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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

HISTORISCHE WANDELING IN VUGHT 
OP DINSDAG 6 AUGUSTUS 

De wandeling duurt ongeveer twee uur en 
begint op het Maurickplein. We wandelen door 
het bos van Maurick naar Kasteel Maurick. 
Van daaruit wandelen we richting de Oude 
Gestelseweg, Huize Bergen, het Reeburgpark, 
het raadhuis en eindigen de wandeling op de 
Heuvel. Bij iedere locatie krijgt u uitleg over 
wat u ziet. 

Wandelt u mee?
Mail dan naar mevrouw L. Sidler, mailadres lies-
beth.sidler.pr@hetnet.nl

De historische wandelingen vinden plaats op 6 
augustus, 3 september en 1 oktober. Deze wan-
delingen gaan door bij minimaal 5 deelnemers.

Het raadhuis is tijdelijk gesloten vanwege renovatie. Omdat een rondleiding in het 
raadhuis dan niet mogelijk is, geven vrijwilligers u in plaats daarvan een rondleiding 
in het historisch Vught. De historische wandeling vindt plaats op dinsdag 6 augustus 
om 10.00 uur. De kosten bedragen 5 euro per persoon. De opbrengst gaat naar de 
Heijmstichting. Deze Stichting biedt financiële hulp aan ouderen in Vught.

WIJKPUNTEN: INFORMATIE EN ADVIES
Wijkpunten De Rode Rik, Woon-
zorgcentrum 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.

Informatie en advies
Een van de pictogrammen is informatie en 
advies. Dit betekent dat u bij dit wijkpunt 
terecht kunt voor informatie en advies. Het 
wijkpunt organiseert bi of u kunt hier terecht 
voor een gesprek met bijvoorbeeld een demen-
tieconsulent, ouderenadviseur of medewerker 
van Wegwijs+. Wilt u meer weten, kijk dan op 
de website van het wijkpunt zelf of op www.
socialekaart.vught.nl.

AFVALINZAMELING DEZE ZOMER
Het is zomer! Veel mensen genieten in de tuin of in de stad van het mooie weer. Of 
toch niet? In de zomer composteert afval sneller. U ruikt de bakken en de zakken 
en er ontstaan fruitvliegjes en maden. Om deze overlast voor uzelf en uw buren te 
beperken, hebben we een aantal tips.

PMD (Plastic verpakkingen, Metalen 
(blikjes) en Drinkpakken)

•  De inzameling van PMD vindt elke twee weken 
plaats. 

•  Bied al het verpakkingsmateriaal in de zakken 
aan. 

•  Zorg dat alle verpakkingen leeg zijn voordat 
u ze aanbiedt. Restjes zorgen voor stank en 
zorgen ervoor dat de zakken kapot worden 
geprikt door vogels.

•  Spoel eventueel de verpakkingen van vlees en 
vis even om met (warm) water voordat u deze 
in de zak gooit.

•  Duw de deksels van het blik naar binnen, zodat 
de zakken niet scheuren.

GFT
•  De inzameling van GFT vindt elke twee weken 

plaats. 
•  Bied ALLE etensresten aan in de GFT bak, ook 

botjes en graatjes. 

•  Leg onderin de GFT container een krant om 
aankoeken in de bak te voorkomen.

•  Gooi geen ‘nat’ afval in de bak, maar laat het, 
waar mogelijk, even opdrogen.

•  Voor etensresten kunt u composteerbare 
afvalzakjes kopen. Deze kunt u dichtgeknoopt 
in de gft bak werpen, waardoor het ontstaan 
van maden in de bak vertraagd wordt. U mag 
het afval ook in een krant wikkelen.

•  Maden en vliegen hebben een hekel aan laven-
del en klimop (hedera). Een takje (of luchtje) 
in de gft container kan helpen. Ook een mot-
tenbal wil werken. Maar zorg ervoor dat deze 
uit de bak is, voordat u de bak aanbiedt.

•  Zet uw bak als dat mogelijk is in de schaduw.

Tot slot
Bied uw bak en zak alleen aan op de inzameldag 
en haal uw bak ook dezelfde dag weer binnen.
Dit is zeker van belang als u gebruik maakt van 
een verzamelplek. 

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

BLIK BIJ PLASTIC AFVAL
Dus NIET meer bij het glas
Blik mag niet meer aangeboden worden met het 
glasafval. Voortaan stopt u blik in de plastic afvalzak-
ken. Dit afval, PBD (plastic, blik, drankenkartons), 
kunt u iedere twee weken aan de straat zetten. Het 
glas blijft u aanbieden zoals u gewend bent. U verza-
melt het glas in een krat dat u iedere vier weken aan 
de straat kunt zetten. 

LET OP
Zit er toch blik in uw glaskrat? Vanaf 1 augustus 
neemt de afvalstoffendienst uw glaskrat niet meer 
mee. 

TUSSENSTAND INZAMELACTIE TAXUSSNOEISEL 
Op maandag 10 juni 2019 is de inzameling van taxussnoeisel van start gegaan. 
Stichting Taxus Taxi geeft aan dat ze een mooie start van het seizoen hebben gehad. 
Momenteel is er snoeisel ingezameld voor ruim 1.000 chemotherapieën. Het gaat 
om de éénjarige taxustwijgjes die worden gebruikt voor de productie van Taxol, het 
basisbestanddeel 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.

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

GEEN SPOEDAANVRAGEN REISDOCUMENTEN
Op vrijdag 26 juli en maandag 29 juli
Op vrijdag 26 juli en maandag 29 juli kunt u 
geen spoedaanvragen doen voor reisdocu-
menten. Op deze twee dagen is er technisch 
onderhoud nodig aan onze computersyste-

men. Ook is het niet mogelijk om op maandag 
29 juli uw reisdocumenten op te halen op het 
gemeentekantoor.

DE EIKENPROCESSIERUPS IN VUGHT
De eikenprocessierups veroorzaakt veel over-
last. Op www.vught.nl/eikenprocessierups ziet 
u in welke straten de rupsen actief zijn en 
waar de gemeente deze bestrijdt. Ook leest u 

daar wat u zelf kunt doen. Bestrijd de rupsen 
niet zelf, want een succesvolle bestrijding ver-
eist een professionele aanpak. 



   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

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
-  Esdoornlaan 8, plaatsen van een poort, 

OV20191161, ingekomen 4 juli 2019;
-  Loyolalaan 44, modernisering van het bijge-

bouw, OV20191162, ingekomen 4 juli 2019;
-  Kavel B, Juliana van Stolberglaan, bouwen van 

een woning en het aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20191163, ingekomen 4 juli 2019;

-  Perceel L 2833, 2835, 3113, 3116 en 3856, tij-
delijke winkelhuisvesting voor Albert Heijn en 
Etos hoek Dokter Hillenlaan en Raadhuisstraat, 
OV20191164, ingekomen 5 juli 2019;

-  Perceel K 1427, K 1428, K1760 Fort Isabella, 
tijdelijk aanbrengen van een hellingbaan, 
OV20191165, ingekomen 8 juli 2019; 

-  St.-Elisabethstraat 19, aanleggen van een in-/
uitrit, OV20191166, ingekomen 9 juli 2019;

-  Lidwinastraat 55, brandveilig gebruik voor een 
schoolgebouw, UV20194006, ingekomen 10 
juli 2019;

-  Molenvenseweg 41 A, aanpassing van de 
bestaande schuur, OV20191167, ingekomen 9 
juli 2019;

-  Esscheweg 10 F, verbouwen van een apparte-
ment, OV20191169, ingekomen 10 juli 2019;

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

AANLEG
-  Martinilaan 35 A, verwijderen van een 30-tal 

bomen i.v.m. aantasting door de letterzetter, 
OV20191120.

De vergunning is verzonden op 11 juni 2019.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
-  Koninginnelaan 1 B, realiseren van modu-

laire leslokalen voor basisschool Koningslinde, 
OV20191125

De vergunning is verzonden op 9 juli 2019.
-  Torenstraat 6, realiseren van een badkamer 
door een aanbouw op de verdieping aan de 
achterzijde van de woning, OV20191159.
De vergunning is verzonden op 10 juli 2019.

-  Van Voorst tot Voorststraat 23, plaatsen van 
een dakopbouw,OV20191131.
De vergunning is verzonden op 9 juli 2019.

-  Jan van Ruusbroeckstraat 40, realiseren van 
een dakopbouw, OV20191143.

De vergunning is verzonden op 10 juli 2019.
-  Van Voorst tot Voorststraat 21, plaatsen van 
een dakopbouw, OV20191130.
De vergunning is verzonden op 9 juli 2019.

-  Cromvoirtsepad 1 A, plaatsen van een schut-
ting op de erfafscheiding, OV20191148.

De vergunning is verzonden op 4 juli 2019.

GEWEIGERDE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING
Rondeweg 9, kappen van een eik, OV20191151.
De beschikking is verzonden op 9 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. 
De termijn vangt aan op 10 juli 2019.

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  Boslaan 2 (IJzeren Man), het houden van zwem-
wedstrijden op zondag 1 september 2019 van 
9.00 tot 18.00 uur, AP20190200, ingekomen op 
21 juni 2019.

De vergunning is verzonden op 10 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. 

VERLEENDE EVENEMENTEN-
VERGUNNING MET TIJDELIJKE 
VERKEERSMAATREGEL
•  Evenemententerrein Willem de Rijkelaan, het 

houden van de Kindervakantieweek Jeugd 
Aktief van 9 augustus 19.30 tot 17 augustus 
24.00 uur, AP20190186, ingekomen op 3 juni.

De vergunning met tijdelijke verkeersmaatregel 
is verzonden op 9 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.

BOUWEN 
EN WONEN

VASTGESTELDE BELEIDSREGELS BESTUURLIJKE 
BOETE EN VERNIEUWDE BELEIDSREGELS 
TERUGVORDERING, VERHAAL EN INVORDERING.

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.

Molenvenseweg
•  De Molenvenseweg (Loonsebaan-P. Bruegel-

laan is tot en met 19 juli tussen 07.00 en 17.00 
uur gestremd i.v.m. nutswerkzaamheden.

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? U kunt de plannen 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 beleidsregels bestuurlijke boete Vught 2019 
en de beleidsregels terugvordering, verhaal en 
invordering zijn geactualiseerd en beknopter 
en duidelijker beschreven. Hiermee verbetert 
de leesbaarheid. 

De beleids- en uitvoeringsregels social return 
treden in werking op 17 juli 2019. Deze regels 
staan op www.overheid.nl.

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
Van Schijndel, R.R.H. 12-12-1985 11-07-2019 Onbekend

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

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei 2019 de beleidsregels 
bestuurlijke boete Vught 2019 en de Regeling tot wijziging van de Beleidsregels terug-
vordering, verhaal en invordering Vught 2015 vastgesteld.


