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HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
Woensdag 16 oktober in WZC Theresia
Op 16 oktober geeft Dr. Frans Hoogeveen
tijdens Het Geheugencafé Vught een lezing
over ‘Kwaliteit van leven bij dementie’.
In deze lezing bespreekt Dr. Frans Hoogeveen alle
belangrijke elementen van kwaliteit van leven van
mensen met dementie en geeft hij handvatten om in
de praktijk aan kwaliteit van leven te werken.

Vooraf aanmelden
De lezing wordt gehouden in WZC Theresia,
Molenrijnselaan 48 in Vught. Aanvang is om 19.30
uur, inloop vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis. U
kunt zich aanmelden via tel. 073 65 72 000 of via
geheugencafevught@gmail.com.

WAT MOETEN HELVOIRTENAREN WETEN VAN
VUGHT EN CROMVOIRT?
Een glossy om elkaar beter te leren kennen
Per 1 januari 2021 wordt de gemeente Haaren opgeheven. Dat betekent dat Helvoirt
dan bij de gemeente Vught komt. De inwoners van Helvoirt laten we graag kennismaken met onze mooie gemeente en andersom natuurlijk ook. Een actieve groep
bewoners gaat daarom een tijdschrift maken over Helvoirt en Vught. Dit tijdschrift
komt in december 2020 uit. Daarom zijn zij op zoek naar verschillende Vughtse en
Helvoirtse onderwerpen. Dus hebt u een leuk onderwerp? Stuur deze dan op naar de
redactie van de ‘glossy’.
Tot 30 oktober kunnen inwoners van de - Via mail naar kopij@pomphuiske.nl onderwerp
gemeente Vught onderwerpen aandra- Glossy
gen voor deze special. Middels deze uitga- - U kunt het ook invullen op het gemeentekanve leren Helvoirtenaren en Vughtenaren /
toor van Vught. Daar liggen de formulieren
Cromvoirtenaren elkaar (een beetje beter)
klaar
kennen.
De redactie ziet uw ideeën graag tegemoet.
Stuur uw ideeën op
Hartelijk dank!
Dat kan op verschillende manieren:
- Via www.vught.nu en Helvoirt.net

HET VUGHTS SPORTCAFÉ OP VRIJDAG
8 NOVEMBER
Op vrijdag 8 november organiseert MOVE Vught het Vughts Sportcafé. Tijdens het
Vughts Sportcafé neemt spreker Dr. Frank van Eekeren ons mee in de waarden van
sport.
Het besturen van een sportvereniging is een
hele klus. Dat concludeert Frank van Eekeren
op basis van vele jaren onderzoek en zijn eigen
ervaringen in de praktijk. Als lector Impact of
Sport aan de Haagse Hogeschool en onderzoeker Sport & Society aan de Universiteit Utrecht
bestudeert hij de waarden en de organisatie van
de sport.
Praktijkervaring
Als vrijwilliger bij onder andere voetbalvereniging Helvoirt en gymnastiekclub Flik Flak in Den
Bosch ervaarde hij de praktijk. “Een club is veel
lastiger te besturen dan een groep mensen in
een bedrijf. De wensen van bestuurders, leden
en vrijwilligers kunnen sterk uiteen lopen. En
dan zijn er ook nog sponsors, de gemeente en
de buurt waar je als bestuurder rekening mee
hebt te houden.”

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 waarden creëert die passen bij de eigenheid van de
club?’ centraal. Van 21.45 tot 22.30 uur is er
gelegenheid tot napraten tijdens de netwerkborrel.
Bent u erbij?
Wilt u meer weten over het programma en/of
u aanmelden?
Kijk dan op www.movevught.nl/sportcafe

‘De Waardevolle Club’
Van Eekeren schreef er een boek over. “Als een
club geen gewoon bedrijf is dan kun je het ook
niet als een bedrijf besturen. Een club moet verschillende waarden creëren. Daarom heb ik mijn
boek ‘De Waardenvolle Club’ genoemd. Daarin
beschrijf ik ideeën over hoe je als club waarden
kunt creëren die bij jouw club en jouw omgeving
passen.”
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

VOORUITGANG IN ONS NIEUWE CENTRUM
Werkzaamheden parkeerplaats Ploegveld
Zoals u waarschijnlijk hebt gemerkt, zijn we al flink aan het werk op het Ploegveld. De
Bruna is gesloopt en de voorbereidende werkzaamheden aan de kabels en leidingen
zijn afgelopen week van start gegaan. Om het werk goed te kunnen uitvoeren, hebben we een tijdelijke parkeerplaats gemaakt op de locatie van het oude postkantoor.
U rijdt dit parkeerterrein op en af vanuit het
Ploegveld. Daarnaast zijn we ook aan het werk
op de Dr. Hillenlaan. Hier geldt nu een parkeerverbod omdat de weg daar nu smaller is. Dus let

goed op waar u uw auto neerzet. Met borden
staat aangegeven waar u wel mag parkeren.
Samen maken we Vught mooier.

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

september 2019;
BOUW MET PLANOLOGISCHE
• S cheepenstraat 1, kappen van een eikenboom, AFWIJKING EN MONUMENT
OV20191228, ingekomen 30 september 2019; • 
Raadhuisstraat 1, het gedeeltelijk wijzigen
•
Begraafplaats Ouwerkerklaan, kappen van
van de eerder verleende omgevingsvergunOp woensdag 23 oktober zijn de balies van de afdeling Burgerzaken gesloten. Uw documenten
twee bomen, OV20191229, ingekomen 1
ning voor de verbouwing van Villa Bleijenburg,
(rijbewijzen en reisdocumenten) kunt u op deze dag afhalen bij de ontvangst- en informatiebalie.
oktober 2019;
ov20191171.
• St.-Lambertusstraat 19, verbouwen van een
De vergunning is verzonden op 30 september
woning OV20191231, ingekomen 1 oktober 2019.
2019;
• Boslaan 49, het bouwen van een transformaINGEKOMEN SLOOPMELDING
torruimte, OV20191232, ingekomen 1 okto- • Beukenhorst 3 A, slopen van een rieten dak ter
ber 2019;
vervanging van een nieuw dak, SM20197051.
• Perceel L 4150 Lievevrouwepark, kappen van
De melding is geaccepteerd op 2 oktober 2019.
drie bomen, OV20191233, ingekomen 3 oktober 2019.
PROCEDURE
• Hoevensestraat 21 A, wijziging plaatsen van
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
een kap op de aanbouw met staalplaat i.p.v. procedurekader).
De gemeenteraad vergadert op donderdag 10
HAMERSTUKKEN
riet, OV20191234, ingekomen 2 oktober 2019.
oktober a.s. om 20.00 uur. Tijdens deze verga- • Gedragscode integriteit politieke ambtsdragers
INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING
dering neemt de raad besluiten over de ondergemeente Vught 2019
PROCEDURE
• Heuvel 2, brandveilig gebruik van De Petrus,
werpen die deze avond op de agenda staan. Bij • Ambitieniveau invoering Omgevingswet
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
GM20198003, ingekomen 16 september 2019.
de 'Hamerstukken' gebeurt dat met één slag • Onttrekking van wegen (geheel of gedeeltelijk)
procedurekader), onder vermelding van het
De melding is geaccepteerd op 27 september
van de hamer: die onderwerpen zijn tijdens de
aan de openbaarheid ten behoeve van actualiaanvraagnummer
2019.
Commissievergadering als zodanig benoemd. Bij
sering van de wegenlegger
de 'Bespreekstukken' gaan de partijen eerst met
BESLUIT VERLENGING
PROCEDURE
elkaar in discussie, voordat er een besluit wordt
BESPREEKSTUKKEN
BESLISTERMIJN AANVRAAG
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
genomen.
• GFT gemeente Vught
OMGEVINGSVERGUNNING
procedurekader).
• Huurprijssystematiek binnensportaccommo• Taalstraat 187, splitsen van een woning naar
De vergadering is openbaar en vindt plaats
daties
vier appartementen, OV20191153.
VERLEENDE VENTVERGUNNING
in de raadszaal van het raadhuis aan het
De brief is verzonden op 30 september 2019. • Vught, vergunning voor het venten van ijs dageLeeuwensteinplein 5. U kunt de vergadering
lijks van 9.00 – 20.00 uur in de periode van 1
ook rechtstreeks volgen via internet (www.
PROCEDURE
april 2020 t/m 31 oktober 2020, AP20190254,
gemeenteraad.vught.nl).
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
ingekomen op 24 september 2019.
procedurekader), onder vermelding van het
De vergunning is verzonden op 27 september
aanvraagnummer.
2019.

BALIES AFDELING BURGERZAKEN GESLOTEN

RAADSVERGADERING
Donderdag 10 oktober om 20.00 uur

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.

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

Naam
Geboortedatum Datum besluit
en voorletters						
Sijaranamual, R.B.P.
30-04-1989
02-10-2019
Sibiak, R.E.
21-02-1967
02-10-2019
Armstörff, P.
02-05-1978
02-10-2019
van der Sluijs, P.G.A.
15-01-1969
02-10-2019
Brooks, D.D.
09-09-1985
02-10-2019
van Driel, M.C.G.
16-03-1977
02-10-2019

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Uitschrijving wegens
vertrek naar
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken met ingang van de dag na die
waarop de beschikking is verzonden worden
aangetekend.

AANLEG
BOUW
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
• Bestevaer 25, perceel B 10143, plaatsen van
De gemeente heeft besloten een gehandicapeen hekwerk, OV20191221.
tenparkeerplaats aan te leggen ter hoogte van:
De vergunning is verzonden op 2 oktober 2019. • Mutsaersstraat 21, GP20190006.
• Prins Mauritslaan 7, plaatsen van een construc- • Kerkweg 45, GP20190008.
tiemuur, OV20191225.
• Haspelstraat 9, GP20190007.
De vergunning is verzonden op 2 oktober 2019. voor het parkeren van de personenauto van
PROCEDURE
een gehandicapte bewoner.
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraagINRIT / UITWEG
nummer
• Jacob van Ruisdaelstraat 22, verlagen van trotPROCEDURE
toir voor oprit, OV20191194.
Hierop zijn de procedures 1 a en 4 van toepasHertoglaan
De vergunning is verzonden op 30 september sing (zie procedurekader) van 10-10-2019 tot
•
De Hertoglaan is afgesloten tussen de
2019.
en met 21-11-2019.
Baroniesingel en de Piacenzastraat.
WEGWERKZAAMHEDEN
• Verkeer wordt omgeleid.

Dokter Hillenlaan / Ploegveld e.o.
Bergenshuizensestraat en Kraaiengatweg
• Op de Dokter Hillenlaan en de omgeving van • De Bergenshuizensestraat en Kraaiengatweg
de Marktveldpassage worden nutswerkzaamzijn op 9 en 10 oktober afgesloten tussen
heden uitgevoerd. De weg wordt niet afgeslo07.00 en 17.00 uur.
ten maar er is plaatselijk overlast.
• Verkeer leiden we om.
• De locatie van het voormalige postkantoor is
omgebouwd als tijdelijk parkeerterrein.
Willem de Zwijgerlaan
• De doorgang (zijkant Marktveldpassage) tus- • Willem de Zwijgerlaan is gestremd i.v.m. de
sen Marktveld en Ploegveld is gestremd.
bouwwerkzaamheden van het appartementencomplex.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• wijzigingsplan ‘Stationsstraat 6a Vught’
• 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.

BOUWEN
EN WONEN

•H
 ebt 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.

kantoor. 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.

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
de activiteiten bouwen en monumenten wor- INGEKOMEN AANVRAGEN
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. OMGEVINGSVERGUNNING
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor- • Prins Mauritslaan 7, plaatsen van een construcden ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
tiemuur, OV20191225, ingekomen 29 september 2019;
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn • Theresialaan 105, uitbreiden van de woning
aan de achterzijde, OV20191226, ingekomen
openbaar. De agenda voor elke vergadering
29 september 2019;
staat op de site van de gemeente Vught, www.
Kleine Weidehoeve 21, verbreden van de
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven • 
bestaande oprit, OV20191227, ingekomen 30
weken op dinsdagmorgen in het gemeente-

PROCEDURES
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 stukken verkregen worden.
2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indienen bij: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publicatie 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 genomen. Uw zienswijze en een eventuele reactie hierop 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 zienswijzen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in procedure 2 is omschreven.
4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend door
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
weken). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;

Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, Vught. Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl

Gemeente Vught

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- e en omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht;
- d e 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 voorziening 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 daartegen een beroepschrift worden ingediend door
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
weken). Het beroepschrift moet worden ondertekend 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 elektronische 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.

@Vught

06 11 13 32 51

