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BLIK GOOIT U VOORTAAN BIJ UW PLASTIC AFVAL
Dus NIET meer bij het glas

We zetten het voor u op een rijtje
1.  Het blik biedt u voortaan aan in de zak 

bij het plastic afval en de drankenkartons. 
Dit afval, PBD (plastic, blik, drankenkartons), 
kunt u iedere twee weken aan de straat 
zetten. Kijk voor de inzameldagen in de 
Afvalstoffendienst app. 

2.  Op de plastic afvalzakken staat dat u er geen 
blik in mag stoppen. Dit mag u negeren en 
de afvalzakken nu ook gebruiken voor con-
serven- en drankblikjes. Zorg ervoor dat de 
blikjes leeg zijn voordat u ze in de zak stopt.

3.  Het glas blijft u aanbieden zoals u gewend 
bent. U verzamelt het glas in een krat 
dat u iedere vier weken aan de straat 
kunt zetten. Kijk voor de inzameldagen in 
de Afvalstoffendienst app. In de hoogbouw 
maakt u gebruik van verzamelcontainers. 
Natuurlijk kunt u uw glas ook altijd weg-
brengen naar de glascontainers bij de win-
kelcentra.

Wat moet u nog meer weten?
De kwaliteit van de plastic afvalzakken is stevig 
genoeg om ook uw lege blikken in te doen. 
Zorg ervoor dat u het blikdeksel in het blik zelf 
stopt. Zo voorkomt u dat de zak kapot gaat 
door de scherpe randen. 

Is uw glaskrat al vol? Dan verzoeken wij u 
vriendelijk om het blik hieruit te halen en bij 
het plastic afval te gooien. Als dit niet mogelijk 
is dan mag u nog één keer het glaskratje onge-
sorteerd aanbieden. De volgende keer laat de 
afvalstoffendienst het kratje staan als er blik 
in zit.

VOORLICHTINGSCAMPAGNE IN DE SPOORZONE
In Nederland wonen en werken veel mensen in de omgeving van het spoor. Op dat 
spoor wordt het steeds drukker. Het personen- en goederenvervoer nemen toe. Hoewel 
de kans op een incident erg klein is, is de behoefte aan informatie hierover groot. Uit 
onderzoek blijkt dat bewoners willen weten hoe zij moeten handelen bij een incident. 
Binnenkort ontvangen bewoners en bedrijven in de spoorzone hierover informatie.

Het risico van een ongeval op het spoor is erg 
klein. Tegelijkertijd kunnen we de mogelijkheid 
dat er iets gebeurt, natuurlijk nooit uitsluiten. 
Zeker in het eerste kwartier na een incident, 
als er nog geen hulpdiensten aanwezig zijn, 
vergroot u uw veiligheid als u vooraf weet wat 
u moet doen. Daar gaat de voorlichtingscam-
pagne ‘Gevaarlijke stoffen over het spoor? Heb 
de risico’s door’ over.

Spoorkaart en folder 
Binnenkort ontvangen bewoners en bedrijven 
in de spoorzone een ‘spoorkaart’ of een fol-
der. De kaart wordt bij de bewoners bezorgd, 
bedrijven krijgen de folder. De spoorkaart 
laat zien wat u moet doen bij een inci-
dent met gevaarlijke stoffen. Wilt u meer 
weten? Kijk dan ook eens op de website 
www.ophetjuistespoor.nl. 

Veiligheidsregio’s en gemeenten
De campagne is tot stand gekomen uit een 
samenwerking van een aantal Brabantse 

gemeenten en de Veiligheidsregio’s Brabant-
Noord en Brabant-Zuidoost. De informatie 
wordt verspreid onder inwoners die binnen 
200 meter van het spoor wonen in de deelne-
mende gemeenten.

U bent gewend om uw blik- en glasafval samen aan te bieden in een krat. Dit gaat 
veranderen. De huidige verwerker stopt namelijk met het scheiden van glas en blik. 
Voor een goede afvalscheiding moeten we blik daarom op een andere manier gaan 
inzamelen. Stopt u daarom uw blik voortaan in de zak bij het plastic afval. Zo kunnen 
wij blik ook in de toekomst blijven recyclen.

GEEF UW SPORTKLEDING EEN NIEUW LEVEN 
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, organise-
ren Welzijn Vught, Kernteam Bestaanszekerheid 
Vught en MOVE Vught ook dit jaar weer een 
sportweggeefbeurs. Zij gaan alle overbodige 
sportkleding inzamelen 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 tot eind juni 
inleveren 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

INFORMATIEBIJEENKOMST VOORTGANG 
CENTRUMPLAN OOST
Maandag 1 juli tussen 19.00-21.00 uur 
Op maandagavond 1 juli 2019 is er vanaf 19.00 uur een informatiebijeenkomst voor 
omwonenden en geïnteresseerden over het Centrumplan Oost. Op de bijeenkomst 
geven de ontwikkelaar GREEN Development B.V. uit Alphen aan den Rijn en de 
gemeente Vught meer informatie over de bouw van de tijdelijke winkel en de werk-
zaamheden in de openbare ruimte. 

De eerste stap in het nieuwe centrumplan is het 
tijdelijk verhuizen van de Albert Heijn naar de 
locatie oude postkantoor, hoek Raadhuisstraat 

– Dr. Hillenlaan. Vóór het plaatsen van de tij-
delijke winkel moeten we werkzaamheden 
uitvoeren in de openbare ruimte. Daartoe 
behoren het verleggen van kabels en leidingen 
en het aanleggen van de riolering. Ook op het 
parkeerterrein Ploegveld zijn we in deze fase 
aan het werk. Dit betekent dat er tijdens de 
grondwerkzaamheden tijdelijke parkeerplaat-
sen komen op het terrein van het voormalige 
postkantoor.  

Op deze informatiebijeenkomst vertellen we 
u meer over de vergunningaanvraag, de tij-
delijke winkel en de bevoorrading hiervan, 
tijdelijke parkeerplaatsen, kabels-, leidingen en 
rioleringswerkzaamheden. Ook gaan we in op 
de planning.

Informatiebijeenkomst op maandag 1 juli
Tijd 19.00-21.00 uur
Locatie  De Spie, achterkant van het 

gemeentekantoor 
(tegenover ingang parkeergarage)

Gaat u op vakantie? En willen uw buren op uw 
woning letten? Dan kunt u gebruik maken van 
de burenkaart. Op deze kaart noteert u uw 
vakantiegegevens en een telefoonnummer dat 
uw buren kunnen bellen bij nood. Daarnaast 
is de burenkaart een handig geheugensteuntje 
voor wat u met elkaar hebt afgesproken. 

Interesse in een burenkaart? 
De burenkaart is gratis af te halen bij de 
ontvangst- en informatiebalie van het gemeen-
tekantoor.

Wilt u meer weten over hoe u een inbraak 
kunt voorkomen, kijk dan op de website 
maakhetzeniettemakkelijk.nl. 

BUREN, WIJ GAAN OP VAKANTIE!
Maak gebruik van de burenkaart

HOERA GESLAAGD

Gemeente Vught 
feliciteert 

alle geslaagde 
scholieren 
uit Vught.



   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

RAADSVERGADERING
Donderdag 27 juni om 20.00 uur

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Ontwerpbestemmingsplan ‘bestemmingsplan 
N65’

•  Ontwerp uitwerkingsplan 'Kern Fase 2 
Cromvoirt'

•  Vastgesteld wijzigingsplan 'Deutersestraat 41A'

•  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.

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

De gemeenteraad vergadert op donderdag 27 juni a.s. om 20.00 uur. Tijdens deze 
vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen 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.
vught.nl).

HAMERSTUKKEN
• Bestuursrapportage I-2019
•  Jaarverslag 2018, jaarrekening 2018 en begro-

ting Brabants Historisch Informatiecentrum 
(BHIC)

•  Zienswijze jaarverantwoording, resultaatbe-
stemming 2018 en programmabegroting 2020 
Veiligheidsregio Brabant-Noord

• Ontwerpprogrammabegroting ODBN 2020
•  Wijziging gemeenschappelijke regeling 

Regionale Ambulancevoorziening (RAV) 
Brabant Midden-West-Noord

BESPREEKSTUKKEN
• Kadernota 2020-2023
• Jaarrekening en jaarverslag 2018
•  Aanvraag bijdrage tweede fietsbrug rotonde 

Postweg-Heunweg
• Nieuwe basisschool Vught

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

•  Andrej Sacharovlaan 35, aanleg gesloten 
bodemenergiesysteem buiten inrichtingen, 
MA20190006, ingekomen 14 juni 2019;

•  St.-Lambertusstraat 30, verbouwen woning 
op de begane grond en eerste verdieping, 
OV20191137, ingekomen 17 juni 2019;

•  Loonsebaan 36, verbreden van de bestaande 
in-/uitrit, OV20191138, ingekomen 17 juni 
2019;

•  Prins Mauritslaan 13, uitbreiden en verbouwen 
van de bestaande woning, OV20191140, inge-
komen 17 juni 2019;

•  Industrieweg 5 A, opslag en transport van 
pyrotechnische producten, UV20194005, inge-
komen 17 juni 2019;

•  Raamweg 31, plaatsen van een dubbele dak-
kapel, OV20191142, ingekomen 18 juni 2019;

•  Jan van Ruusbroeckstraat 40, realiseren van 
een dakopbouw, OV20191143, ingekomen 19 
juni 2019.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Van de Pollstraat 3B – 5, bouwen van 4 wonin-
gen en 16 appartementen, OV20191095.
De brief is verzonden op 20 juni 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
•  Molenrijnselaan 48, plaatsen van een fietsen-

berging, OV20191108.
De vergunning is verzonden op 19 juni 2019.

BOUWEN 
EN WONEN

SAMEN SLIM RIJDEN IN VUGHT
Zelf geen auto meer maar rijden met een deelauto
In Vught staan vijf elektrische deelauto’s waar u gebruik van kunt maken. Samen slim 
Rijden is autodelen met uw buren. Een professionele partij zorgt voor de auto’s, u en 
uw medebestuurders delen de auto’s, alsof het uw eigen auto is. Samen slim rijden is 
opgestart door VET Vught en Van den Udenhout. 

De gemeente Vught en OnzeAuto ondersteu-
nen dit initiatief van harte. Door elektrisch 
rijden bereiken we meerdere doelen: energie-
besparing, minder CO2 en fijnstof uitstoot. En 
u betaalt slechts naar gebruik.

Deze vijf auto’s staan op een vaste plek in Vught. 
De locaties van de deelauto’s:

•  Oranjepad en hoek Kampdijklaan/Willem de 
Zwijgerlaan 

• Druivenkas 
• Van Heurnlaan en De van der Schuerenlaan 

Introductiekorting
Schrijf u nu in en rij tot 1 september voor  
€ 2,50 per uur en €0,18 per km. Vraag ook uw 
buren om mee te doen en ontvang beiden 100 
vrije kilometers cadeau.

Meer informatie
Hoe samen slim rijden Vught precies werkt 
kunt u ook bekijken op www.vught.samenslim-
rijden.nu of neem contact op met Arno van der 
Laan (VET Vught) communicatie@vet-vught.nl.

REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN 
PARKEERVOORZIENING VOOR HET PARKEREN EN 
OPLADEN VAN ELEKTRISCHE DEEL AUTO’S 
De gemeente heeft besloten tot het instellen/ 
realiseren van parkeervoorzieningen voor het 
parkeren en opladen van een elektrische deel-
auto op de volgende locaties: 

• Druivenkas (ter hoogte van huisnummer 12) 
•  Oranjepad-Willem de Zwijgerlaan (ter hoogte 

van Oranjepad huisnummer 16)
•  Willem de Zwijgerlaan (naast Kampdijklaan 
24)

•  De Van der Schuerenlaan (ter hoogte van 
huisnummer 7) 

• Van Heurnlaan (ter hoogte van huisnummer 2). 

Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd 
door middel van toepassing van bord E09 
(parkeervoorziening voor vergunninghouders). 
Met een onderbord incl. pijl wordt de bewuste 

parkeervoorziening aangeduid. 

Op de vermelde locaties staat in de huidige 
situatie al een openbare laadvoorziening voor 
elektrische voertuigen. Een van de 2 parkeer-
voorzieningen bij deze laadvoorziening wordt 
met dit verkeersbesluit aangewezen voor de 
elektrische deelauto die wordt voorzien van 
een vergunning. 

Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op 
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn 
de procedures 1a en 4 van toepassing (zie 
procedurekader) in de periode van 26 juni t/m
7 augustus 2019.

REALISEREN/INSTELLEN VAN TROTTOIR 
PARKEREN IN JAN VAN SPEYKSTRAAT, GEDEELTE 
GELEGEN TUSSEN W.J. VAN GHENTSTRAAT EN 
JAN VAN GALENSTRAAT
De gemeente heeft besloten tot het instellen/ 
realiseren van trottoir parkeren aan de noord-
zijde van de Jan van Speykstraat (tussen W.J. van 
Ghentstraat en de Jan van Galenstraat).

Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd 
door middel van het plaatsen van het bord 
E08b van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990.

Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op 
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn 
de procedures 1a en 4 van toepassing (zie 
procedurekader) in de periode van 26 juni t/m
7 augustus 2019.

WEGWERKZAAMHEDEN

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

is tot 3 juli afgesloten, tussen Kampdijklaan en 
rotonde Bosscheweg.

•  Van maandag 1 juli 06.00 u. tot en met 

woensdag 3 juli 17.00 u. is de aansluiting 
Kampdijklaan-Postweg zuidzijde afgesloten.

•  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

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN WET 
GELUIDHINDER
Ten behoeve van een nieuwbouwwoning aan de 
Hoevensestraat 23 is een aanvraag om hogere 
waarden ingevolge de Wet geluidhinder inge-
diend. Deze ontheffing is aangevraagd vanwege 
het feit dat de voorkeursgrenswaarde met 
betrekking tot de toegestane geluidsbelasting 
overschreden wordt.

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

PROCEDURE
Op dit besluit zijn de procedures 1b en 3 van 
toepassing vanaf 27 juni 2019.
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•  Hertoglaan 17, plaatsen van een nieuw kozijn 
in de voorgevel, OV20191133.

De vergunning is verzonden op 20 juni 2019.
•  St.-Barbarastraat 3, maken van een dakopbouw 

en het vernieuwen van het bestaande dak, 
OV20191096.

De vergunning is verzonden op 20 juni 2019.

KAP
•  Lunettenlaan 102 D 1, kappen van een aange-

taste eik, OV20191104.
De vergunning is verzonden op 20 juni 2019.

BOUW MET PLANOLOGISCHE 
AFWIJKING, IN- EN UITRIT EN KAP
•  Juliana van Stolberglaan Perceel A 1358, 

bouwen van een woning en het aanleggen 
van een inrit en kappen van 4 eikenbomen, 
OV20191054

De vergunning is verzonden op 18 juni 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 
•  Lekkerbeetjenlaan 142, verwijderen van asbest-

houdende golfplaten, SM20197038, ingekomen 
13 juni 2019.
De melding is geaccepteerd op 20 juni 2019.

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

 VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  Maurickplein, muziek tijdens de kermis op vrij-
dag 5 en zaterdag 6 juli tussen 19.00-24.00 uur 

en op zondag 7 juli 2019 tussen 13.00-22.00 
uur, AP20190196, ingekomen op 19 juni 2019.

De vergunning is verzonden op 24 juni 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. 


