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OVERLAST PROCESSIERUPS
Drie maal zoveel rupsen als vorig jaar

We doen ons uiterste best om de overlast van 
de eikenprocessierups te beperken. Maar bij 
de bestrijding zijn we afhankelijk van diverse 
factoren, zoals de beschikbaarheid van de speci-
alisten en de bereikbaarheid van de bomen. We 
bestrijden geen overlast op privéterrein. Als u 
overlast hebt op eigen terrein dan bent u zelf 
verantwoordelijk voor de bestrijding.

Melden
Ziet u (nesten van) eikenprocessierupsen in 
uw omgeving? Dan kunt u dit melden via 
MijnGemeente app of tel. 073 65 80 680. We 
begrijpen dat u na een melding direct geholpen 
wilt worden. Dit is echter niet altijd mogelijk. 
We zetten ons voor de volle 100% in, maar 
we kunnen helaas niet overal tegelijk zijn. We 
krijgen veel meldingen binnen en we gaan eerst 
naar kinderspeelplaatsen, verzorgingshuizen en 
scholen.

Meer informatie
Hebt u vragen of wilt u meer lezen over de 
processierups? Kijk dan op de speciale website 
van de GGD: www.oakie.info.

MINDER AVONDOPENSTELLINGEN AFDELING 
BURGERZAKEN 
In de vakantieperiode vervallen de avondopenstellingen van de afdeling Burgerzaken op 
maandag 22 juli en maandag 5 augustus. Op deze dagen is het gemeentekantoor om 17.00 
uur gesloten.

De overlast van de processierups is dit jaar uitzonderlijk groot. Volgens onderzoekers 
zijn er driemaal zoveel rupsen als vorig jaar. Omdat er zoveel nesten zijn, kunnen 
bestrijders het werk niet aan. Als gemeente doen wij ons uiterste best om de overlast 
van de rupsen te verminderen. Het bestrijden van de processierups is echter ingewik-
keld en kost tijd. 

HOE HOGER DE VACCINATIEGRAAD, HOE 
KLEINER DE KANS OP EEN UITBRAAK
Internationaal gezien is de vaccinatiegraad, ofwel de deelname aan de verschillende 
vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP), hoog te noemen, met uitzonde-
ring van HPV. Dit geldt ook voor de gemeente Vught. Wij hebben in onze gemeente 
een hogere vaccinatiegraad dan het landelijk gemiddelde. En dat is heel goed. Maar 
waarom dan toch mensen informeren? Het is belangrijk dat mensen bewust zijn van 
de verschillende vaccinaties en wat vaccineren betekent voor hem/haar en de omge-
ving.

GGD actief en deskundig
De GGD Hart voor Brabant heeft als doel om 
mensen gezonde kansen te bieden zodat zij 
alles uit hun leven kunnen halen. Actief infor-
meren over vaccinaties is daar een onderdeel 
van. Is er een kind geboren, dan wordt in alle 
gesprekken het onderwerp vaccinatie bespro-
ken. Dit kan bij het consultatiebureau of tijdens 
een huisbezoek zijn. Maar ook kraamverzor-
genden en verloskundigen bespreken vaccina-
ties met jonge ouders.

Waarom 95% vaccinatiegraad belangrijk?
Hoe hoger de vaccinatiegraad, hoe kleiner de 

kans op uitbraken in de toekomst van ziekten 
zoals de mazelen. Want als 95 procent van de 
bevolking gevaccineerd is tegen de mazelen, 
dan kan dit virus zich bijna niet verspreiden. 
Er is dan sprake van groepsbescherming. De 
uitbraak van het virus dooft uit.

Informatie
Hebt u vragen over eventuele risico’s, bijwer-
kingen van vaccinaties of wilt u weten of vacci-
neren wel echt nodig is? Kijk dan op de website 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (www.rivm.nl) of neem contact op met 
de GGD Hart voor Brabant (www.ggdhvb.nl).

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

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.

Het rook- en stookverbod geldt tot nader 
order. De burgemeester van Vught kan het 
verbod beëindigen als de weersomstandighe-
den veranderen. Het verbod geldt niet voor 
gebouwen, tuinen en erven in het gebied. 

Verhoogde kans op natuurbrand
In heel Noord-Brabant heeft de brandweer 
fase 2 ‘extra alert’ afgegeven. Bij deze code 
gelden bepaalde regels. Eén van deze regels 
betreft het stookverbod. 

Wat te doen bij een natuurbrand?
Wacht hulp niet af maar breng uzelf in veilig-
heid. Loop niet voor de brand uit of in de 
richting waarin de brand zich verspreidt, maar 
haaks op de brand. Daarmee is de kans klei-
ner dat de brand u inhaalt. Help anderen op 
een veilige plek te komen en bel 112. Geef de 

locatie van de brand zo precies mogelijk door. 

Pas op met…
Ook waarschuwt de brandweer voor brand 
die per ongeluk ontstaat. Niet alleen in de 
natuur, maar overal. Gooi daarom sigaretten 
en glas altijd in de afvalbak, pas op met hete 
kolen van de barbecue en opgehoopt tuinaf-
val en parkeer uw auto met een hete uitlaat 
niet in hoog en droog gras. Gaat u met de 
auto naar bos of heide, parkeer dan op de 
parkeerplaats en hou de bospaden vrij. Geef 
de hulpdiensten de ruimte. 

Tips en advies
Meer tips en adviezen vindt u bij de Veilig-
heidsregio Brabant-Noord. 
Kijk op 
www.vrbn.nl/wat-te-doen/natuurbrand.

GEEN VUUR IN DE NATUUR
Rook- en stookverbod in de bossen en op de hei
Het is al langere tijd droog en het risico op brand in de natuur is groot. Daarom 
geldt in de gemeente Vught een rook- en stookverbod in bossen, op heide- en veen-
gronden en binnen een afstand van 30 meter daarvan. Politie en Boa’s zullen hier 
op handhaven. 
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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

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

•  Hoevensestraat 18 A, tuinaanleg rondom 
woning, OV20191146, ingekomen 20 juni 2019;

•  Cromvoirtsepad 1 A, plaatsen van een schut-
ting op de erfafscheiding, OV20191148, inge-
komen 23 juni 2019;

•  Taalstraat 120, verwijderen van het kozijn voor 
het vergroten van de woonkamer, OV20191144, 
ingekomen 20 juni 2019;

•  Perceel L 4223 nabij Loyolalaan 28 en 30, kap-
pen van drie bomen, OV20191145, ingekomen 
20 juni 2019;

•  Kampdijklaan 66, verbouwen van de woning, 
OV20191147, ingekomen 23 juni 2019;

•  Repelweg 26, plaatsen dakkapel en uitbreiden 
van de woning aan de achterzijde, OV20191150, 
ingekomen 3 juli 2019;

•  Rondeweg 9, kappen van een eik, OV20191151, 
ingekomen 24 juni 2019; 

•  Hertoglaan 34, verwijderen van een dragende 
muur, OV20191152, ingekomen 24 juni 2019;

•  Taalstraat 187, splitsen van een woning naar 
vier appartementen, OV20191153, ingekomen 
25 juni 2019;

•  Titus Brandsmalaan 1, brandveilig gebruik van 
schoolgebouw Maurick College, GM20198001, 
ingekomen 25 juni 2019.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Bosscheweg 27, verbouwen van de woning aan 
de achterzijde, OV20191031.

De brief is verzonden op 27 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.

ONTWERPBESCHIKKING 
AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 
UITGEBREIDE PROCEDURE 
BRANDVEILIG GEBRUIK

•  St.-Elisabethstraat 19 A, brandveilig gebruik 
voor beweegzaal de Springplank, UV20194003;

•  St.-Elisabethstraat 19, brandveilig gebruik BS 
De Springplank, UV20194001;

BOUWEN 
EN WONEN

GEEF UW SPORTKLEDING EEN NIEUW LEVEN 
Op vrijdag 23 augustus organiseren Welzijn Vught, Kernteam Bestaanszekerheid Vught en MOVE 
Vught een sportweggeefbeurs in de Elzenburg. Hebt u oude sportkleding of materialen die u niet 
meer gebruikt? Gooi de spullen dan niet weg maar geef deze een nieuw leven! U kunt sportkleding- 
of materialen tot 17 augustus inleveren bij de locaties:

WEGWERKZAAMHEDEN

Bouwrijp maken De Hagen/Postweg
•  Tot en met woensdag 3 juli 17.00 uur 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

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING 
BESTEMMINGSPLANNEN ex artikel 1.3.1. Bro 
‘De Braacken van Mariënhof’

Voorbereiding bestemmingsplan 
De Braacken van Mariënhof
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat een bestemmingsplan wordt voorbereid 
voor de locatie De Braacken aan de Loyolalaan. 
Op de locatie van het voormalige verzorgings-
tehuis de Braacken en de daaraan gelegen 
kapel worden maximaal 35 woningen gereali-
seerd. Volgens de wet (artikel 1.3.1. Bro) moet 
dit voornemen gepubliceerd worden. Op die 
manier weet u alvast dat u binnenkort iets kunt 
verwachten.

Hoe kunt u hierop reageren?
U kunt niet reageren op dit voornemen. We 
leggen nog geen stukken ter inzage. En we 
vragen nog geen advies aan onafhankelijke 
instanties. 

Binnenkort kunt u wel reageren. Dan gaat de 
inspraakprocedure van start. Wij verwachten 
dat dit begin augustus 2019 is. Wij maken dan 
bekend wanneer en hoe u de stukken kunt 
bekijken en hoe u hierop kunt reageren. Voor 
meer informatie over deze publicatie kunt u 
contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling 
onder telefoonnummer 073 65 80 680.

Op vakantie? 
Licht de buren in!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen

politiekeurmerk.nl

TROPENROOSTER BIJ MILIEUSTRAAT
Is de blakende zomerzon voelt de milieustraat – met haar asfalt en beton – aan als 
een bakoven. Is het 30 graden of warmer, dan gelden er daarom andere openings-
tijden. U vindt ze hieronder. 

Openingstijden
Normaal     warmer dan 30 graden
woensdag 12.30 tot 17.00 uur 09.00 tot 13.00 uur 
vrijdag  12.30 tot 17.00 uur 09.00 tot 13.00 uur
zaterdag  09.00 tot 16.00 uur 09.00 tot 13.00 uur

Bij twijfel even bellen
Schommelt de temperatuur rond de 30 graden? Voorkom dat u naar een gesloten milieustraat 
komt. Bel bij twijfel even met het Klanten Contact Centrum: 073 65 80 680.  
Het KCC is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tijdens openingstijden.

Dank voor uw begrip. 

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Ontwerpbestemmingsplan ‘bestemmingsplan 
N65’

•  Ontwerp uitwerkingsplan 'Kern Fase 2 
Cromvoirt'

•  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.

• De Huiskamer, Markveldpassage
• DePetrus, Heuvel 2
• Jumbo, Raadhuisstraat 3g
• Jumbo, Moleneindplein 109
• Albert Heijn, Stationsstraat 31
• Markveldpassage

•  Jeugd- en jongerencentrum Elzenburg, 
Lidwiniastraat 12c

•  Tweedehands kledingwinkel ‘Hebbes’, 
Watertorenlaan 15, zorgpark Voorburg 

•  Herberg ’t Wapen van Cromvoirt, 
St. Lambertusstraat 72
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•  Koninginnelaan 1 B, brandveilig gebruik modu-
laire leslokalen Koningslinde, UV20194004.

Het college van B en W zijn voornemens, gelet 
op artikel 3.10 van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning 
te verlenen. 

De ontwerpbeschikking en de daarop betrek-
king hebbende stukken op de aanvraag omge-
vingsvergunning liggen ter inzage vanaf de dag 
na publicatie.

PROCEDURE 
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepas-

sing (zie procedurekader). De termijn eindigt 
zes weken na de dag van publicatie.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Esschestraat 110, slopen gedeelte garage ten 

behoeve van het ombouwen naar veranda, 
SM20197039, ingekomen 19 juni 2019.

De melding is geaccepteerd op 25 juni 2019.

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


