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HULP NODIG BIJ UW GELDZAKEN?
Neem contact op met Wegwijs+: budgetbeheer/coaching
Ik wil mijn leven weer op orde krijgen. Ik heb geen overzicht meer van mijn financiële
situatie. Hoe kan ik beter met mijn geld omgaan? Ik wil niet meer in de problemen
komen, hoe voorkom ik dat? Ik wil weer vertrouwen krijgen in mijzelf. Kortom u kunt
ondersteuning gebruiken. Wegwijs+ is er om u te helpen. Wij denken en kijken graag
met u mee.
Wij gaan met u in gesprek over uw situatie
en wat u nodig hebt. Hebt u hulp nodig bij uw
geldzaken, dan is budgetbeheer/coaching bij
Wegwijs+ eventueel een oplossing. Dit is een
tussenstap voor mensen, die zelf tijdelijk de grip
op hun financiën kwijt zijn.
U bepaalt wat er gebeurt
Bij budgetbeheer/coaching maken we eerst uw
financiële situatie inzichtelijk en overzichtelijk.
Daarna kijken we samen welk traject we gaan
inzetten. Dit kan coaching zijn. Komt u zelfstandig niet meer uit uw financiële problemen en
is het beter voor u om voorlopig de financiën
uit handen te geven, dan is budgetbeheer een
oplossing. Het kan ook zijn dat u andere hulp
nodig hebt of dat uw probleemvraag vrij snel
opgelost kan worden. Welke weg we ook
inslaan, u bepaalt de richting. Maar samenwerking is daarbij wel heel belangrijk.
Budgetcoaching
Bij coaching bespreken we onderwerpen zoals:
Hoe krijg ik meer inkomen? Hoe maak ik
verstandige keuzes? Hoe kan ik mijn budget
beter en anders gebruiken? Welke regelingen
en voorzieningen zijn er? Zijn die ook op mij
van toepassing? Hoe vraag ik toeslagen aan? De
budgetcoach ondersteunt en begeleidt u hierbij.

eigen geldzaken. Dit kan eng zijn. U vraagt uzelf
af: Kan ik mijn geldzaken op orde houden? Hoe
krijg ik weer vertrouwen in mijzelf en in de
toekomst? Hebt u daar hulp bij nodig, dan is
budgetcoaching de uitkomst. Coaching is ook
mogelijk als u uit de schuldsanering komt. Door
begeleiding en ondersteuning, geven we u handvatten zodat u uw vertrouwen in uzelf en in de
toekomst terug krijgt.
Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter.
Mensen die hulp zoeken, worden vaak doorverwezen door maatschappelijk werk, de
klantmanagers van de participatiewet
Wegwijs+, woningbouw, schuldhulpverlening
en Vincentiusvereniging Vught. Hebt u vragen,
betalingsachterstanden of andere beginnende
geldproblemen? Zoek dan preventief hulp bij
een maatschappelijk werker of schuldhulpverlening. Hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter.
Kijk voor meer informatie over budgetbeheer/
coaching op de website van Wegwijs+.

Budgetbeheer
Lukt het u voorlopig niet om zelfstandig uit uw
financiële problemen te komen, dan kunnen wij
budgetbeheer inzetten. De budgetbeheerder
neemt uw budget tijdelijk over en beheert uw
geldzaken met als doel een stabiele financiële
huishouding. Belangrijk bij budgetbeheer is dat
u er alles aan doet om uw financiële situatie te
verbeteren en dat u na een tijdje weer zelf uw
financiën gaat doen. We stellen samen met u
een contract op. Hierin staan afspraken en verplichtingen die u en de budgetbeheerder beiden
moeten nakomen om het traject positief te
kunnen doorlopen.We werken, als dat nodig en
mogelijk is, samen met de schuldhulpcoaches
van Vincentiusvereniging Vught.

29 - 05 - 2019

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE VUGHT ROND
DE FEESTDAGEN
Op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei en op vrijdag 31 mei is het
gemeentekantoor gesloten.

WIJKPUNTEN: PICTOGRAM ETEN
Wijkpunten De Rode Rik, Woonzorgcentrum Theresia, Huize Elisabeth, Visio De
Vlasborch, DePetrus en de Vughtse Sportclub Prins Hendrik bieden één of meer functies. De pictogrammen onder het wijkpunt logo laten zien wat er allemaal te doen is
bij een wijkpunt.
Eten
Een van de pictogrammen is eten. Dit betekent
dat u bij dit wijkpunt welkom bent voor een
lunch en/of avondeten. Kijk op de website van
de wijkpunten en/of sociale kaart van Vught
voor meer informatie.
Elkaar ontmoeten en samen eten: ook in
de avond bij Visio De Vlasborch
Woont u in de omgeving van Visio De Vlasborch
en vindt u het leuk om in een gezellige sfeer
elkaar te ontmoeten en samen te eten? U bent
elke dag tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen
17.00 en 18.00 uur van harte welkom bij Visio
De Vlasborch, Vlasmeersestraat 99 in Vught.
De kosten voor een driegangen maaltijd zijn
€ 7,50. Kijk voor aanmelden en meer informatie op www.visio.org.

Donderdag 13 juni:
INFORMATIEMARKT OVER PLANNEN AAN SPOOR EN N65
Op donderdag 13 juni bent u van harte welkom op de informatiemarkt over de Vughtse
Regeling, het spoor (PHS) en de N65. U
vindt er uitleg over de plannen en u kunt er
terecht met uw vragen. Noteert u de datum
vast in uw agenda? Meer informatie volgt
binnenkort.
Loopt u binnen…
De informatiemarkt is bij Novalis aan de

Industrieweg 9C in Vught. Loopt u binnen
tussen 17.00 en 21.00 uur op een moment
dat u schikt.
Graag tot donderdag 13 juni!
De Informatiemarkt is een initiatief van
de gemeente Vught met medewerking van
ProRail, Rijkswaterstaat en de provincie
Noord-Brabant.

HONDEN UITLATEN IN VUGHT
Hondentoiletten en hondenravotveldjes

Vertrouwen in uzelf en in de toekomst
Wanneer het traject budgetbeheer stopt, dan
bent u zelf weer verantwoordelijk voor uw

Hondenpoep is nog steeds ergernis nummer 1 voor de inwoners van Vught.
Hondenpoep is vies en ongezond.Vooral buiten spelende kinderen zijn kwetsbaar voor
parasieten in de uitwerpselen. Hondenpoep hoort binnen de hekken van de uitlaatplaatsen thuis. Zo zorgen we er samen voor dat de hond de beste vriend van de mens
blijft. Ook als het om niet-hondenbezitters gaat.

GEEF UW SPORTKLEDING EEN NIEUW LEVEN

Uitlaatplaatsen voor honden
In de gemeente Vught hebben we verschillende
honden uitlaatplaatsen aangelegd, zodat alle
hondenbezitters binnen een afstand van 500
meter een uitlaatplaats hebben liggen. We hebben twee soorten honden uitlaatplaatsen: hondentoiletten en ravotveldjes. Het hondentoilet
heeft een laag hekwerk. Om het ravotveldje
staat een hoog hek met een poortje. Deze
velden worden wekelijks gereinigd door de
gemeente Vught.

Het sportseizoen is bijna voorbij en misschien stopt u volgend jaar met deze sport of
is uw tenue net te klein om nog een jaar mee te gaan. Gooi uw oude sportkleding of
materialen dan niet weg maar geef deze een nieuw leven!
Weggeefbeurs
Na het grote succes van vorig jaar, organiseren Welzijn Vught, Kernteam Bestaanszekerheid
Vught en MOVE Vught ook dit jaar weer een
sportweggeefbeurs. Zij zamelen alle overbodige
sportkleding in om op 23 augustus een weggeefbeurs te houden. Niet alleen kleding, maar
ook schoenen, tassen, tennisrackets of hockeysticks zijn van harte welkom.
Waar en wanneer
Sportkleding of –materialen kunt u inleveren
op verschillende locaties. In de week van 3
t/m 7 juni in de speciale bak bij Kindcentrum
De Leydraad en tot eind juni in de daarvoor
bestemde bakken bij:
• Zwaluw V.F.C., De Kikvorsch 5 in Vught
• Prins Hendrik, Sportlaan 1 in Vught
• TV Bergenshuizen, Kraaiengatweg 6 in Vught
• TV Wolfsbosch, Zonneweilaan 20 in Vught
• Jeugd- en jongerencentrum Elzenburg,
Brabantlaan 1 in Vught
• Tweedehands
kledingwinkel
‘Hebbes’,
Watertorenlaan 15, zorgpark Voorburg in
Vught

Hondentoiletten
In het hondentoilet mag uw hond zijn behoefte
doen, zonder dat u deze op hoeft te ruimen.
Wij zorgen ervoor dat dit toilet schoongemaakt word. Op een hondentoilet moet u uw
hond aan de lijn houden.

Honden ravotveldjes
Op een ravotveldje mag uw hond zijn behoefte
doen zonder dat u hoeft op te ruimen. Op een
ravotveldje mag uw hond los lopen. U hoeft
hem niet aan de lijn te houden.
Wat zijn de regels voor hondenbezitters?
Binnen de bebouwde kom moet u uw hond
altijd aan de lijn hebben. Ook geldt, buiten de
hondentoiletten en ravotveldjes, overal in de
gemeente een opruimplicht. Dat betekent dat u
de hondenpoep zelf op moet ruimen. De BOA
controleert, maar natuurlijk doen we vooral
een beroep op u om deze regels te respecteren.
Zo voorkomen we samen overlast en ergernis. Namens uw medebewoners: hartelijk dank
voor uw medewerking.

ONHERROEPELIJK WIJZIGINGSPLAN
‘BERGENSHUIZENSESTRAAT 8’
Het college van burgemeester en wethouders
van Vught heeft op 26 februari 2019 het wijzigingsplan ‘Bergenshuizensestraat 8’ ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan
heeft vanaf 7 maart tot en met 17 april 2019
ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn is geen
beroep ingesteld dan wel een verzoek om

schorsing of voorlopige voorziening ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Het wijzigingsplan is op 18 april
2019 in werking getreden en op deze datum
tevens onherroepelijk geworden. Het wijzigingsplan kan worden geraadpleegd op www.
ruimtelijkeplannen.nl.

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

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
•O
ntwerp uitwerkingsplan 'Kern Fase 2
Cromvoirt'
• Vastgesteld wijzigingsplan 'Deutersestraat 41A'
• Bestemmingsplan ‘Grote Zeeheldenbuurt’
• Voorontwerpbestemmingsplan
'St.-Michielsgestelseweg 7'

VERKEER
WEGWERKZAAMHEDEN

•U
 vindt alle informatie over de plannen, gebieden 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.
INGEKOMEN SLOOPMELDING
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien van • 
Schoolstraat 35, verwijderen van asbest,
een plan? Wij helpen u graag. Maak een afspraak
SM20197034, ingekomen 10 mei 2019.
met de afdeling Ontwikkeling tel. 073 65 80 680. De melding is geaccepteerd op 21 mei 2019.
• Mariaplein 3, verwijderen van een buis met
asbest uit de achtergevel, SM20197035.
De melding is geaccepteerd op 22 mei 2019.
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.

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 vanaf het Marktveld en via de
Boxtelseweg
INGEKOMEN AANVRAGEN
•
De Grote Gent is gestremd tussen het
OMGEVINGSVERGUNNING
Maurickplein en de aansluiting met de A2.
• Molenrijnselaan 48, het plaatsen van een fiet• Het Maurickplein is afgesloten.
senberging, OV20191108, ingekomen op 17
• De trap naar viaduct Muyserick is tot 25 juni
mei 2019;
afgesloten.
•
St.-Elisabethstraat 2, het kappen van een
• Aansluiting Taalstraat - Marktveld is afgesloten.
Noorse esdoorn, OV20191109, ingekomen op
Het eenrichtingsverkeer tussen Torenstraat en
17 mei 2019;
Peperstraat wordt tijdelijk opgeheven.
•
Prins Mauritslaan 7, het verplaatsen of verwijderen van een raam en plaatsen van een
Bouwrijp maken De Hagen/Postweg
nieuw raam, OV20191110, ingekomen op 21
• Het fietspad aan de zuidzijde van de Postweg
mei 2019;
is afgesloten, tussen Kampdijklaan en rotonde • 
Martinilaan 35A (terrein Martinilaan/
Bosscheweg.
Jagersboschlaan), het kappen van 100 bomen,
• Het fietspad aan de noordzijde tijdelijk tweeOV20191111, ingekomen op 20 mei 2019;
richtingen.
• Jan van Ruusbroeckstraat 25, het uitbouwen
van de garage, OV20191112, ingekomen op
Irenelaan
21 mei 2019;
• De Irenelaan is afgesloten in verband met de • Perceel C 2459 Maurickplein, plaatsen trap
bouw van La Couronne.
viaduct Muyserick, OV20191113, ingekomen
op 21 mei 2019;
Willem de Zwijgerlaan
• Willem van Beuningenlaan 4, het renoveren
• Voor de bouw van het appartementencomplex
van de woning en het plaatsen van een carport
is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.
en veranda, OV20191114, ingekomen op 23
mei 2019;
Vliertstraat tussen huisnummer 18 en 20 • Carillonlaan 3, het verlengen van het gebruik
• De Vliertstraat is tot en met vrijdag 31 mei
van de bestaande noodunits Zuiderbos met 5
2019 afgesloten tussen huisnummer 18 en 20.
jaar, OV20191115, ingekomen op 22 mei 2019.

BOUWEN
EN WONEN

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.

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

WELSTAND
VERLEENDE
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor OMGEVINGSVERGUNNINGEN
de activiteiten bouwen en monumenten wor- BOUW
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. • 
Lunettenlaan 501 G U2, uitbreiden van de
Andere aanvragen omgevingsvergunning worisoleerafdeling Unit 2, OV20191015.
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
De vergunning is verzonden op 21 mei 2019.

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

MILIEU
MELDING ARTIKEL 8.40 WET
MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Vught
maken bekend, dat de volgende melding(en) als
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is ingekomen:
• 23 januari 2019 melding op grond van het
Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit), bereiden van voedingsmiddelen, MM20180012, gevestigd aan
Raadhuisstraat 3 F te Vught.
De melding is geaccepteerd op 21 mei 2019
verzending.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).

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

