taxandrialaan 3, verbreden bestaande inrit, 
OV20191055.
De vergunning is verzonden op 17 april 2019.

PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Titus Brandsmalaan 1, het herinrichten van de 

niet overdekte fietsenstalling, OV20191057, 
ingekomen op 28 februari 2019.
De vergunning is verzonden op 23 april 2019.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Amalia van Solmslaan 12, het plaatsen van een 

schutting met poort, OV20191081, ingekomen 
op 2 april 2019.
De vergunning is verzonden op 23 april 2019.

•  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.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE

•  St.-Lambertusstraat 59, brandveilig gebruik van 
gastenverblijf Bernardus Lodge, UV20184028, 
ingekomen op 19 december 2019.

De vergunning is verzonden op 23 april 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.

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN 
INRICHTINGEN
Burgemeester en wethouders van Vught 
maken bekend, dat de volgende melding(en) als 
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieube-
heer is/zijn ingekomen:

•  op 8 maart 2019 melding op grond van het 
Besluit algemene regels inrichtingen milieube-
heer (activiteitenbesluit), voor het realiseren 
van een bodemenergiesysteem, MM20190006, 
gevestigd aan de Hoevensestraat 18 te Vught.

De melding is geaccepteerd op 17 maart 2019.

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

VERKEER

BOUWEN 
EN WONEN

AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS, 
Steenweg 7

De gemeente heeft besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen ter hoogte van 
Steenweg 7 voor het parkeren van de perso-
nenauto van een gehandicapte bewoner.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1 a en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader) van 02-05-2019 tot 
en met 12-06-2019.

BESTEMMINGSPLAN ‘GROTE ZEEHELDENBUURT’

Waar gaat het gewijzigd vastgestelde 
bestemmingsplan ‘Grote zeehelden-
buurt’ over?
Het bestemmingsplan ‘Grote zeeheldenbuurt’ 
gaat over het gebied dat wordt begrensd door 
de Michiel de Ruyterweg, Maarten Trompstraat 
en de Esschestraat. Het ontwerpbestemmings-
plan voorziet in herbouw van woningen en 
herstructering van het gebied. In het bestem-
mingsplan worden 152 woningen mogelijk 
gemaakt. Daarnaast is de herinrichting van 
het openbaar gebied met parkeren, groen en 
wegen verankerd.

Het bestemmingsplan wijkt af van het 
ontwerpbestemmingsplan.
Van 20 december 2018 tot en met 30 januari 
2019 kon u reageren op het ontwerp van het 
bestemmingsplan. Het vastgestelde bestem-
mingsplan is op een aantal punten anders dan 
het ontwerpbestemmingsplan. De verschillen 
zijn ondergeschikte wijzigingen van de regels: 
Omdat het de wens is om de woningen ook 
voor de toekomst flexibel inzetbaar te houden, 
is een wijziging opgenomen in de regels dat 
beneden- en boven woningen zijn toegestaan. 
Daarnaast is de regeling voor bijgebouwen is 
iets verruimd. Deze wijzigingen hebben geen 
nadelige impact en zijn ter verbetering van het 
plan. 

U kunt het bestemmingsplan en de ove-
rige stukken bekijken:
U kunt van donderdag 2 mei 2019 tot en met 
woensdag 12 juni 2019 het bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken bekijken:

•  Via internet (www.vught.nl) en www.ruimtelij-
keplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
vghBPgrotezeeheldb-VG01

•  Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het 
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 
in Vught tijdens openingsuren.

Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de 
stukken die ter inzage liggen.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent 
met het bestemmingsplan? 
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? 
Dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dat wil 
zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) 
stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit 
waarom u het er niet mee eens bent. U kunt dit 
doen van 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019.

U kunt alleen beroep instellen als u:
- belang hebt bij het bestemmingsplan, én
-  gereageerd hebt op het ontwerpbestemmings-

plan (door een zienswijze in te dienen). Hebt 
u niet gereageerd? Dan kunt u soms toch 
beroep instellen. U moet dan wel aantonen 
dat u redelijkerwijs niet hebt kunnen reageren. 
Dit is bijvoorbeeld het geval als u het niet 

eens bent met de wijzigingen die ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan zijn door-
gevoerd.

Voor het besluit tot vaststelling van het 
bestemmingsplan geldt nog het volgen-
de:
Op dit bestemmingsplan is de zogenaamde 
Crisis-en herstelwet van toepassing. Dit komt 
omdat het een stedelijke ontwikkeling betreft 
van meer dan 11 woningen. Dit betekent voor 
het indienen van beroep:

-  dat u al uw redenen waarom u het niet eens 
bent met het bestemmingsplan (de beroeps-
gronden) op moet nemen in het beroepschrift;

-  dat u deze gronden na afloop van de beroeps-
termijn niet meer kunt aanvullen;

-  dat uw beroep niet ontvankelijk wordt ver-
klaard, als u binnen de beroepstermijn geen 
gronden indient.

U stuurt uw beroepschrift aan:
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U kunt uw beroepschrift ook indienen via het 
Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

Als u binnen de termijn beroep indient, kunt u de 
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State vragen om 
een zogenaamde voorlopige voorziening te 
treffen. Dan doet de Voorzieningenrechter een 
voorlopige uitspraak over uw beroep en treedt 
het bestemmingsplan nog niet in werking. De 
Afdeling doet dan later een definitieve uitspraak. 
De Voorzieningenrechter doet alleen een voor-
lopige uitspraak als er snel een uitspraak nodig 
is.

U moet betalen om beroep in te stellen of een 
voorlopige voorziening te vragen.

Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer 
over het indienen van een beroepschrift en 
hoeveel dit kost.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in 
werking?
Het bestemmingsplan treedt in werking op 13 
juni. Maar het treedt nog niet in werking als 
iemand binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening indient. De inwer-
kingtreding hangt dan af van de uitspraak van 
de Voorzieningenrechter.

Hebt u nog vragen?
Belt u dan met de afdeling Ontwikkeling, via 
telefoonnummer 073 65 80 680.

De gemeenteraad van Vught heeft op 11 april 2019 het bestemmingsplan ‘Grote zee-
heldenbuurt’ gewijzigd vastgesteld. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u wat 
u kunt doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan.

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

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Voorontwerp bestemmingsplan  
'St. Michielsgestelseweg 7'

• Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Rozenoord’

•  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

ONTHEFFING SLUITINGSUUR
•  Dorpsstraat 31, ontheffing sluitingsuur in de 

nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 mei 2019 
tot 04.00 uur, AP20190151, ingekomen op 25 
april 2019.

De ontheffing is verzonden op 26 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. 

ONTHEFFING 
GELUIDSVOORSCHRIFTEN

•  Dorpsstraat 31, ontheffing geluidsvoorschrif-
ten voor vrijdag 3 mei 2019 tot maximaal 
24.00 uur, AP20190152, ingekomen op 25 april 
2019.

De ontheffing is verzonden op 26 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.


