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GEMEENTE VUGHT SCHENKT 
BASISSCHOLEN VIJF BOEKEN PER 
LEERLING

Dat lezen belangrijk is dat weten we allemaal. Lezen wordt ook leuker als je nieuwe 
boeken hebt. De gemeente heeft daarom 150.000 euro beschikbaar gesteld aan alle 
basisscholen in Vught om de schoolbibliotheken een upgrade te geven. Dit betekent 
concreet dat de scholen vijf nieuwe boeken per leerling ontvangen met als doel om 
het lezen te bevorderen en laaggeletterdheid te bestrijden.

Wethouder Van de Ven opende de eerste ver-
nieuwde schoolbibliotheek in De Avonturier. 
Met deze gemeentelijke bijdrage worden de 
schoolbibliotheken nog aantrekkelijker. Ook 
krijgt iedere schoolbibliotheek een scansy-
steem waarmee kinderen sneller zelf hun 
boeken kunnen lenen. Leesplezier staat voorop, 
alleen dan blijven kinderen lezen en ontwikke-
len zij zich verder. 

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: Valentine Kortbeek, (coördi-
nator) buurtsportcoach MOVE Vught.

Sport en bewegen staat bij MOVE, maar ook 
bij mij als persoon centraal. Sport vervult een 
voorbeeldfunctie voor het gedrag in de samen-
leving. Kinderen en jongeren leren spelenderwijs 
hoe ze moeten samenwerken, presteren en hoe 
om te gaan met winst en verlies. Een belangrijke 
ervaring die later ook weer van pas komt. 

Spreker Frank van Eekeren
Tijdens het Vughts Sportcafé neemt spreker 
Dr. Frank van Eekeren ons mee in de waarden 
van sport. Frank van Eekeren heeft zich gespe-
cialiseerd in de maatschappelijke betekenis en 
organisatie van de sport. Toen ik met hem een 
klein uurtje aan tafel zat als voorbereiding op 
het Vught Sportcafé, inspireerde hij mij al. Ik 
ben dan ook heel benieuwd naar de avond op 8 
november. Bent u actief binnen een sportvereni-
ging, hebt u interesse in sport of bent u in uw 
dagelijkse leven daar mee bezig? Meldt u zich 

dan aan voor het Vughts Sportcafé en laat u ook 
inspireren door deze boeiende spreker. Hopelijk 
zie ik u 8 november. 

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 Van 
de Ven het Sportcafé. Van 19.15 tot 21.45 uur 
staat de vraag: ‘Hoe houdt u alle betrokkenen 
tevreden en zorgt u ervoor dat uw club waar-
den creëert die passen bij de eigenheid van de 
club?’ centraal. Van 21.45 tot 22.30 uur is er 
gelegenheid tot napraten tijdens de netwerk-
borrel.

Bent u erbij?
Wilt u meer weten over het programma en/of 
u aanmelden? 
Kijk dan op www.movevught/sportcafe.

BUREN, WIJ GAAN OP 
VAKANTIE!
Maak gebruik van de burenkaart
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 vakantie-
gegevens 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 gemeentekantoor.
Wilt u meer weten over hoe u een inbraak kunt voor-
komen, kijk dan op de website
maakhetzeniettemakkelijk.nl.

INFORMATIEBIJEENKOMST: FINANCIEEL VEILIG
Donderdag 10 oktober van 13.30 tot 17.00 uur
in De Speeldoos
Tijdens de informatiebijeenkomst: Financieel Veilig kunt u deelnemen aan twee work-
shops. U hebt de keuze uit de workshops ‘Samen bankieren’, ‘Bewindvoering en men-
torschap’, ‘Financiële regelingen voor mantelzorgers’ of ‘Wat kunt u met een levens-
testament?’.   Ook is er een informatiemarkt waar u terecht kunt voor informatie en 
persoonlijke vragen.

Workshop ‘Wat kunt u met een 
levenstestament?’
Op 10 oktober geeft mevrouw mr. IJvonne de 
Jong, kandidaat-notaris, een workshop over het 
levenstestament. Tijdens de workshop besteedt 
zij uitvoerig aandacht aan het hoe, wat en 
waarom van een levenstestament.

Neem tijdig de regie in eigen hand 
Hebt u er wel eens over nagedacht wie uw 
belangen behartigt als u dat zelf niet meer kunt? 
U wordt een dagje ouder en gaat lichamelijk of 
geestelijk achteruit. Of u staat voor een ingrij-
pende operatie. Wanneer u niets regelt, bepaalt 
de kantonrechter wie uw belangen gaat behar-
tigen als u dat zelf niet meer kunt. 

Leg uw wensen vast in een 
levenstestament
Door een levenstestament te maken, houdt u 
zelf de regie in handen en worden de zaken 

volgens uw wensen geregeld. Een levenstes-
tament is een testament wat geldt tijdens 
uw leven. In het levenstestament wijst u een 
gevolmachtigde aan die voor u handelt als u dat 
zelf niet meer kunt. De gevolmachtigde treedt 
als het ware in uw plaats. De volmacht in het 
levenstestament ziet enerzijds op uw financiële 
zaken en anderzijds op medische aangelegen-
heden. Ook kunt u in het levenstestament uw 
wensen ten aanzien van bepaalde zaken opne-
men en aanwijzingen voor de gevolmachtigde 
opnemen. 

Aanmelden en meer informatie
Komt u naar de informatiebijeenkomst, meldt 
u zich dan aan via info@welzijnvught.nl. Graag 
horen we welke workshops u wilt volgen. Voor 
meer informatie en aanmelden kunt u op 
dinsdagmiddag terecht bij het informatiepunt 
in DePetrus of bellen met Welzijn Vught via tel. 
073 65 65 350.

SJORS SPORTIEF & SJORS CREATIEF 
Razend populair in de gemeente Vught
De populariteit van “Sjors” stijgt naar ongekende hoogtes. Het sport- & cultuursti-
muleringsproject ‘Sjors Sportief & Sjors Creatief ’ in de gemeente Vught kende een 
vliegende start. Vanaf de kick-off op 28 augustus stond de teller na één dag al op ruim 
500 inschrijvingen. Wat een ongekend succes! 

Populair
Dansen, freerunning, hockey, judo, lasergamen, 
scouting, turnen, tennis en boksen hadden 
binnen enkele minuten enorm veel inschrijvin-
gen. Aan de creatieve kant waren boltaartjes 
versieren, muziek maken, mozaïeken, tekenen 
en schilderen heel populair. Hou de website 
www.sjorssportief.nl goed in de gaten, want 
verenigingen bieden in verband met doorslaand 
succes nieuwe cursussen aan. Inschrijven is nog 
het hele schooljaar door mogelijk.

Laagdrempelig
Via Sjors Sportief & Sjors Creatief kunnen 
basisschoolkinderen op een laagdrempelige 
manier, vaak gratis, kennismaken met verschil-
lende activiteiten, zonder meteen lid te hoe-
ven worden. De gemeente Vught heeft samen 
met haar sportverenigingen/cultuurorganisaties 
en andere activiteitenaanbieders de krach-
ten gebundeld. Het resultaat is te zien in het 
overvolle Sjorsboekje, waarin meer dan 50 
activiteiten worden aangeboden. Alle kinderen 
uit groep 1 t/m 8 van de basisscholen uit Vught 
hebben een exemplaar van het Sjorsboekje 

ontvangen. Deze is ook op de website www.
sjorssportief.nl in te zien.

Meer informatie?
Het verbinden van kinderen aan sport en cul-
tuur is een van de speerpunten uit het gemeen-
telijk beleid. ‘Sjors Sportief & Sjors Creatief’ 
zijn één van de instrumenten die de gemeente 
Vught inzet om haar beleidsdoelen te behalen 
op het gebied van sport en cultuur.
Het blijkt een succesvolle methode om kin-
deren van de basisschoolleeftijd enthousiast 
te maken voor deelname aan sport en cultuur. 
Meer informatie: info@movevught.nl en 
info@plazacultura.nl.info@plazacultura.nl.

COMMISSIE BESTUUR
EN SAMENLEVING
Donderdag 3 oktober 2019 om 20.00 uur

Op donderdag 3 oktober aanstaande vergadert de Commissie Bestuur en Samenleving. 
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 Bestuur en Samenleving van donderdag 3 oktober: 
• Initiatief leerlingenraad De Koningslinde en Molenven;
• Cultuurnota 2020-2023; 
• Huurprijssystematiek binnensportaccommodaties. 

De concept-agenda en alle bijlagen staan op www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is openbaar, 
belangstellenden zijn van harte welkom. U kunt de vergadering ook rechtstreeks volgen via internet.

Indien u over een geagendeerd onderwerp uw mening kenbaar wilt maken, dan is er de mogelijk-
heid 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 gemeenteraad.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.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  het ontwerp bestemmingsplan ‘St. 
Michielsgestelseweg 7’

•  U vindt alle informatie over de plannen, 
gebieden 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.



   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

Irenelaan
•  De Irenelaan is afgesloten in verband met de 

bouw van La Couronne en de aanleg van de 
bestrating.

Dokter Hillenlaan / Ploegveld e.o.
•  Er worden nutswerkzaamheden uitgevoerd 

aan de Dokter Hillenlaan en de omgeving 
van de Marktveldpassage. De weg wordt niet 
afgesloten maar er is plaatselijk overlast.

•  De locatie van het voormalige postkantoor 
wordt omgebouwd als tijdelijk Parkeerterrein.

Hertoglaan
•  De Hertoglaan is afgesloten tussen de 

Baroniesingel en de Piacenzastraat.
•  Verkeer wordt omgeleid.

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

2 t/m 4 oktober afgesloten tussen 07.00 tot 
17.00 uur. 

•  Verkeer richting N65 wordt omgeleid. 
Toegang naar de Olmenlaan wordt ter plaat-
se geregeld met verkeersregelaars.

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

bouwwerkzaamheden van het appartemen-
tencomplex.

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

•  Nabij Cingel 12, bouwen van tijdelijke dagbe-
stedingsruimte, OV20191220, ingekomen 23 
september 2019;

•  Bestevaer 25, perceel B 10143, plaatsen van 
een hekwerk, OV20191221, ingekomen 23 
september 2019;

•  Helvoirtseweg 167, brandveiliggebruik van 
dagbestedingsvoorziening, UV20194008, 
ingekomen 24 september 2019;

•  Hoevensestraat 7, kappen van twee bomen, 
OV20191222, ingekomen 23 september 
2019;

•  Prins Mauritslaan 7, plaatsen van twee ramen 
aan de voorzijde van de woning, OV20191223, 
ingekomen 24 september 2019;

•  Middelstebaan 16, kappen of snoeien van een 
eik, OV20191224, ingekomen 26 september 
2019.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Perceel L 2833, 2835, 3113, 3116 en 3856, 
tijdelijke winkelhuisvesting voor Albert 
Heijn en Etos hoek Dokter Hillenlaan en 
Raadhuisstraat, OV20191164.

 De brief is verzonden op 25 september 2019.

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

Het College van B&W heeft besloten deze aan-
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met 
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW
•  Hertoglaan 34, verwijderen van een dra-

gende muur, OV20191152.
  De vergunning is verzonden op 25 septem-

ber 2019
•  Prins Mauritslaan 7, plaatsen van twee ramen 

aan de voorzijde van de woning, OV20191223.
  De vergunning is verzonden op 26 septem-

ber 2019.

BOUW EN INRIT / UITWEG
•  Andrej Sacharovlaan 3, bouwen van een vrij-

staande woning en het aanleggen van een in-/
uitrit, OV20191181.

  De vergunning is verzonden op 26 septem-
ber 2019.

KAP
•  Perceel B 8308, B 10143 en B 9584, kap-

pen van vier bomen i.v.m. realisatie project 
Grote Zeeheldenbuurt, OV20191205.

  De vergunning is verzonden op 25 septem-
ber 2019.

AANLEG
•  Perceel E 3855 Jagersboschlaan, het aan-

brengen van elementenverharding op de 
Jagersboschlaan en de daarbij behorende 
werkzaamheden, OV20191105.

  De vergunning is verzonden op 26 septem-
ber 2019.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Industrieweg 12m t/m 12u, realiseren van 8 

bedrijfsunits (kantoor en opslag) en 1 opslag-
ruimte, OV20191079.

  De vergunning is verzonden op 25 septem-
ber 2019.

WET MILIEUBEHEER

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:

•  11 april 2019 ingekomen melding op grond 
van het Besluit algemene regels inrichtin-
gen milieubeheer (activiteitenbesluit), ver-
anderen bedrijf vanwege aanpassing keuken, 
MM20190008, gevestigd aan de Marktveld 4, 
te Vught.

  De melding is geaccepteerd op 26 septem-
ber 2019.

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

GEWEIGERDE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Molenvenseweg 41 A, aanpassing van de 
bestaande schuur, OV20191167.

De beschikking is verzonden op 26 september 
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 1 dag na verzendda-
tum vermelden.

VERGUNNING VOORWERPEN OP OF 
AAN DE WEG
•  Vliertstraat 83, het plaatsen van een keet en 

een toiletruimte in de periode van 3 t/m 18 
oktober 2019, AP20190246, ingekomen op 
12 september 2019.

  De vergunning is verzonden op 19 septem-
ber 2019.

•  Hoek Secr. Van Rooijstraat/Vliertstraat, 
pleintje bij Vughtse Toren en Maurickplein, 
het plaatsen van 3 informatiezuilen m.b.t. 
het evenement Vught Viert Vrijheid op 26 
oktober 2019, de zuilen worden geplaatst 
van 27 september t/m 27 oktober 2019, 
AP20190253, ingekomen op 24 september 
2019.

  De vergunning is verzonden op 27 septem-
ber 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 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  Koninginnelaan 1B/evenemententerrein 
Stadhouderspark, het houden van een lus-
trumfeest i.v.m. het 5-jarig bestaan van OBS 
De Koningslinde op vrijdag 4 oktober 2019 
van 17.00 tot 21.00 uur, AP20190249, ingeko-
men op 12 september 2019.

  De vergunning is verzonden 20 september 
2019

•  St.-Michielsgestelseweg 5A, Vogelshow ‘Het 
Gouden Ei 2019’ op vrijdag 25 oktober van 
20.00 uur tot maximaal 24.00 uur, zaterdag 
26 oktober en zondag 27 oktober van 10.00 
tot 18.00 uur, AP20190251, ingekomen op 24 
september 2019.

 Verzonden op 26 september 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. 

BESLUIT HOGERE WAARDEN WET 
GELUIDHINDER 
Ten behoeve van het bestemmingsplan 
‘Wijzigingsplan Stationsstraat 6a Vught’ is een 
aanvraag om hogere waarden ingevolge de Wet 
geluidhinder ingediend. Deze ontheffing is aan-
gevraagd vanwege het feit dat de voorkeurs-
grenswaarde met betrekking tot de toegestane 
geluidsbelasting overschreden wordt. 
Burgemeester en wethouders hebben besloten 
de verzochte hogere waarden vast te stellen. 
Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen 
ingediend. 

PROCEDURE 
Op dit besluit is de procedure 5 van toepassing 
vanaf 3 oktober 2019.

VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN ‘STATIONSSTRAAT 
6A VUGHT’
Het college van burgemeester en wethouders 
maakt bekend dat op 24 september 2019 het 
wijzigingsplan ‘Stationsstraat 6a Vught’ ongewij-
zigd is vastgesteld en ter inzage wordt gelegd. 
Hieronder staat waar dit plan over gaat. Ook 
leest u hoe u hierop kunt reageren.

Waar gaat het vastgestelde wijzigings-
plan ‘Stationsstraat 6a Vught’ over?
Het wijzigingsplan ‘Stationsstraat 6a’ is opge-
steld om een foutief opgenomen situatie in 
het bestemmingsplan ‘Centrum Vught e.o.’ te 
herstellen. Op basis van het bestemmingsplan 
is alleen een gebruik ten behoeve van kantoor 
mogelijk. Er bevinden zich in het pand echter 
ook nog 5 woningen op de verdieping. Het wij-
zigingsplan herstelt de foutieve situatie in het 
bestemmingsplan door de bestemming van de 
locatie te wijzigen naar de woonbestemming 
met de aanduiding kantoor op de begane grond.

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan 
en de overige stukken bekijken
U kunt van donderdag 3 oktober 2019 tot en 
met woensdag 13 november 2019 het wijzi-
gingsplan met bijbehorende stukken bekijken:

•  Via internet (www.ruimtelijkeplannen.nl) 
onder ID-nummer NL.IMRO.0865.vghWP-
Stationsstr6a-VG01;

•  Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het 
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 
1 in Vught tijdens de openingsuren.

Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de 
stukken die ter inzage liggen.

Wat gebeurt er nu het wijzigingsplan is 
vastgesteld?

Binnen de genoemde termijn kan beroep 
worden ingesteld door belanghebbenden die 
binnen de daarvoor gestelde termijn hun ziens-
wijzen bij het college kenbaar hebben gemaakt 
of redelijkerwijs niet kunnen worden verweten 
dat zij niet tijdig hun zienswijze bij het college 
naar voren hebben gebracht. 

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. U kunt 
uw beroepschrift ook indienen via het Digitaal 
loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. In het beroepschrift staan in 
ieder geval: uw naam en adres, de dagtekening, 
een omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep is gericht, de redenen van het beroep 
en uw handtekening.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan treedt op donderdag 14 november 2019 
in werking. Indien binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is inge-
diend, treedt het besluit tot vaststelling niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist. Als 
u beroep instelt, blijft het besluit geldig totdat 
de Raad van State over uw beroep heeft beslist. 
Misschien kunt of wilt u die beslissing over uw 
beroep niet afwachten. Dan kunt u de voorzit-
ter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State vragen om een voorlopige 
voorziening of schorsing. U moet dan wel een 
beroepschrift hebben ingediend.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Belt u 
dan met de afdeling Ontwikkeling, via telefoon-
nummer 073 65 80 680

WEGWERKZAAMHEDEN

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

BOUWEN 
EN WONEN


