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Alles over het spoor en de N65
KOM OP 13 JUNI NAAR DE INFORMATIEMARKT 
RIJKSINFRASTRUCTUUR 

Spoor
Veel aandacht op de informatiemarkt gaat 
uit naar het Tracébesluit dat in het najaar 
volgt en de wijzigingen ten opzichte van 
het Ontwerptracébesluit van voorjaar 2018. 
Onderwerpen die op de markt aan bod komen, 
zijn de compactere sporenligging in Vught 
Noord, de extra maatregelen tegen geluid en 
trillingen, de aangepaste bouwroutes, de afspra-
ken met Jeugd Aktief, de tijdelijke fietsbrug bij 
de N65 en de uitbreiding van parkeergelegen-
heid bij het tijdelijk station. 

N65
Heel veel bewoners hebben met ideeën, tips, 
voorstellen en kanttekeningen bijgedragen aan 
het nieuwe ontwerp van de N65. In een spe-
ciale animatiefilm presenteren we u het fraaie 
resultaat. U krijgt een goede indruk van de 
nieuwe rijksweg en zijn omgeving. 

19.00 uur: presentatie Ontwerp-
bestemmingsplan N65
Met het Bestemmingsplan N65 kunnen we de 
nieuwe N65 in Vught gaan bouwen. Het plan 
geeft de regels en voorschriften die daarbij 
gelden. De bestemmingsplanprocedure gaat op 

6 juni van start. Om 19.00 uur is er een pre-
sentatie over het Bestemmingsplan N65. Hier 
hoort u hoe het plan in elkaar zit en hoe de 
procedure voor het plan verloopt. 

Loopt u binnen…
De informatiemarkt is bij Novalis aan de 
Industrieweg 9C in Vught. Loopt u binnen tus-
sen 17.00 en 21.00 uur op een moment dat u 
schikt. 

Graag tot donderdag 13 juni! 

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 het laatste nieuws over spoor 
en weg en uitgebreid uitleg over de plannen. Natuurlijk is er ook volop ruimte voor 
uw vragen. 

10 JUNI: START INZAMELING TAXUSSNOEISEL
Op maandag 10 juni start stichting Taxus Taxi met het verzamelen van taxussnoeisel. 
De éénjarige taxustwijgjes worden gebruikt voor de productie van Taxol, het basisbe-
standdeel van de chemotherapie.   

Hoe doet u mee?
Wilt u deelnemen aan de taxus inzameling? 
Geef uw taxussnoeisel dan direct na het 
snoeien van uw haag op via www.taxustaxi.nl/
afspraak. Uw snoeisel wordt gratis opgehaald. 

U kunt het snoeisel aanbieden vanaf één volle 
kruiwagen of een half gevulde Taxus Taxi Tas. 
Deze tas is gratis op te halen bij verschillende 
uitgiftepunten, zoals Boerenbond, Welkoop en 
Intratuin. Hebt u te weinig snoeisel om dit te 
laten ophalen en wilt u toch deelnemen? Snoeit 
u dan tegelijk met uw buurtgenoten om zo 
toch gebruik te kunnen maken van de gratis 
inzameldienst.

Let wel op
Taxussnoeisel moet jong (enkel eenjarig snoei-
sel met takken tot 30 cm) en zuiver (taxus-
snoeisel vermengd met aarde, gras of ander 
groen is waardeloos) zijn. Anders is het niet te 
gebruiken.

Voorkom broei
Broei is de grootste boosdoener als het gaat 
om de bruikbaarheid van taxussnoeisel. Dit 
is te voorkomen door in het midden van het 
snoeisel een kuil te maken ter grote van een 
voetbal. 

Meer informatie over het inzamelen van snoei-
sel en de stichting Taxus Taxi vindt u op 
www.taxustaxi.nl.

SCHULDHULPCOACHES BIJ U THUIS
Als schuldhulpcoach ondersteunen wij mensen bij het organiseren van de administra-
tie en het inzichtelijk maken van de financiën. Wij bekijken of iemand nog recht heeft 
op bepaalde regelingen en/of er ergens op bezuinigd kan worden. Kortom wij schep-
pen orde in de chaos. 

‘Veel cliënten stapelen hun post op en hebben 
geen inzicht meer in de stand van zaken. Een 
enkeling is niet in staat orde op zaken te stellen.’

Ervaring en interesse
Wij hebben allemaal een andere achtergrond. 
Van 34 jaar ervaring bij een bank tot hoofd per-
soneelszaken. Van beroepsmilitair tot docent/
studentendecaan. Maar wat onze achtergrond 
ook is, wij hebben allemaal ervaring met of 
interesse in financiën en/of budgettering.

Hulpvragen die wij regelmatig krijgen, 
zijn:

•  Kunt u een overzicht maken van mijn inkom-
sten, uitgaven en schulden? 

•  Kunt u mij helpen met het invullen van de 
formulieren van bijvoorbeeld gemeentelijke 
regelingen?

•  Kunt u mij advies geven hoe ik mijn schulden-
problematiek kan aanpakken?

•  Ik wil een DigiD aanvragen. Kunt u mij daarbij 
helpen?

Strubbelingen
Wij zijn er om u te helpen. Maar soms hebben 
wij ook te maken met strubbelingen. Denk hier-
bij aan de vele regels en procedures binnen de 
overheid, het ontbreken van de medewerking 
van de persoon in kwestie om tot een resultaat 
te komen of voor een gesloten deur staan na 
herhaalde pogingen om een afspraak te maken.

Een stimulans voor iedereen 
Voor de een kan het traject positief en voor 
een ander negatief aanvoelen. Dat is bij ieder-
een anders. Bijvoorbeeld bij een duidelijk finan-
cieel overzicht kan het voor iemand tegenvallen 
of meevallen. Een aanvraag van een andere 
zorgverzekering kan duurder uitvallen (met 
meer dekking) of goedkoper zijn (met minder 
dekking). Over het algemeen kunnen wij spre-
ken van positieve ervaringen en resultaten. Als 
er een positief resultaat wordt bereikt, dan 
geeft dat een stimulans, voor ons, maar vooral 
voor de cliënt. 

De Informatiemarkt is een initiatief van de 
gemeente Vught met medewerking van ProRail, 
Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant. 

De vakantieperiode is weer begonnen. We 
merken dat inwoners weer massaal hun kam-
peermiddel uit de stalling halen. En dat is logisch. 
Maar hebt u enig idee hoe lang uw kampeer-
middel in uw straat geparkeerd mag staan om 
deze bijvoorbeeld te poetsen, te repareren of 
in te pakken? 

In de gemeente Vught mag u maximaal drie 
dagen achter elkaar uw kampeermiddel par-
keren op het openbare parkeerterrein. En 
niet langer! Dit verbod vindt u terug in de 
Algemene Plaatselijke Verordening onder het 
kopje Kampeermiddelen e.a. 

Hebt u een eigen oprit of parkeerplaats? Dan 
is parkeren toegestaan, tenzij er een gevaarlijke 
situatie ontstaat.

BOA 
NIEUWS

Bij Vincentiusvereniging Vught werken schuldhulpcoaches die mensen helpen 
met (problematische) schulden door het maken van overzichten van de in- en 
uitgaven, vaste en variabele kosten, schulden en aflossingscapaciteit. Stap voor 
stap, zodat mensen zelf weer hun geldzaken op orde krijgen. Als het nodig 
is, ondersteunen de coaches bij het aanvragen van schuldhulpverlening en 
onderbewindstelling. Ook kunnen de coaches gebruik maken van de kennis 
van Wegwijs+. Schuldhulpcoaches komen bij mensen thuis en er zijn schuld-
hulpcoaches die aanwezig zijn bij het inloopspreekuur.

‘Schuldhulpcoach worden dat doe je niet zomaar. Dat doe je met een reden. Namelijk het kunnen helpen 
en bijstaan van mensen op het gebied van financiën en administratie. Wij willen iets voor iemand anders 
betekenen en hem of haar een goed gevoel geven.’ 

‘Diegene die ik help, krijgt weer een goed gevoel, is blij en kan gewoon weer ademen.’
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RAADSVERGADERING
Donderdag 6 juni om 20.00 uur

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Ontwerp uitwerkingsplan 'Kern Fase 2 
Cromvoirt'

•  Vastgesteld wijzigingsplan 'Deutersestraat 41A'
•  Bestemmingsplan ‘Grote Zeeheldenbuurt’

•  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.

WEGWERKZAAMHEDEN

Boxtelseweg, Grote Gent en Maurickplein
•  De Boxtelseweg is afgesloten tussen de Dokter 

Hillenlaan en Peperstraat/Grote Gent. Het 
P-terrein is bereikbaar vanaf het Marktveld en 
via de Boxtelseweg.

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

•  Aansluiting Taalstraat - Marktveld is tot 14 
juni afgesloten. Het eenrichtingsverkeer tus-
sen Torenstraat en Peperstraat wordt tijdelijk 
opgeheven.

•  De trap naar viaduct Muyserick is tot 25 juni 
afgesloten.

•  De Grote Gent en Boxtelseweg zijn van 17 
juni tot en met 25 juni afgesloten tussen 
Grote Gent en Nachtegaalslaantje. Afsluiting 

i.v.m. aanbrengen asfalt en markeringen. De 
Dokter Hillenlaan is afgesloten tussen huisnr. 
11 en Boxtelseweg.

•  Het doorgaand verkeer wordt tijdens de 
afsluiting omgeleid via de Vlasmeersestraat. 
Het eenrichtingsverkeer wordt tijdelijk opge-
heven.

Bouwrijp maken De Hagen/Postweg
•  Het fietspad aan de zuidzijde van de Postweg 

is afgesloten, tussen Kampdijklaan en rotonde 
Bosscheweg.

•  Het fietspad aan de noordzijde tijdelijk twee-
richtingen.

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.

VERKEER

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

Ervaringsdeskundige armoede vertelt
VRAAG EN AANVAARD HULP 
Na mijn scheiding kwam ik in de armoede. Ik schaamde me ontzettend en vroeg bijna 
aan niemand hulp, alleen aan familieleden. Ik ben een vechter en wilde het allemaal 
zelf doen. Maar nu weet ik beter. Vraag en aanvaard altijd hulp.

Situatie nu
Mijn schulden zijn afbetaald en ik leef van een 
WAO-uitkering van 1100 euro in de maand. Ik 
ben vrijwilliger bij Samen Sterk in de Wijk, ik 
ben taalcoach, kartrekker van het Herstelpunt 
van Reinier van Arkel en ervaringsdeskundige 
armoede. Ik zit in de werkgroep toegankelijk-
heid en ben vrijwilliger bij De Huiskamer. Als ik 
hier ben dan probeer ik verbindingen te leggen, 
mensen te simuleren en tips te geven. Dit doe 
ik alleen als men daar behoefte aan heeft. Ook 
neem ik regelmatig iemand uiteten. 

Twee wensen: een baan en een 
Huiskamer+
Ik heb twee wensen: een baan waar ik mijn 
ervaring als ervaringsdeskundige kan gebrui-
ken. En een Huiskamer+. Ik denk dan aan een 

plek waar iemand goedkoop naar de kapper, 
schoonheidsspecialist en fysiotherapeut kan. 
Waar het mogelijk is om in een atelier kleren 
te herstellen of te maken en waar naailes-
sen worden gegeven. Kortom een plek waar 
iemand naar toe kan gaan om mensen te 
ontmoeten. Een plek waar iemand zijn of haar 
eigen waarde weer terugkrijgt. 

Vraag en aanvaard hulp
Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om 
in armoede te leven. Wat ik mensen wil mee-
geven: vraag en aanvaard hulp. Heb vertrouwen 
in de mensen en praat met de juiste mensen. 
Vroeger schaamde ik me, maar ik ben nu de 
schaamte voorbij. Er zijn zoveel dingen die je 
voor elkaar kunt krijgen en er zijn veel mensen 
die je daarbij willen helpen.

ERVARINGSDESKUNDIGEN ARMOEDE
Aandacht voor leven met geldzorgen
Ervaringsdeskundigen armoede weten uit 
eigen ervaring hoe het is om met weinig 
geld én met zorgen te leven. Zij zetten zich 
in om aandacht te vragen voor leven met 
geldzorgen. Dit doen zij door hun verhaal te 
delen, mee te praten en advies te geven over 
de aanpak van armoede. Zij maken gemak-
kelijker contact met Vughtse inwoners die 
het financieel moeilijk hebben. Welzijn Vught 
ondersteunt de groep ervaringsdeskundigen 

armoede, die bestaat uit inwoners van Vught, 
van harte. 

Oproep
Wilt u meer weten over deze groep erva-
ringsdeskundigen of wilt u ook eens meepra-
ten? Meldt u zich dan aan bij Welzijn Vught 
via info@welzijnvught.nl of telefonisch via 
073 65 65 350.

SCHEIDEN DOET LIJDEN, OOK VOOR KINDEREN
Dat ouders uit elkaar gaan daar kunnen kinderen niets aan doen. Het kan zijn 
dat ouders veel ruzie maken of dat er dagen zijn dat ze niets tegen elkaar zeggen. 
Kinderen vinden beide vervelend; de ruzies en de ijzige stiltes.

Soms is er geen oog voor hoe een kind zich 
hierbij voelt. Voor kinderen van gescheiden 
ouders of ouders die gaan scheiden is er een 
aparte stichting waar kinderen terecht kun-
nen voor advies, informatie, hulp en antwoord 

krijgen op al hun vragen. Deze stichting heet 
Villa Pinedo. Kijk voor meer informatie op  
www.villapinedo.nl of stuur een e-mail naar: 
info@villapinedo.nl.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 6 
juni a.s. om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering 
neemt de raad besluiten over de onderwer-
pen die deze avond op de agenda staan. Bij 
de 'Hamerstukken' gebeurt dat met één slag 
van de hamer: die onderwerpen zijn tijdens de 
Commissievergadering als zodanig benoemd. 
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.
gemeenteraad.vught.nl).

HAMERSTUKKEN
•  Definitieve verklaring van geen bedenkingen 

voor Hoevensestraat 23 en 25

• Plan van scholen 2020-2023
•  Zienswijze deelname aan een coöperatie door 

GGD Hart voor Brabant
•  Mandaat indienen zienswijze besluiten gemeen-

te Haaren
• Financiële stukken WSD 
• Beeldkwaliteitsplan Rozenoord

BESPREEKSTUKKEN
• Woningbouwprogramma 2019-2028
•  Herindelingsadvies gemeenten Haaren, 

Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg
•  Uitbreiding openbare basisschool  
“De Koningslinde”

• Verordening Presidium gemeente Vught 2019
•  Noodverordening vondst explosieven Fort 

Isabella 16 mei 2019 gemeente Vught

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
Passon, C. 09-06-1970 27-05-2019 Onbekend
Van Rijn, R.A.M. 27-05-1982 27-05-2019 Onbekend

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

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE VUGHT ROND 
DE FEESTDAGEN
Op maandag 10 juni, tweede pinksterdag is het gemeentekantoor gesloten.

ASFALTEREN: BOXTELSEWEG-GROTE GENT 
AFGESLOTEN
Maandag 17 juni tot en met dinsdag 25 juni
De werkzaamheden aan het Maurickplein en de Boxtelseweg zijn zo goed als klaar. 
We moeten alleen nog de fietspaden en weg asfalteren en de wegbelijning aanbren-
gen. Om deze werkzaamheden aan de Boxtelseweg en Maurickplein goed uit te voe-
ren sluiten we deze wegen één week af voor al het verkeer. Ook de aansluitingen met 
de Dokter Hillenlaan en Leeuwensteinlaan zijn dan gestremd. 

Opheffen eenrichtingsverkeer 
Vlasmeersestraat
Van maandag 17 juni tot en met dinsdag 25 juni 
is de Boxtelseweg/ Grote Gent afgesloten voor 
al het verkeer in verband met asfalteringswerk-
zaamheden. Als we de Boxtelseweg afsluiten 

is het centrum vanuit Vught Zuid moeilijk te 
bereiken. Om ervoor te zorgen dat het cen-
trum van Vught bereikbaar blijft, heffen we 
het eenrichtingsverkeer in de Vlasmeersestraat 
tijdelijk op. 
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ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘N65’ EN 
ONTWERPVERZOEK HERBEGRENZING
U kunt reageren op het ontwerpbestemmings-
plan ‘bestemmingsplan N65’. Hieronder staat 
waar dit plan over gaat. Ook leest u hoe u 
hierop kunt reageren.

Waar gaat het ontwerpbestemmings-
plan ‘bestemmingsplan N65’ over?
Het gebied van het bestemmingsplan ‘begint’ 
ten oosten van de aansluiting Helvoirtseweg/
John F. Kennedybaan (hm 4.18) en loopt in 
westelijke richting tot aan de gemeentegrens 
met Haaren. Binnen dit gebied wordt de N65 
aangepast. 

In december 2017 is voor de reconstructie 
van de N65 het voorontwerpbestemmingsplan 
N65 op basis van het voorkeurs alternatief 
(VKA) voor de N65 in Vught in procedure 
gebracht.

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter 
inzage gelegen van 14 december 2017 tot en 
met 31 januari 2018. Er zijn 25 inspraakreacties 
ingediend. Ook zijn er reacties binnengekomen 
van de vooroverleginstanties zoals de pro-
vincie, Rijkswaterstaat en het waterschap. De 
inspraakreacties en de beantwoording zijn ver-
werkt in een Nota van Inspraak en vooroverleg. 

Naar aanleiding van de inspraakreacties heeft 
de stuurgroep N65 op 19 maart 2018 beslo-
ten het VKA op enkele onderdelen te opti-
maliseren. De optimalisatievoorstellen heb-
ben geleid tot een vernieuwd VKA, genaamd 
'Reconstructie N65'. 

Dit bestemmingsplan is de planologische ver-
taling van het plan ‘Reconstructie N65’. Het 
ontwerpbestemmingsplan is op vele punten 
aangepast/verbeterd ten opzichte van het voor-
ontwerpbestemmingsplan. 

Waar gaat het ontwerp verzoek 
herbegrenzing over?
In het ontwerpbestemmingsplan wordt uit-
gegaan van een herbegrenzing van het 
Natuurnetwerk Brabant. Om die reden is ook 
een herbegrenzing van het gebied Gemengd 
landelijk gebied en het gebied Groenblauwe 
mantel in het plangebied noodzakelijk. 
Ongeveer 1,5 ha van het plangebied is gelegen 
in het NNB. De Verordening ruimte van de pro-
vincie Noord-Brabant bevat regels ten aanzien 
van de herbegrenzing en compensatie van NNB. 
In dit kader is het voornemen een verzoek in 
te dienen bij het college van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Noord-Brabant tot 
herbegrenzing. Ook tegen dit voornemen kun-
nen zienswijzen worden ingediend. 

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
bekijken
U kunt van donderdag 6 juni 2019 tot en met 
woensdag 17 juli 2019 het bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken met daarin de moti-
vering tot herbegrenzing bekijken:

•  Via internet (www.vught.nl, www.rijksinfra-
vught.nl) en www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
ID-nummer NL.IMRO.0865.vghBPN65-ON01

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

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

De gemeente houdt een informatie-
bijeenkomst
De gemeente houdt op 13 juni 2019 een inloop-/
informatiebijeenkomst Rijksinfrastructuur. U 
bent daar van harte welkom. U kunt dan het 
plan bekijken. Ook kunt u daar vragen over 
stellen aan ambtenaren van de gemeente.

De inloop-/informatiebijeenkomst Rijks-
infrastructuur is bij Novalis in Vught en begint 
om 17.00 uur. Om 19.00 uur zal er een presen-
tatie worden gegeven. In de presentatie nemen 
we de onderdelen van het ontwerpbestem-
mingsplan graag met u door. We vertellen u hoe 
het plan in elkaar zit, uit welke onderdelen het 
bestaat en hoe de procedure voor het bestem-
mingsplan verloopt. 

U kunt reageren op het ontwerpbestem-
mingsplan
U kunt reageren op het ontwerpbestemmings-
plan en/of het ontwerp verzoek om herbegren-
zing. De reactie die u indient, heet in deze fase 
een ‘zienswijze’.

U kunt reageren van donderdag 6 juni 2019 
tot en met woensdag 17 juli 2019. U kunt dit 
schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt 
niet per e-mail reageren.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de 
gemeenteraad van Vught, afdeling Ontwikkeling, 
postbus 10.100, 5260 GA Vught. Voor een mon-
delinge afspraak kunt u bellen met mevrouw 
Sillekens van de afdeling Ontwikkeling via tele-
foonnummer 073 65 80 680.

Geef in uw brief aan dat het om een ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan N65 
met zaaknummer [Z17 - 193278] of dat het 
betrekking heeft op het ontwerpverzoek tot 
herbegrenzing gaat. Geef ook aan waarom u 
het wel of niet eens bent met ontwerpbestem-
mingsplan.

Wat gebeurt er na het ontwerpbestem-
mingsplan?
Het gaat hier om een ontwerpbestemmings-
plan. U kunt daar nu op reageren. De gemeente 
kijkt dan of het plan moet worden aangepast. 
Daarna stelt de gemeenteraad het bestem-
mingsplan definitief vast. 
Als u het niet eens bent met het vastgestelde 
bestemmingsplan, kunt u in beroep gaan bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. 
Let op: u kunt in principe alleen in beroep gaan 
wanneer u ook een zienswijze heeft ingediend 
over het ontwerpbestemmingsplan. Dit geldt 
niet wanneer u dit redelijkerwijs niet kon doen, 
bijvoorbeeld omdat het plan naar de vaststel-
ling toe is gewijzigd en u daar op reageert.

Plannen aan spoor en weg
Wilt u meer weten over de plannen aan de 
N65 (of aan het spoor)? Kijk op website  
www.rijksinfravught.nl.

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN WET 
GELUIDHINDER
Ten behoeve van het bestemmingsplan ‘N65’  is 
een aanvraag om hogere waarden ingevolge de 
Wet geluidhinder ingediend. Deze ontheffing 
is aangevraagd vanwege het feit dat de voor-
keursgrenswaarde met betrekking tot de toe-
gestane geluidsbelasting overschreden wordt.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens 
de verzochte hogere waarden vast te stellen.

PROCEDURE
Op dit besluit is de procedures 1a en 3 van 
toepassing vanaf 6 juni 2019.

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.-Elisabethstraat 19 A, plaatsen van een 
warmtepomp, OV20191116, ingekomen 23 
mei 2019;

•  Nieuwe Heikantstraat 11, plaatsen van een 
dakkapel ter vervanging van de huidige, 
OV20191118.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Juliana van Stolberglaan ongenummerd, kappen 
van een boom, OV20191083.

De brief is verzonden 24 mei 2019.
 
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie 
procedurekader), onder vermelding van het 
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.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW

•  Perceel: Vught C 2459 Maurickplein, plaatsen 
trap viaduct Muyserick, OV20191113.

De vergunning is verzonden op 28 mei 2019.
•  Ridder van Brechtlaan 6, uitbreiden van de 

eerste verdieping, OV20191098.
De vergunning is verzonden 28 mei 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. 

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Heiweg 10, slopen van een bijgebouw, 

SM20197031, ingekomen 7 mei 2019.
De melding is geaccepteerd op 23 mei 2019.

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

BESLUIT BUITEN BEHANDELING 
STELLEN AANVRAAG
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat de aanvraag voor een omgevings-
vergunning buiten behandeling is gesteld;

•  Michiel de Ruyterweg 69, houten schutting 
vervangen door een stenen erfafscheiding, 
OV20191064.

De brief is verzonden op 28 mei 2019.

PROCEDURE
Op afspraak kunt u de omgevingsvergunning 
komen inzien via tel. 073 65 80 680.

VERLEENDE EVENEMENTEN-
VERGUNNING MET TIJDELIJKE 
VERKEERSMAATREGEL
•   Van de Pollstraat (schoolplein OBS De 

Piramide), het houden van een pleinfeest op 
vrijdag 28 juni 2019 van 16.00 - 19.00 uur, 
AP20190132, ingekomen op 1 april 2019.

De vergunning met verkeersbesluit is verzon-
den op 28 mei.

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. 

BOUWEN 
EN WONEN


