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KEUKENBAZEN BATTLE 2019 NA DE ZOMER VAN START
Kookwedstrijd voor kinderen uit groep 7 en 8

Chefkoks in de jury
Keukenbazen is de leukste en spannendste 
kookwedstrijd voor kinderen van 10 tot 12 
jaar uit 16 gemeenten in Noordoost Brabant. In 
elke gemeente jureert een chefkok de ingezon-
den hoofdgerechten. Voor de gemeente Vught is 
dat Bénédicte van De Serieuze Zaak. Zij kiest 
de winnaar in de gemeente Vught en coacht 
het team tijdens de Mega Live KookBattle op 
zaterdag 5 oktober. 

Topjury tijdens de finale
De topjury die de gerechten tijdens de finale 
op woensdag 9 oktober beoordeelt, bestaat uit 
culinair communicatiedeskundige Anouschka 
Peterink, hoofdredacteur van Food Inspiration 
Maaike de Reuver en topkok Jin Hu, chef-eige-
naar van The Green Rose in Arnhem. Ook de 
Keukenbazen-vloggers Charlotte en Isabelle zit-
ten in de jury. Zij vertegenwoordigen de smaak 
van de jonge doelgroep van Keukenbazen.

Drie prijzen
Voor de teams zijn er drie prijzen te verdienen: 
de prijs voor de overall winnaar, de prijs voor 
het meest creatieve gerecht en de prijs voor 
de beste smaakcreatie. De burgemeester van 
de winnende gemeente wordt een jaar lang 
SmaakBurgemeester van Nederland.

Welk team mag zich op 9 oktober 2019 Keukenbazen 2019 noemen? En wie wordt 
SmaakBurgemeester van Nederland? Na de zomer gaat de Keukenbazen Battle 2019 
écht van start. Maar heb jij samen met je vriendjes en vriendinnetjes al een hoofdge-
recht bedacht? Dan kun je jouw team nu al voor-aanmelden via www.keukenbazen.nl.

LANDELIJKE OVERLAST PROCESSIERUPS
Drie maal zoveel rupsen als vorig jaar
De overlast van de processierups is dit jaar uitzonderlijk groot. Volgens onderzoekers 
zijn er driemaal zoveel rupsen als vorig jaar. De bestrijding is een zaak van nationaal 
belang geworden. Omdat er landelijk zoveel overlast is, heeft minister Schouten een 
bestrijdingscentrum (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) ingesteld. In de 
gemeente Vught kunnen de bestrijders het werk niet aan. Wij doen ons uiterste best 
om de overlast van de rupsen te verminderen. Het bestrijden van de processierups is 
echter ingewikkeld en kost tijd. 

De gemeente bestrijdt geen overlast op privé-
terrein. Als u overlast hebt op eigen terrein dan 
bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrij-
ding. De bijbehorende kosten zijn voor eigen 
rekening.

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 bestrijden 
eerst de nesten waar veel kinderen zijn zoals 
kinderspeelplaatsen 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.

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 is ver-
anderd. 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. Ook 
deodorant bussen, cupjes van waxinelichtjes, 
foliebakken van bv. lasagne en zilverfolie gooit 
u voortaan bij het plastic afval.  

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 mag gewoon het deksel op de glazen 
potten laten zitten en de kurken op de fles-
sen. U verzamelt het glas in een krat. In de 
hoogbouw maakt u gebruik van verzamel-
containers. 

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. Kijk voor alle inzamel-
dagen in de afvalstoffendienst app.

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

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
Kradolfer, D. 15-06-1978 02-07-2019 Onbekend

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

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.
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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 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

•  Jachterf 24, aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20191154, ingekomen 28 juni 2019;

•  Perceel L 4014 Gogelstraat, ontmoetingsruim-
te verbouwen naar twee huurappartementen, 
OV20191155, ingekomen 28 juni 2019;

•  Hoevensestraat 18 A, vrijstelling voor de toe-
gepaste peilmaat, OV20191156, ingekomen 28 
juni 2019;

•  Lunettenlaan 501 G U3, interne verbouwing 
en realisatie luchtplaats, OV20191157, ingeko-
men 28 juni 2019,

•  Lunettenlaan 102 D A te Vught, wijziging 
brandveilig gebruik, OV20191157, ingekomen 
1 juli 2019;

•  Nieuwe Heikantstraat 1 A, realisatie van drie 
zelfstandige wooneenheden, OV20191158, 
ingekomen 2 juli 2019

•  Torenstraat 6, realiseren van een badkamer 
door een aanbouw op de verdieping aan de 
achterzijde van de woning, OV20191159, inge-
komen 2 juli 2019;

•  Raamweg 23, verbouwen van de woning en 
plaatsen dakkapel, ov20191160, ingekomen 3 
juli 2019.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW

•  Aert Heymlaan 19 C, plaatsen van dakkapellen 
op het zijdakvlak, OV20191101.
De vergunning is verzonden op 1 juli 2019.

•  Ockeghemstraat 41, bestaande gevelbekleding 

vervangen door kunststof gevelbekleding (RAL 
7037) en vervangen kozijnen in de voorgevel, 
OV20191132.

De vergunning is verzonden op 2 juli 2019.
•  Willem van Beuningenlaan 4, renoveren van de 

bestaande woning, OV20191114.
De vergunning is verzonden op 3 juli 2019.

•  Willem de Rijkelaan 1, realiseren van een tand-
heelkundig centrum, OV20191074.
De vergunning is verzonden op 4 juli 2019.

•  Mariaplein 12, voor het vervangen van stalen 
kozijnen door kunststof kozijnen met dubbel-
glas, OV20191127.

De vergunning is verzonden op 4 juli 2019.

KAP
•  Perceel L 4223 nabij Loyolalaan 28 en 30, kap-

pen van drie bomen, OV20191145.
De vergunning is verzonden op 3 juli 2019.

AANLEG
•  Bleijendijk 2, kappen van 69 bomen perceel 

C1512/C2319 en C2317, OV20191134.
De vergunning is verzonden op 3 juli 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 
•  Michiel de Ruyterweg 107, verwijderen van een 

deur met asbesthoudende plaat, SM20197025, 
ingekomen 21 april 2019.

De melding is geaccepteerd op 1 juli 2019.

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  Reutsedijk 5 (Fort Isabella), Muziekevenement 
‘Hoge Bomen Festival’ op zaterdag 21 en zon-
dag 22 september 2019 van 12.00 tot 22.00 
uur, AP20190191, ingekomen op 7 juni 2019.

De vergunning is verzonden op 28 juni 2019.
•  Helvoirtseweg 5, het houden van de 

Lambertusmarkt en Talentenveiling op zater-
dag 21 september 2019 van 12.00 tot 16.00 
uur, AP20190202, ingekomen op 24 juni 2019.

De vergunning is verzonden op 27 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. 

VERLEENDE EVENEMENTENVER-
GUNNING MET VERKEERSBESLUIT

•  Maurickplein (incl. fietspad), het houden van 
een Beachvolleybal toernooi op vrijdag 23 
augustus van 18.00-24.00 uur, zaterdag 24 
augustus en zondag 25 augustus 2019 van 
10.00 - 24.00 uur, AP20190084.
De vergunning met verkeersbesluit is verzon-
den op 4 juli 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.

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 milieube-
heer is ingekomen:

•  op 15 april 2019 melding op grond van 
het Besluit algemene regels inrichtingen 
milieubeheer (activiteitenbesluit), realise-
ren van een gesloten bodemwarmtewisse-
laar, MM20190010, Andrej Sacharovlaan 11, te 
Vught.

De melding is geaccepteerd op 4 juli 2019.

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

BOUWEN 
EN WONEN

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

WEGWERKZAAMHEDEN

W.J. van Ghentstraat
•  Tot en met 19 juli is de W.J. van Ghentstraat 

afgesloten tussen de Witte de Withstraat en 
Jan van Speykstraat.

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

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Ontwerpbestemmingsplan ‘bestemmingsplan 
N65’

•  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.

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 ont-
vangst- en informatiebalie van het gemeente-
kantoor.

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

Heeft jouw klasgenoot een eind gemaakt aan een facebookpesterij? Is je hartsvriendin opgekomen 
voor een kind dat werd gediscrimineerd? Doet jouw nichtje elke week boodschappen voor jullie oma? 
Of helpt je buurjongen bij het huishouden omdat zijn moeder ziek is?  Zulke prestaties verdienen een 
lintje. Een jeugdlintje. Ken je iemand die zo’n jeugdlintje verdient? Draag jouw kandidaat dan nu voor.

Natuurlijk. Een lintje hoort bij heldendaden. Zoals goud bij de Olympische Spelen of het redden van een kind.
Maar een heldendaad kan ook klein zijn. Zorgen voor je zieke broertje bijvoorbeeld. Of  de hond uitlaten voor 
je buurvrouw die haar been heeft gebroken. Of elke week op bezoek bij oma en dan wat lekkers meebrengen. 
Dan doe je iets waar iemand anders een voorbeeld aan kan nemen. Daarom verdienen niet alleen grote, maar 
ook kleine heldendaden waardering. Een jeugdlintje dus.    

Hoe het werkt
Iedereen kan iemand uit Vught voordragen voor een jeugdlintje. Jij dus ook!  
Wel is hij/zij niet ouder dan 18 jaar. Waar het om gaat is dat wat hij/zij doet een 
voorbeeld is voor anderen. Bijvoorbeeld door:

•  Het geregeld helpen van ouderen, zieken of mensen met een beperking
• Het organiseren van activiteiten in de wijk of een buurthuis
•	Vrijwilligerswerk bij een sportclub of (culturele) vereniging
• Opkomen voor iemand anders bij pesten, zinloos geweld of alcoholgebruik
• Het verrichten van een - grote of kleine - heldendaad. Dag van de rechten van het kind

Ken jij iemand die een jeugdlintje verdient? Met jouw hulp zetten we hem 
of haar graag in het zonnetje op de Dag van de Rechten van het Kind. 
We maken er dan een mooi feest van.

Aanmelden
Meld jouw kandidaat aan via Vught.nl/jeugdlintje. 

Ken jij iemand die een jeugdlintje verdient?

Ken jij iemand die

het lintje verdient?

meld ze aan!

Jeugdlintje flyer.indd   1 31-10-17   13:49

Wil je nog iets meer weten over het jeugdlintje? Kijk dan op 
www.vught.nl/onderscheidingen.

AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS 
GLORIEUXLAAN 43
De gemeente heeft besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen ter hoogte van 
Glorieuxlaan 43 voor het parkeren van de 
personenauto van een gehandicapte bewoner .

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1 a en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader) van 11-07-2019 tot 
en met 22-08-2019.

SJORS SPORTIEF EN SJORS CREATIEF 
SCHOOLJAAR 2019-2020
Sport- en cultuuraanbieders opgelet!
Sjors Sportief en Sjors Creatief, hét stimuleringsproject voor sport en cultuur voor 
basisschoolleerlingen, was in het schooljaar 2018-2019 een groot succes. Ook in het 
schooljaar 2019-2020 slaan de buurtsportcoaches en de cultuurcoaches de handen 
ineen om dit mooie stimuleringsproject weer in Vught aan te bieden. Sport- en cul-
tuuraanbieders opgelet! Uw activiteit is namelijk van groot belang om het project te 
laten slagen.

MOVE Vught en Plaza Cultura
In het schooljaar 2018-2019 hebben bijna 600 
kinderen zich ingeschreven. Zij deden mee aan 
198 activiteiten van 47 verschillende aanbieders. 
Ook voor het nieuwe schooljaar zijn sport- en 
cultuur activiteiten van harte welkom. U kunt 
uw activiteit aanmelden via 
www.sportstimuleringnederland.nl. Bent u geen 
vereniging, maar wilt u toch graag een activiteit 
voor deze doelgroep aanbieden, neem dan 
contact op met MOVE Vught of Plaza Cultura.

Sjors boekje
Aan het begin van het nieuwe schooljaar krij-
gen ruim 2500 kinderen van de basisscholen 
in Vught en Cromvoirt het Sjors boekje. In dit 
boekje staan alle activiteiten op het gebied van 
sport en cultuur die voor 18 juni 2019 zijn 
aangemeld door de aanbieders. U kunt geen 
activiteiten meer doorgeven die in het boekje 
worden opgenomen. Maar uiteraard is het altijd 
mogelijk om activiteiten aan te melden. Deze 
worden dan op de website van Sjors Sportief 
(www.sjorssportief.nl) geplaatst. Via deze site 
melden de kinderen zich ook aan. 

Meer informatie?
Mocht u vragen hebben dan kunnen de 
sportaanbieders contact opnemen met 
Buurtsportcoach Mike Wiersema (mike.wier-
sema@movevught.nl) en de cultuuraanbieders 
met Cultuurcoach Heleen Korthals (heleen@
plazacultura.nl). Neem ook alvast eens een 
kijkje op www.sjorssportief.nl.


