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PROGRAMMA WEEK VAN DE 
TOEGANKELIJKHEID

Van 7 tot en met 11 oktober vindt de Week van de Toegankelijkheid plaats. Tijdens 
deze week worden er verschillende activiteiten georganiseerd. In Het Klaverblad van 
2 oktober leest u hier meer over.

Maandag 7 oktober 
In de ochtend  OPENINGSDANS Hal gemeentekantoor Iedereen is welkom
 Week van de Toegankelijkheid
 Uitvoering door Project Collab

09.00 - 19.30 uur EXPOSITIE Hal gemeentekantoor Open inloop
 Voel, luister en geniet van  
 de drie kunstwerken.

20.30 - 22.00 uur ZINGEN Wapen van Cromvoirt Aanmelden via
 Openbare repetitie  Sint Lambertusstraat 7 toegankelijkvught@gmail.com
 Smartlappenkoor
 
  
Dinsdag 8 oktober
09.00 – 17.00 uur EXPOSITIE Hal gemeentekantoor Open inloop
 Voel, luister en geniet van de drie  
 kunstwerken.
 
13.30-15.00 uur ATELIERBEZOEK/WORKSHOP Esschestraat 106 Aanmelden via
 Werken met materialen vanuit   (info@samensterkindewijk.nl
 uw eigen kracht.  maximaal 6 personen)
 Docent en kunstenaar: Carola Mokveld  
 
19.00-20.30 uur ATELIERBEZOEK/WORKSHOP Esschestraat 106 Aanmelden via
 Werken met materialen vanuit   (info@samensterkindewijk.nl
 uw eigen kracht.  maximaal 6 personen)
 Docent en kunstenaar: Carola Mokveld  
 
20.30 – 21.30 uur DANS De Speeldoos Iedereen kan meedoen
 Urban dans, voor volwassenen Vliertstraat 6 aanmelden is niet nodig.
 Docent: Lotte Timmermans 
 

Woensdag 9 oktober
09.00 – 17.00 uur EXPOSITIE Hal gemeentekantoor Open inloop 
 Voel, luister en geniet van de 
 drie kunstwerken.
  
09.45 – 11.00 uur DANS De Speeldoos Iedereen kan meedoen
 Folkloredans senioren Vliertstraat 6 aanmelden is niet nodig.
 Docent: Els Spiekermann 
 (Anders Bezig Zijn)

13.00 – 17.00 uur WORKSHOP De Huiskamer Iedereen is welkom
 Beleef de Hollandse appel en Marktveldpassage
 bak een appeltaart 

13.30-15.00 uur ATELIERBEZOEK/WORKSHOP  Esschestraat 106 Aanmelden via
 Werken met materialen vanuit  info@samensterkindewijk.nl
 uw eigen kracht.  maximaal 6 personen.
 Docent en kunstenaar: Carola Mokveld
 
19.00-20.30 uur ATELIERBEZOEK/WORKSHOP  Esschestraat 106 Aanmelden via
 Werken met materialen vanuit   info@samensterkindewijk.nl
 uw eigen kracht.  maximaal 6 personen.
 Docent en kunstenaar: Carola Mokveld 

Donderdag 10 oktober
09.00 – 17.00 uur EXPOSITIE Hal gemeentekantoor Open inloop
 Voel, luister en geniet van de 
 drie kunstwerken.

17.45 – 18.45 uur DANS De Speeldoos Iedereen kan meedoen
 Streetdance, kinderen 7-11 jaar Vliertstraat 6 aanmelden is niet nodig.
 Docent: Tamara Caarls (MDM) 
  
18.00 – 19.00 uur DANS De Speeldoos Iedereen kan meedoen
 Moderne Dans, kinderen 8-11 jaar Vliertstraat 6 aanmelden is niet nodig.
 Docent: Lara Knoops (MDM)  

Vrijdag 11 oktober
09.00 – 12.30 uur EXPOSITIE Hal gemeentekantoor Open inloop
 Voel, luister en geniet van de 
 drie kunstwerken.

09.30 – 10.30 uur ONDERTEKENING MANIFEST Hal gemeentekantoor genodigden

10.00 – 12.00 uur WANDELING  genodigden
 cultuurnetwerk over terrein Voorburg, 
 verbinding tussen cultuur en sociaal 
 domein.
 
17.45 – 18.45 uur DANS De Speeldoos Iedereen kan meedoen
 Klassiek ballet, jongeren Vliertstraat 6 aanmelden is niet nodig.
 Docent: Margot Kerstens (MDM)   

Maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober
Maandag EXPOSITIE Hal gemeentekantoor Open inloop
09.00 - 19.30 uur Voel, luister en geniet van de 
Dinsdag t/m  drie kunstwerken.
donderdag
09.00 -17.00 uur
Vrijdag 
09.00 -12.30 uur 

INFORMATIEBIJEENKOMST: FINANCIEEL VEILIG
Donderdag 10 oktober van 13.30 tot 17.00 uur in De Speeldoos
Iedereen kan te maken krijgen met vragen over financiën. Misschien vindt u het lastig 
uw bankzaken goed te beheren. Of vraagt u zich af hoe u de dingen goed kunt regelen, 
of bijvoorbeeld een levenstestament iets voor u is? Of vermoedt u dat iemand in uw 
omgeving slachtoffer is van financieel misbruik? Voor deze en andere vragen is er de 
bijeenkomst Financieel Veilig. Deze vindt plaats op donderdag 10 oktober van 13.30 
tot 17.00 uur bij De Speeldoos, Vlierstraat 6 in Vught.

Programma
13.30 uur:  Inloop
13.55 uur: Opening door wethouder Heijboer
14.00 uur:  Eerste ronde workshops
14.45 uur:   Pauze en bezoek aan informatie-

markt
15.30 uur: Tweede ronde workshops
16.15 uur:  Bezoek aan informatiemarkt en 

mogelijkheid tot een persoonlijk 
gesprek

Kijk voor meer informatie over het programma, 
de workshops en informatiemarkt op 
www.samensterkindewijk.nl of 
www.wegwijsplus.vught.nl.

Aanmelden
U kunt zicht aanmelden via info@welzijnvught.
nl. Geef hierbij welke workshops u wilt volgen. 
Voor meer informatie en aanmelden kunt u 
ook op dinsdagmiddag terecht bij het informa-
tiepunt in DePetrus of bellen met Welzijn Vught 
via tel. 073 65 65 350.

De informatiebijeenkomst Financieel Veilig 
wordt georganiseerd door Samen Sterk in de 
Wijk, Bibliotheek Vught, Ouderen Samen en 
Welzijn 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

COMMISSIE RUIMTE
Donderdag 26 september 2019 om 20.00 uur

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

VIJFDE EDITIE VAN DE ‘MILES OF PLEASURE RALLY’
Op vrijdag 27 september 2019

Irenelaan
•  De Irenelaan is afgesloten in verband met de 

bouw van La Couronne en de aanleg van de 
bestrating.

Ploegveld e.o.
•  De toegang naar de garageboxen van de 

woningen aan het Ploegveld/Marktveld vanaf 
de Peperstraat is tot 27 september gestremd.

•  Peperstraat is bereikbaar.

Hertoglaan
•  De Hertoglaan is op 26 en 27 september 

afgesloten tussen de Baroniesingel en de 
Piacenzastraat.

• Verkeer wordt omgeleid.

Kruising Heikant-straat/Olmenlaan
•  De kruising Heikantstraat/Olmenlaan is op 

deze dagen afgesloten tussen 07.00 tot 17.00 
uur. 

•  Verkeer richting N65 wordt omgeleid. Toegang 
naar de Olmenlaan wordt ter plaatse geregeld 
met verkeersregelaars.

Willem de Zwijgerlaan
•  Willem de Zwijgerlaan is gestremd i.v.m. de 

bouwwerkzaamheden van het appartemen-
tencomplex.

WEGWERKZAAMHEDEN

DE OV OPSTAPDAG: GRATIS, LEERZAAM EN LEUK. 
Speciaal voor senioren, inclusief een gratis OV-chipkaart!

Wat kunt u verwachten tijdens een 
OV OpStapDag?
U krijgt veel informatie over de OV chipkaart 
en het openbaar vervoer in ’s-Hertogenbosch 
en directe omgeving. Het programma duurt van 
09.00 uur tot ongeveer 13.00 uur. Deelname 
aan de OV OpStapDag is gratis en gaat op 
volgorde van aanmelding. Er zijn een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar. Wacht dus niet te 
lang met aanmelden!

Aanmelden
Kies uit een van deze dagen:

•  Woensdag 16 oktober, startlocatie:  
De Rode Rik

•  Donderdag 24 oktober, startlocatie:  
De Rode Rik

U kunt zich aanmelden via 076 513 66 33 of 
076 513 66 99 (bereikbaar op maandag t/m 
vrijdag tussen 9.00 uur en 17.00 uur). 
Op piekmomenten kan het zijn dat u het nog 
een keer moet proberen, wij vragen hiervoor 
uw begrip.

Wilt u wel eens met de bus of trein ergens naar toe, maar doet u dat niet, omdat u het 
lastig vindt of niet weet hoe het werkt? Kom dan naar een van de OV OpStapdagen 
in de Rode Rik. Op deze dag kunt u op een ontspannen manier gratis (opnieuw) ken-
nismaken met het openbaar vervoer. 

GEZONDE COMBINATIE
Bewegen, samen eten en ontmoeten in een gezellige sfeer
In de wijkpunten De Rode Rik, Visio de Vlasborch en DePetrus vindt iedere maand de 
Gezonde Combinatie plaats. Deze combinatie bestaat uit een beweegactiviteit met 
gezond eten of een gezonde snack. Het is laagdrempelig en iedereen kan meedoen. 
Naast het bewegen staat ook de gezelligheid en het ontmoeten centraal. Vindt u het 
leuk om een keer mee te doen aan de Gezonde Combinatie? Kijk dan voor meer 
informatie op de website van de wijkpunten, op www.movevught.nl of op www.soci-
alekaart.vught.nl. 

Waar en wanneer Gezonde Combinatie?
•De Rode Rik, Van Sonstraat 48 in Vught op 
woensdag 2 oktober, 6 november en 4 decem-
ber. 
Aanmelden via info@roderik2.nl of tel. 06 51 
74 75 25 (maandag t/m vrijdag)

•Visio de Vlasborch, Vlasmeersestraat 99 in 
Vught op zaterdag 12 oktober, 9 november en 
14 december.
Aanmelden via devlasborch@visio.org of tel. 
088 58 61 500

•DePetrus Sportief, Heuvel 2 in Vught op don-
derdag 17 oktober, 21 november en 19 decem-
ber.
Aanmelden via info@abzvught.nl of via 073 65 
72 000

De Gezonde Combinatie wordt mogelijk 
gemaakt door MOVE Vught in samenwerking 
met De Rode Rik, Visio de Vlasborch, DePetrus, 
Welzijn Vught, Reinier van Arkel, Ouderen 
Samen en ABZ.

Save the date 
HET VUGHTS SPORTCAFÉ OP 
VRIJDAG 8 NOVEMBER
Op 8 november organiseert MOVE Vught het Vughts Sportcafé. Een Sportcafé in de 
gemeente Vught is belangrijk. Wilt u weten waarom? Lees dan de komende weken de 
verhalen van MOVE Vught en de gemeente. Deze week: Mike Wiersma, buurtsport-
coach MOVE Vught.

Terugblik Vughts Sportcafé 15 maart
Op vrijdag 15 maart organiseerden wij samen 
met Vughtvoorelkaar het Vughts Sportcafé. Het 
was een heel succesvolle editie. We hadden 
ruim 30 aanmeldingen uit verschillende gele-
deren van sportverenigingen (bestuurslid, com-
missielid, trainer/coach). Maar ook geïnteres-
seerden die vanuit hun werk binnen een andere 
sector zijn betrokken bij sport en bewegen 
waren van de partij. Tijdens de bijeenkomst 
ontstond er een waardevolle groepsdynamiek 
met veel interessante inzichten vanuit verschil-
lende invalshoeken. Op vrijdag 8 november 
organiseren wij weer een Sportcafé. Bent u 
erbij?

Inspirerende spreker over de waarden
van sport
MOVE Vught is op zoek gegaan naar een mooie 
invulling voor het aankomende Sportcafé. Wij 
zijn dan ook trots dat we een hele interessante 
en inspirerende  spreker hebben gevonden die 
de aanwezigen meeneemt in de waarden van 
sport. Binnenkort volgt meer informatie over 
de inhoud.

Waar en wanneer?
U bent op vrijdagavond 8 november vanaf 
18.30 uur van harte welkom in het clubhuis van 
Prins Hendrik. Om 19.00 uur opent Wethouder 
Toine van de Ven het Vughts Sportcafé. 

Bent u erbij?
Aanmelden kan via www.movevught.nl onder 
het kopje activiteiten.

WAT MAG IN DE GLASKRAT?
In uw glaskrat mag echt alleen glas 

Regelmatig krijgt de gemeente telefoontjes van bewoners dat hun glaskrat is blij-
ven staan. Dit is natuurlijk vervelend. Dat de Afvalstoffendienst het glaskrat laat 
staan heeft altijd een reden. Er zit dan blijkbaar afval in het glaskrat dat er niet in 
thuishoort. De glasinzameling is echt alleen bedoeld voor glas. 

U verzamelt glas in een kratje. Dus niet in een plastic/papieren zak of in een kartonnen doos. 
U mag de productresten in de glasverpakking laten zitten. Ook de dop/ kurk of deksel mag u 
erop laten zitten. Eén keer per vier weken halen wij het glas aan huis op. U kunt het natuurlijk 
ook naar de glasbak of gratis naar de Milieustraat brengen.

Wat hoort niet in de glaskrat? 
- geen blik (dit hoort bij plastic)
- geen porselein of aardewerk 
- geen lege aluminium spuitbussen
- geen metalen siroopfles

Zitten bovenstaande producten in een glaskrat dan laat de Afvalstoffendienst het glaskrat staan.
Kijk op www.vught.nl/afval-scheiden. Daar kunt u zien waar uw afval in thuis hoort.
Samen houden we Vught schoon

Op donderdag 26 september aanstaande vergadert de Commissie Ruimte. Tijdens 
deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over onderstaande 
onderwerpen. De vergadering begint om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de 
commissiekamer van het raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5.

Onderwerpen Commissie Ruimte van 
donderdag 26 september:

•  Raadsinformatiebrief Gevolgen uitspraak PAS 
door Raad van State voor Tracébesluit PHS 
Meteren-Boxtel en de reconstructie van de 
N65

• Ambitieniveau invoering Omgevingswet
•  Onttrekking van wegen (geheel of gedeeltelijk) 

aan de openbaarheid ten behoeve van actuali-
sering van de wegenlegger

• GFT gemeente Vught

De concept-agenda en alle bijlagen staan op 
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is 
openbaar, belangstellenden zijn van harte wel-

kom. U kunt de vergadering ook rechtstreeks 
volgen via internet.

Indien u over een geagendeerd onderwerp uw 
mening kenbaar wilt maken, dan is er de moge-
lijkheid om tijdens de commissievergadering 
in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw 
visie over het onderwerp met de commissie 
te delen. Als u van deze gelegenheid gebruik 
wilt maken, kunt u zich aanmelden via gemeen-
teraad.vught.nl. Voor meer informatie over  
het spreekrecht kunt u contact opnemen  
met de commissiegriffier, de heer E. Verschuren, 
tel. 073 65 80 194, of mailen naar 
griffie@vught.nl.

Op vrijdag 27 september organiseert de 
Stichting Miles of Pleasure hun jaarlijkse ‘Miles 
of Pleasure rally’. De opbrengsten van deze 
rally komen te goede van kleinschalige goede 
doelen en fondsen in de regio Vught, die zich 
inzetten voor kinderen of ouderen die het 
moeilijk hebben. In totaal doen 75 oldtimers en 
speciale ‘jongere’ auto’s mee aan deze rally. De 
deelnemers vertrekken om 09.00 uur en fini-
shen tussen 15.30 en 16.20 uur voor Hemels.

Parkeren en wegafsluiting
De ‘bijzondere’ auto’s maken gebruik van de 
parkeerplaatsen voor DePetrus en eventueel in 
de Raadhuisstraat. Bij slecht weer wijken zij uit 
naar de parkeergarage. Van 15.30 tot 18.30 uur 
is de Ploegstraat afgesloten. 
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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 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

•  Van Heeswijkstraat 4, vernieuwen van het dak 
en vervangen van kozijnen, OV20191215, inge-
komen 15 september 2019;

•  Molenstraat 1, realiseren van een aanbouw 
aan de zijkant van de woning, OV20191217, 
ingekomen 16 september 2019;

•  Heiweg 21, kappen van een eikenboom, 

OV20191218, ingekomen 15 september 2019;
•  Zonnebos 22, plaatsen dakkapel/opbouw, 

OV20191219, ingekomen 18 september 2019.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW

•  Lunettenlaan 501 G U3, interne verbouwing 
en realisatie luchtplaats, OV20191157.

De vergunning is verzonden op 17 september 
2019.

•   Maarten Trompstraat 2 t/m 26a (even) Michiel 
de Ruyterweg 1 t/m 57 (oneven), nieuwbouw 
van 103 woningen en 49 appartementen, 
OV20191176.

De vergunning is verzonden op 17 september 
2019.

•  Van Heeswijkstraat 4, vernieuwen van het dak 
en vervangen van kozijnen, OV20191215.
De vergunning is verzonden op 19 september 
2019.

•  Theresialaan 69, plaatsen van een erker aan de 
voorzijde van de woning, OV20191188.

De vergunning is verzonden op 19 september 
2019.

BOUW MET PLANOLOGISCHE 
AFWIJKING
•  Cromvoirtsepad 1 A, uitbreiden bewakingstoe-

zicht, OV20191202.
De vergunning is verzonden op 18 september 
2019.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  St.-Lambertusstraat 81, slopen van de woning 

ten  behoeve van nieuwbouw, SM20197055.
De melding is geaccepteerd op 16 september 
2019.

•  Hoevensestraat 23, slopen van een loods, 
SM20197056.

De melding is geaccepteerd op 16 september 
2019.

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

BOUWEN 
EN WONEN

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  het ontwerp bestemmingsplan  
‘St. Michielsgestelseweg 7’

•  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.


