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VEILIG ONDERNEMEN IN DE GEMEENTE VUGHT
Vraag de gratis scan Excellent Cameratoezicht aan 

65 PLUS? BEZOEK HET REISLOKET VOOR 
INFORMATIE, ADVIES EN GRATIS OV-CHIPKAART
Donderdag 31 oktober van 10.00 tot 15.00 uur bij de ingang van DePetrus
Met welke bus kan ik naar mijn familie? En 
hoe zit dat nou met de OV-chipkaart? Bij het 
Reisloket kunt u terecht met al uw vragen over 
het openbaar vervoer. 

De deskundige OV-ambassadeurs nemen alle 
tijd voor u. Zij weten als geen ander welke vra-
gen senioren hebben. Hebt u praktische vragen 
of wilt u een persoonlijk reisadvies? Kom dan 
langs op donderdag 31 oktober van 10.00 uur 
tot 15.00 uur. Het Reisloket vindt u bij de ingang 
van de Petrus (Heuvel 2, Vught). In het Reisloket 
kunt u als 65-plusser ook gratis een persoonlijke 
OV-chipkaart aanvragen. U bespaart dan € 7,50. 

Let op: Neem voor het aanvragen van de 
OV-chipkaart uw legitimatiebewijs en een pas-
foto mee.

Gemeente Vught werkt samen met de politie Vught in de strijd tegen de criminaliteit 
binnen onze mooie gemeente. Wij vinden het belangrijk dat elke ondernemer veilig 
kan ondernemen. Om de pakkans van criminelen te vergroten en criminaliteit te ver-
minderen is cameratoezicht hierbij van groot belang. 

Gratis scan Excellent Cameratoezicht
Verdachten van misdrijven kunnen door came-
rabeelden sneller opgespoord en vervolgd 
worden. Helaas kan politie (opsporing) en 
Openbaar Ministerie (vervolging) meer dan 
50% van de beelden níet gebruiken. De beelden 
zijn namelijk van te slechte kwaliteit. Daarom 
bieden wij, in samenwerking met het Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(het CCV), alle ondernemers in de gemeente 
Vught met een camerasysteem de gratis scan 
Excellent Cameratoezicht aan. 

Voldoen aan minimale eisen
Tijdens de scan controleert een onafhankelijk 
adviseur van het CCV of het camerasysteem 

geschikt is voor de minimale eisen van heter-
daadkracht, opsporing en vervolging én daar-
mee voldoet aan Excellent Cameratoezicht. 
Ondernemers in de gemeente Vught ontvangen 
deze week hierover een brief, via de post of via 
de mail. Hebt u, als ondernemer met een came-
ra-systeem geen brief ontvangen, dan kunt u van 
23 oktober tot 6 november de gratis scan aan-
vragen via www.veiligondernemenbeginthier.nl/
excellent-cameratoezicht. Na aanmelding, 
wordt er contact met u opgenomen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over Excellent 
Cameratoezicht op www.veiligondernemenbe-
ginthier.nl/excellent-cameratoezicht.

HET VUGHTS SPORTCAFÉ OP VRIJDAG 
8 NOVEMBER
De waarden van sport

Bijna iedereen kent de waarden van sport 
wel. Sport is leuk om te doen en bewegen 
maakt ons fitter. Het sociale aspect (onderlinge 
omgang, andere mensen leren kennen, etc.) 
speelt een  belangrijke rol en we leren ook 
omgaan met winnen en verliezen.

Grote uitdaging
Van clubs en verenigingen wordt verwacht dat 
zij deze waarden produceren en dat maakt het 
besturen van een vereniging een grote uitdaging. 
Want hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat 
presteren binnen de lijnen niet ten koste gaat 
van gezelligheid langs de lijn? Of dat bestuurlijke, 
zakelijke maatregelen niet leiden tot ontevre-
den vrijwilligers (waar veel verenigingen toch al 
een tekort aan hebben!)?

Veilig sportklimaat
Met deze aspecten hebben wij ook binnen 
voetbalvereniging Zwaluw V.F.C. te maken. Met 
ongeveer 1200 leden is het in de praktijk 
heel erg moeilijk om het iedereen naar de 
zin te maken en betrokkenen tevreden te 
houden. Een van de zaken die wij hoog in het 
vaandel hebben staan, is het creëren van een 
veilig sportklimaat. Maar dit is uiteraard maar 
een klein onderdeel van het onderwerp ‘de 
waarden van sport’. Het delen van kennis met 
en leren van ervaringen van andere clubs en 
verenigingen over dit onderwerp kan ons dus 
allemaal een stap verder helpen.

Inspirerende lezing
In het Vughts Sportcafé stelt Dr. Frank van 
Eekeren, lector Impact of Sport aan de Haagse 
Hogeschool en onderzoeker Sport & Society 

aan de Universiteit Utrecht al deze onderwer-
pen in een inspirerende lezing aan de orde. Hij 
houdt bestuurders, vrijwilligers, coaches, trai-
ners etc. een spiegel voor en inspireert hen om 
gezamenlijk waarden te creëren. Uiteraard aan 
de hand van vele voorbeelden uit de praktijk 
die voor velen herkenbaar zullen zijn. Reden 
temeer dus om deze lezing niet te missen!

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 betrok-
kenen 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 net-
werkborrel.

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

CURSUS VUGHTOLOGIE
Kennismaking met Vught voor nieuwe inwoners
Vughts Museum, ABZ en Stichting Erfgoed Vught 
organiseren ieder jaar de cursus Vughtologie 
voor nieuwe inwoners van Vught (ingeschreven 
in 2019). Wilt u meedoen, meldt u zich dan aan 
via www.abzvught.nl. Deelname is gratis.

Data cursus:
•  Woensdag 6 november,19.30 tot 21.30 uur, 
Cees Slegers: Wegwijs door Vught 

•  Woensdag 13 november, 19.30 tot 21.30 uur, 
Henk Smeets: Vught in vroeger eeuwen

•  Woensdag 20 november, 19.30 tot 21.30 uur, 
Frans Kapteins: Natuur en milieu in Vught

Op 8 november organiseert MOVE Vught het Vughts Sportcafé. Thema dit keer is het 
onderwerp ‘de waarden van sport’. Een Sportcafé in de gemeente Vught is belangrijk. 
Wilt u weten waarom? Lees dan het verhaal van Jacco de Koning, voorzitter Zwaluw 
V.F.C. 

BLADKORVEN:  ALLÉÉN BESTEMD VOOR 
BLADAFVAL
In deze tijd van het jaar komt u overal in onze groene gemeente bladkorven tegen. 
Handig voor bladafval van het openbaar groen én voor het bladafval uit uw tuin. Ander 
(groen) afval hoort niet in de korf. Bij onjuist gebruik, moeten we de bladkorf verwij-
deren.

Het bladafval uit de bladkorven dient als 
grondstof voor compost. Maar soms treffen 
we ander afval aan in de korven, zoals takken, 
papier, schillen en vuilniszakken. Dat maakt het 
afval in zijn geheel onbruikbaar. Bovendien ont-
staan er zo hinderlijke afvalverzamelplaatsen op 
ongewenste locaties. Dat willen we voorkomen. 
Daarom worden onjuist gebruikte bladkorven 
dan ook verwijderd. 

Milieustraat
Gebruik de bladkorven uitsluitend voor bladaf-
val. Ander afval kunt u inleveren bij de milieu-
straat. Groenafval kunt u zelfs gratis aanbieden. 
Zo helpt u Vught en uw eigen buurt schoon 
en groen te houden. Hartelijk dank voor uw 
medewerking!

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
Saleh R.Y.A. 18-12-1988 17-10-2019 Onbekend

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

WERKZAAMHEDEN BRUG KAMPDIJKLAAN
Van maandag 21 oktober tot maandag 4 november
Van maandag 21 oktober tot maandag 4 
november voert firma Batec BV uit Velddriel 
werkzaamheden uit aan de brug Kampdijklaan. 
Diverse houten, betonnen en stalen bruggen 
en steigers worden gereinigd en gerepa-
reerd, leuningen en brugdekken vervangen 

of van nieuwe slijtlagen voorzien. Ook voe-
ren zij diverse kleinere werkzaamheden uit. 
Deze werkzaamheden kunnen uitlopen als 
de weeromstandigheden ongunstig zijn, zoals 
bij vochtigheid. Het verkeer wordt omgeleid.

HERTOGLAAN TOT EIND OKTOBER GESTREMD
Door onvoorziene rioleringswerkzaamheden 
is de Hertoglaan tussen de Baroniesingel en 

de Piacenzastraat tot eind oktober afgesloten. 
Het verkeer wordt omgeleid.



   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

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

de Dokter Hillenlaan en de omgeving van de 
Marktveldpassage. De weg wordt niet afgeslo-
ten maar er is plaatselijk overlast.

•  De doorgang (zijkant Marktveldpassage) tus-
sen Marktveld en Ploegveld is gestremd.

•  Afsluiting Marktveldpassage (P-plaatsen achter-
zijde Blokker).

Hertoglaan
•  De Hertoglaan is afgesloten tussen de 

Baroniesingel en de Piacenzastraat.
• Verkeer wordt omgeleid.

Kampdijklaan
•  De brug Kampdijklaan over het Drongelens 

kanaal is gestremd. 
• Verkeer wordt omgeleid.

M. de Ruyterweg
•  De Michiel de Ruyterweg, tussen Bestevaer 

en Esschestraat, is tot en met 1 november 
gestremd.

75-jarige bevrijding Vught
•  Op zaterdag 26 oktober zijn i.v.m. festiviteiten 

De Heuvel, Marktveld en een aantal parkeer-
plaatsen ter plaatse van het voormalige post-
kantoor afgesloten voor alle verkeer.

•  Vanaf het station is er een Lichtjestocht naar 
het Marktveld waardoor er tussen 17.30 en 
19.00 uur plaatselijk overlast is.

Deutersestraat
•  De brug Deutersestraat over het Drongelens 

kanaal is vanaf 4 november gestremd. 
•  Verkeer wordt omgeleid.

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

bouwwerkzaamheden van het appartemen-
tencomplex.

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

BALIES AFDELING BURGERZAKEN GESLOTEN 
Vandaag, woensdag 23 oktober,  zijn de balies van de afdeling Burgerzaken gesloten. Uw 
documenten (rijbewijzen en reisdocumenten) kunt u op deze dag afhalen bij de ontvangst- en 
informatiebalie.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• ontwerp bestemmingsplan 'A2 2018'
• wijzigingsplan ‘Stationsstraat 6a Vught’
•  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.

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

•  Helvoirtseweg 158, kappen van bomen, OV 
20191240, ingekomen 10 oktober 2019;

•  Reutsedijk 7, kappen van 4 bomen, OV 
20191241, ingekomen op 10 oktober;

•  Perceel E 4290 t.h.v. Vijverbosweg, bouwen van 
een woning, OV 20191242, ingekomen op 10 
oktober 2019;

•  Leeuwerikstraat 3, bouw van een uitbouw van 
een woning, OV 20191244, ingekomen op 10 
oktober;

•  Kempenlandstraat 33-35, oprichten van een 
inrichting voor de productie van diergenees-
middelen en aanvullende diersupplementen, 
UV 20194013, ingekomen op 11 oktober 
2019;

BOUWEN 
EN WONEN

•  Johan Frisolaan 9, plaatsen van een overkap-
ping in de achtertuin, OV20191243, ingekomen 
11 oktober 2019;

•  Loonsebaan 191, plaatsen van een nieuwe 
toegangspoort, OV20191253, ingekomen 17 
oktober 2019.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Nieuwe Heikantstraat 1 A, realisatie van drie 
zelfstandige wooneenheden, OV20191158.

De brief is verzonden op 17 oktober 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
•   Helvoirtseweg 171, herbouwen/verbouwen 

van een bedrijfspand, OV20191107.
De vergunning is verzonden op 17 oktober 
2019.

•  Anna Bijnsstraat 37, maken van een dakopbouw, 
OV20191200.
De vergunning is verzonden op 17 oktober 
2019.

SLOOP EN MONUMENT
•  Taalstraat 187, gedeeltelijk slopen en verande-

ren, OV20191207.
De vergunning is verzonden op 17 oktober 
2019.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  St.-Lambertusstraat 19, het slopen van de ach-

tergevel met aanbouw en een gedeelte van de 
zijgevel, OV20197061.

De melding is geaccepteerd op 15 oktober 
2019.

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

VERLEENDE EVENEMENTEN-
VERGUNNING MET TIJDELIJKE 
VERKEERSMAATREGEL
•  Heuvel 2 (DePetrus), viering Sint Nicolaas voor 

het Vughtse Kind op zondag 17 november 

2019 van 13.30 tot 16.00 uur in DePetrus en 
de intocht vanaf de Stationsstraat, richting St.-
Elisabethstraat, Ploegstraat, aankomst Heuvel. 
Heuvel is op zondag 17 november afgesloten 
van 12.00 tot 14.00 uur, AP20190264, ingeko-
men op 2 oktober 2019.

De vergunning is verzonden op 15 oktober 
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

•  Boslaan (IJzeren Man), het houden van 
Rondetocht “De IJzeren Man” met lampion-
nentocht, nader te bepalen in de winterperi-
ode van 15 november 2019 t/m 15 maart 2020, 
AP20190268, ingekomen op 14 oktober 2019.

De vergunning is verzonden op 17 oktober 
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. 

AANLEG 
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
De gemeente heeft besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen ter hoogte van:

•  Helvoirtseweg 113, achterzijde woning (over-
zijde Steenweg t.h.v. huisnr. 42), GP20190009.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). De stukken liggen 
ter inzage vanaf 23 oktober tot 4 december 
2019.

STANDPLAATSVERGUNNING
•  Marktveldpasssage (Bruna/AH), het verkopen 

van kerstbomen t.b.v. Scoutinggroep Prins 
Willem van Oranje op zaterdag 7 december 
2019 van 9.00 tot 17.00 uur, AP20190267, 
ingekomen op 11 oktober 2019.

De vergunning is verzonden op 15 oktober 
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. 

VLAGT U MEE?
Komende zaterdag, 26 oktober, vieren we de 75 jarige bevrijding van Vught. Een 
prachtige gelegenheid om onze nationale driekleur uit te hangen. Vlagt u mee?

Onze Nederlandse vlag is het symbool van 
de eenheid en onafhankelijkheid van ons land. 
Daarom behandelen we ‘m met eerbied en 
respect. Dat doet u door:

•  een vlaggenstok te gebruiken die voorkomt 
dat de vlag de grond raakt

• de vlag het verkeer niet te laten hinderen
• de vlag bij zonsondergang neer te halen. 

Hartelijk dank voor uw medewerking.  


