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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.

HOE BESCHERM IK MIJZELF TEGEN FINANCIEEL
MISBRUIK OP INTERNET?
“VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN.”
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 misbruik? In
dit artikel geven we u enkele digitale preventietips.
Veilig internetgebruik
Veel zaken worden via internet geregeld. Hoe
doet u dat op een veilige manier? Een simpele
tip is dat een veilige website altijd begint met
https://’. De s staat voor ‘secure’ dat veilig
betekent. Daarnaast staat in de adresbalk een
slotje. Is die gesloten dan is de webpagina veilig.
Is deze geopend dan hebt u geen veilige website.
Laat in dat geval geen persoonlijke gegevens
achter.
Sla uw wachtwoorden nooit automatisch op.
Mocht iemand anders toegang krijgen tot uw
computer, dan kan die persoon zonder problemen overal inloggen. Sommige websites, zoals
de bank of gemeente, hebben de toegang beveiligd. Bij deze instanties moet u steeds opnieuw
inloggen.
Wat is Phishing?
Krijgt u ook wel eens een mail om uw inlogcodes van uw bank door te geven, omdat deze
vervangen moeten worden? Dan hebt u een

phishing mail ontvangen. Een phishing mail
lijkt op een echte mail van bijvoorbeeld de
bank. Hierin wordt naar persoonlijke gegevens
gevraagd.
LET OP! Een bank doet dit nooit op deze
manier. Ga niet in op deze digitale verzoeken,
maar bel de bank en regel het telefonisch. Ook
als u gebeld wordt, zorg dan dat u zeker weet
dat u de bank aan de telefoon hebt. Desnoods
belt u zelf terug, zodat u zeker weet dat degene
die u spreekt te vertrouwen is. Een bank vraagt
NOOIT naar uw pincode. Dit is persoonlijk en
mag u nooit afgeven aan een ander.
Cursus Digitale Veiligheid
Twijfelt u over de echtheid van een digitaal verzoek? Controleer het dan bij de instantie waar
dit verzoek vandaan komt.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie op
www.socialekaart.vught.nl

NETWERKBIJEENKOMST ‘VAN ARMOEDE NAAR
BESTAANSZEKERHEID’
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
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

HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
Woensdag 15 mei in DePetrus
Op woensdag 15 mei vindt de vijfde editie van Het Geheugencafé Vught plaats.
Tijdens deze avond geeft Evelien Messcher een lezing met als onderwerp
‘Dementie en Muziek’.
Vooraf aanmelden
De lezing wordt gehouden in DePetrus,
Heuvel 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.

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.

Maandag 20 mei: thema-avond
DE N65 IN ZIJN VUGHTSE OMGEVING:
HOE GAAT DAT ERUIT ZIEN?
Hoe gaat het ontwerp van de rijksweg N65 in zijn omgeving eruit zien? Hoe nemen de
inwoners en weggebruikers de weg met het blote oog waar in het Vughtse landschap?
Dat staat in het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE). Het stuk is in concept klaar
en we gaan het graag met u bespreken.
Het EPvE is één van de middelen die de kwaliteit van de N65 en zijn directe omgeving bewaken. In dit programma gaat het niet zozeer om
de techniek, maar om het visuele beeld. Het
EPvE beschrijft de uiterlijke kenmerken van de
N65 en zijn onderdelen. Tot die onderdelen
behoren bijvoorbeeld de viaducten en aansluitingen. Maar ook de keuzes voor de ‘groene’
aankleding van de geluidschermen komen in
het EPvE aan de orde. Voor de aannemer is het
programma straks een bouwsteen voor het
definitief wegontwerp.

is er nog ruimte voor uw inbreng en eventuele
aanpassingen.
Wanneer? Maandag 20 mei 2019, aanvang:
19.00 uur
Waar?
Novalis, Industrieweg 9C, Vught

Thema avond
De bewoners rondom de rijksweg ontvangen
een uitnodiging voor een speciale thema-avond
over het Esthetisch Programma van Eisen. Maar
ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. Op deze avond gaan we met u in gesprek
over de N65 en de uiterlijke kenmerken van
de weg en zijn omgeving. In deze conceptfase

HISTORISCHE WANDELING IN VUGHT OP
DINSDAG 4 JUNI
Vanaf 1 juni 2019 is het raadhuis tijdelijk gesloten vanwege renovatie. Omdat een
rondleiding in het raadhuis dan niet mogelijk is, geven vrijwilligers u in plaats daarvan
een rondleiding in het historisch Vught. De eerste historische wandeling vindt plaats
op dinsdag 4 juni om 10.00 uur. De kosten bedragen 5 euro per persoon. De opbrengst
gaat naar de Heijmstichting. Deze Stichting biedt financiële hulp aan ouderen in Vught.
De wandeling duurt ongeveer twee uur en
begint op het Maurickplein. We wandelen door
het bos van Maurick naar Kasteel Maurick.
Van daaruit wandelen we richting de Oude
Gestelseweg, Huize Bergen, het Reeburgpark,
het raadhuis en eindigen de wandeling op de

Heuvel. Bij iedere locatie krijgt u uitleg over
wat u ziet.
Wandelt u mee?
Mail dan naar mevrouw L. Sidler, mailadres
liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl

Een losse stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal?
SNELLER MELDINGEN DOEN MET DE GEMEENTE APP
Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of rotzooi op straat is niet alleen vervelend,
maar kan zelfs gevaarlijk zijn. Het is daarom belangrijk dat u dit snel bij ons meldt.
Valt u iets op in de openbare ruimte? Dan kunt u dit snel en eenvoudig melden via de
‘MijnGemeente’ app. Een schoon, veilig en mooi Vught dat willen we graag zo houden.
U toch ook?
Snel en eenvoudig melden
Melden kan via internet of telefonisch, maar
nog sneller via de gemeente app. Een foto van
de situatie en een korte heldere omschrijving
zijn genoeg. Zodra wij een melding ontvangen,
nemen we deze meteen in behandeling.

MijnGemeente app downloaden
De app is ontwikkeld voor smartphones en
tablets die werken op basis van iOS of Android.
De iOS versie is te downloaden in de Appstore,
de Android versie via de Google Playstore. Na
het installeren van de MijnGemeente app geeft
u aan dat het om de gemeente Vught gaat.
Samen maken we Vught mooier.

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

VRAAG UW PASPOORT OF IDENTITEITSKAART
OP TIJD AAN
Verloopt uw paspoort of identiteitskaart binnenkort en hebt u plannen om naar het
buitenland te gaan? Vraag dan op tijd uw nieuwe reisdocument aan. De periode tussen
aanvraag en afgifte is vijf werkdagen. U kunt een afspraak maken via www.vught.nl of
bel naar 073 658 06 80.
in uw bezit zijn. Ook als ze zijn verlopen. Ook
neemt u een geschikte pasfoto mee. U kunt als
ouder niet namens uw kinderen een paspoort
aanvragen. U moet uw kinderen meenemen
naar het gemeentekantoor.

De vergunning is verzonden op 30 april 2019.
• Titus Brandsmalaan 1, plaatsen van een tijdelijk
onderwijsgebouw, OV20191058.
De vergunning is verzonden op 1 mei 2019.

met een luchtballon voor maximaal 15 keer
per jaar, AP20190112, ingekomen op 21 maart
2019.
De ontheffing is verzonden op 1 mei 2019.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•
Loverensestraat 3 R 246, plaatsen van een
overkapping, OV20191037.
De vergunning is verzonden op 1 mei 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.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
EN IN- EN UITRIT
• John F. Kennedylaan 36, verbouwen van een
GEWIJZIGDE VERLEENDE
woning en het aanleggen van een in-/en uitrit, EVENEMENTENVERGUNNING MET
Geldigheid
OV20191075.
ONTHEFFING SLUITINGSUUR
Bent u 18 jaar of ouder en vraagt u nu een
De vergunningen zijn verzonden op 1 mei 2019. • Maarten Trompstraat 32, het houden van een
paspoort aan? Dan is uw paspoort of identi12 uurs zwemmarathon en inzameling door
teitskaart 10 jaar geldig. Voor iedereen onder PROCEDURE
De Dommelbaarzen van zaterdag 21 septemde 18 jaar is het paspoort of identiteitskaart
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasber 20.00 uur tot en met zondag 22 septem5 jaar geldig.
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binber 2019 08.00 uur, AP20190091.
nen zes weken met ingang van de dag na die
De gewijzigde vergunning met ontheffing is
Bij de aanvraag voor een paspoort neemt u al
Hebt u nog vragen? Kijk op www.vught.nl of
waarop de beschikking is verzonden worden
verzonden op 2 mei 2019.
uw identiteitsbewijzen en paspoorten mee die
bel tel. 073 658 06 80.
aangetekend.
PROCEDURE
LEEGSTANDSWET
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasVERGUNNING ARTIKEL 15
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken met ingang van de dag na die
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer LEEGSTANDSWET
Burgemeester en wethouders van Vught maken
waarop de beschikking is verzonden worden
wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Het
bekend dat zij een vergunning op grond van de
aangetekend.
college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit
Leegstandswet hebben verleend voor de tijdebetekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.
lijke verhuur van de woning, gevestigd aan de TIJDELIJKE STANDPLAATS
Naam
Geboortedatum
Datum besluit
Uitschrijving wegens
Van de Goorstraat 15 te Cromvoirt.
• Moleneindplein en Ploegveld, tijdelijke standen voorletters						
vertrek naar
De vergunning is verzonden op 1 mei 2019.
plaats oliebollenkraam elke dag in de periode
Rijvers, R.R.W.
18-11-1984
02-05-2019
Onbekend
van 1 november t/m 31 december 2019 van
Adamiak, P.
07-12-1990
02-05-2019
Onbekend
PROCEDURE
10.00 tot 21.00 uur, AP20190018.
Fares, A.
05-07-1990
02-05-2019
Onbekend
Hierop zijn procedure 1b en 4 van toepassing
De vergunning is verzonden op 1 mei 2019.
(zie procedurekader).
PROCEDURE
PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraag- INGEKOMEN SLOOPMELDING
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasnummer
• St.-Lambertusstraat 30, slopen van het achtersing (zie procedurekader). Bezwaar kan binste deel van het huis, bijgebouw en plantenkas, nen zes weken met ingang van de dag na die
SM20197024, ingekomen 21 april 2019.
waarop de beschikking is verzonden worden
De melding is geaccepteerd op 30 april 2019.
aangetekend.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

DEFINITIEF BESLUIT TOT ONTTREKKING AAN
DE OPENBAARHEID VAN DE PIET HEINSTRAAT

Op 11 april 2019 heeft de gemeenteraad
van Vught het bestemmingsplan ‘Grote
Zeeheldenbuurt’ gewijzigd vastgesteld. Dit
bestemmingsplan is bedoeld om de herontwikkeling van het gebied dat wordt begrensd door
de Michiel de Ruyterweg, Maarten Trompstraat
en Esschestraat mogelijk te maken.Ten behoeve
van deze ontwikkeling wordt de Piet Heinstraat
aan de openbaarheid onttrokken.
Het definitief onttrekken aan de openbaarheid

PROCEDURE
wordt op basis van de coördinatieregeling (arti- Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
kel 3.30 e.v.Wro) gelijktijdig met het besluit tot
procedurekader).
vaststelling van het bestemmingsplan ‘Grote
MILIEU
Zeeheldenbuurt’ gepubliceerd. Dit verkeers- ONTHEFFING SLUITINGSTIJD
besluit ligt, gelijktijdig met het vastgestelde • Kraaiengatweg 6, ontheffing sluitingstijd in de
bestemmingsplan ‘Grote Zeeheldenbuurt’ met
nacht van woensdag 29 mei op donderdag 30
MELDING ARTIKEL 8.40 WET MILIEUBEHEER
ingang van 2 mei 2019 gedurende zes weken
mei 2019 tot uiterlijk 01.00 uur, AP20190119, Burgemeester en wethouders van Vught
ter inzage. Gedurende deze termijn kan tegen
ingekomen op 26 maart 2019.
maken bekend, dat de volgende melding(en) als
deze besluiten beroep worden ingesteld bij de
De ontheffing is verzonden op 1 mei 2019.
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeRaad van State.
heer is/zijn ingekomen:
PROCEDURE
•
op 12 maart 2019 melding op grond van
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepashet Besluit algemene regels inrichtingen
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binmilieubeheer (activiteitenbesluit), voor de
nen zes weken met ingang van de dag na die
nieuwe milieumelding voor gehele inrichting,
• U vindt alle informatie over de plannen, gebiewaarop de beschikking is verzonden worden
MM20190004, gevestigd aan de Kraaiengatweg
den en de procedure op www.vught.nl en op
aangetekend.
3, te Vught.
www.ruimtelijkeplannen.nl.
De melding is geaccepteerd op 29 april 2019.
• Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
ONTHEFFING OPSTIJGEN
inzien op het gemeentekantoor.
LUCHTBALLON
PROCEDURE
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien • De Bus 2 (veld tussen volkstuinen en parkeerHierop is de procedure 1b van toepassing (zie
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
terrein MOP), ontheffing voor het opstijgen
procedurekader).
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073
65 80 680.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• Bestemmingsplan ‘Grote Zeeheldenbuurt’
• Voorontwerpbestemmingsplan
'St.-Michielsgestelseweg 7'
• Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Rozenoord’

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 vanaf 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 KampdijklaanPostweg 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.
Piacenzastraat
• De Piacenzastraat is afgesloten van maandag
13 tot en met vrijdag 24 mei t.h.v. de huisnummers 25 tot en met 33.

BOUWEN
EN WONEN

den 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
• Ganzeriksingel 18, constructieve wijziging in
de woning, OV20191094, ingekomen 26 april
2019;
• Van de Pollstraat 3B – 5, bouwen van 4 woningen en 16 appartementen, OV20191095, ingekomen 30 april 2019;
•
Karel Boumanstraat 18, verwijderen van
draagmuur tussen keuken en woonkamer,
OV20191097, ingekomen 1 mei 2019;
• St.-Barbarastraat 3, maken van een dakopbouw
en het vernieuwen van het bestaande dak,
OV20191096, ingekomen 1 mei 2019.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
WELSTAND
BOUW
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor • Ganzeriksingel 18, constructieve wijziging in
de activiteiten bouwen en monumenten worde woning, OV20191094.

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

Gemeente Vught

- 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

06 11 13 32 51

