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HET VUGHTS SPORTCAFÉ OP VRIJDAG 
8 NOVEMBER

Op vrijdag 8 november organiseert MOVE Vught het Vughts Sportcafé. Op deze avond 
neemt spreker Dr. Frank van Eekeren ons mee in de waarden van sport. Het Sportcafé 
vindt plaats in het clubhuis van Prins Hendrik. U bent vanaf 18.30 uur van harte wel-
kom. Een Sportcafé in de gemeente Vught is belangrijk. Wilt u weten waarom? Lees 
dan deze week het verhaal van wethouder Van de Ven.

Vught heeft een rijk verenigingsleven, met een 
breed aanbod aan sportactiviteiten. Maar dat 
is niet vanzelfsprekend. De opgave is om dit 
te behouden en te versterken. Het Vughts 
Sportcafé is de kans om van elkaar te leren en 
samen tot nieuwe ideeën te komen.

Meerwaarde van elkaar ontmoeten
Tijdens het Vughts Sportcafé op vrijdag 15 
maart hebben we de meerwaarde kunnen zien 
van elkaar ontmoeten buiten de vaste verplich-
tingen van uw eigen vereniging om. We zijn 
toen thematisch in workshops uiteen gegaan. 
Op 8 november 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. Dat is een 
vraag waar we allemaal op een bepaalde manier 
mee te maken hebben in onze sportverenigin-
gen. Niet alleen in het bestuur, maar ook kader-
leden, trainers en vrijwilligers. 

Inspirerende avond
Het programma start om 19.00 uur. Het 
belooft een inspirerende avond te worden met 
Frank van Eekeren als spreker. En natuurlijk 

is het belangrijk om elkaar te ontmoeten en 
spreken tijdens de netwerkborrel. Kom allen!

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

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

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 hebben 
hierover een brief ontvangen, via de post of via 
de mail. Hebt u, als ondernemer met een came-
rasysteem nog geen brief ontvangen, dan kunt 
u tot 6 november de gratis scan aanvragen via 
www.veiligondernemenbeginthier.nl/excellent-
cameratoezicht. Na aanmelding wordt er con-
tact met u opgenomen.

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

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. 

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
Rinkes, R. 22-07-1994 24-10-2019 Onbekend

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

BRUG KAMPDIJKLAAN LANGER DICHT
Momenteel voert firma Batec BV uit Velddriel 
werkzaamheden uit aan de brug Kampdijklaan. 
Vanwege onvoorziene werkzaamheden is 
het nodig om de brug langer af te sluiten. 

De werkzaamheden kunnen verder uitlopen 
als de weersomstandigheden ongunstig zijn, 
zoals bij vochtigheid. Het verkeer wordt 
omgeleid.

 EEN GROOT 
  DANK U WEL 

DAG VAN DE MANTELZORG

Mantelzorgteam Vught

Zaterdag 9 november, 13.30 - 18.00 uur
IJM Strandpaviljoen, Boslaan 49, Vught 

Bent u mantelzorger? 
Dan bent u op zaterdag 9 november van harte uitgenodigd. 

Programma
13.30 uur:  Ontvangst
14.00 uur:   Welkom door wethouder Heijboer
14.15 uur:  Walking dinner
18.00 uur:  Einde programma

De middag wordt muzikaal omlijst door de band Mateus. 
Zij zorgen voor een gezellige sfeer tijdens het eten.

Aanmelden
Komt u ook? Meldt u zich dan aan via info@welzijnvught.nl of   
bel 073 65 65 350. Hebt u dieetwensen of is vervoer een probleem? 
Geef dit dan bij aanmelding door.

65 PLUS? BEZOEK HET REISLOKET VOOR 
INFORMATIE, ADVIES EN GRATIS OV-CHIPKAART
Donderdag 31 oktober van 10.00 tot 15.00 uur bij 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 DePetrus (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.

GEZONDE COMBINATIE
Bewegen, samen eten en ontmoeten in een gezellige sfeer
In de wijkpunten De Rode Rik en Visio de 
Vlasborch vindt iedere maand de Gezonde 
Combinatie plaats. Deze combinatie bestaat uit 
een beweegactiviteit met gezond eten of een 
gezonde snack. Het is laagdrempelig en ieder-
een 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.socialekaart.
vught.nl. 

Waar en wanneer Gezonde Combinatie?
•  De Rode Rik, Van Sonstraat 48 in Vught op 

woensdag 6 november en 4 december. 
   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 9 november en 14 decem-
ber.

  Aanmelden via devlasborch@visio.org of 
tel. 088 58 61 500

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

OPHALEN SNOEIHOUT ZATERDAG 9 NOVEMBER
Op zaterdag 9 november halen we uw snoeihout gratis aan huis op. Leg het snoei-
hout zaterdagochtend vóór 7.30 uur aan de straat. De bundels mogen niet langer 
zijn dan 1,5 meter en maximaal 15 kilo wegen.

U kunt uw snoeiafval ook gratis naar de 
Milieustraat brengen. De Milieustraat is op 
woensdagen en vrijdagen open van 12.30 uur 

tot 17.00 uur en op zaterdagen van 9.00 tot 
16.00 uur.



   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

GEZAMENLIJKE 
COMMISSIE
Donderdag 31 oktober 2019 om 20.00 uur

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.

•  Het P-terrein Marktveldpassage (achterzijde 
Blokker) is afgesloten.

•  Het P-terrein Ploegveld is afgesloten. Het 
P-terrein t.p.v. het voormalige postkantoor 
blijft beschikbaar.

Hertoglaan
•  De Hertoglaan is afgesloten tussen de 

Baroniesingel en de Piacenzastraat.
• Verkeer wordt omgeleid.

Bisschop Zwijssenplein
•  Op het Bisschop Zwijssenplein is ter hoogte 

van huisno. 30 de weg afgesloten voor door-
gaand verkeer i.v.m. schade aan de riolering.

Kampdijklaan
•  De brug Kampdijklaan over het Drongelens 

kanaal is gestremd. 
•  Verkeer wordt omgeleid.

Grote Zeeheldenbuurt
•  De Michiel de Ruyterweg is tot en met 1 

november gestremd tussen Bestevaer en de 
Esschestraat. 

•  De Michiel de Ruyterweg is van 4 t/m 
8 november gestremd tussen de Maarten 
Trompstraat en Bestevaer.

•  De Maarten Trompstraat is van 11 t/m 
22 november gestremd tussen de M. de 
Ruyterweg en de Esschestraat.

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
WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

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

•  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 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

•  Helvoirtseweg 46, uitbouwen aan de achter-
zijde, wijziging kozijnen in de voorgevel en 
plaatsen zonnepanelen, OV20191254, ingeko-
men 17 oktober 2019;

•  St.-Lambertusstraat 20, herbouwen van een 
loods, OV20191255, ingekomen 21 oktober 
2019;

•  Boslaan 4, gewijzigde uitbreiding van een 
tuinkamer, OV 20191245, ingekomen op 18 
oktober 2019.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW EN MONUMENT
• Beukenhorst 3 A, vervangen van een rieten 
dak, OV20191196.
De vergunning is verzonden op 21 oktober 
2019.

KAP
•  Middelstebaan 16, kappen van een eik, 

OV20191224.
De vergunning is verzonden op 22 oktober 
2019.

•  Perceel L 4150 Lievevrouwepark, kappen van 
drie bomen, OV20191233.

De vergunning is verzonden op 23 oktober 
2019.

•  Diverse locaties Vught Zuid, kappen van 25 
dode en slechte bomen in Zuid, OV20191239.

De vergunning is verzonden op 23 oktober 
2019.

BOUWEN 
EN WONEN

•  Ouwerkerklaan 4, kap van twee bomen op de 
begraafplaats, OV20191229.

De vergunning is verzonden 24 oktober 2019.
•  Diverse locaties in Vught Noord, kappen van 

23 dode en slechte bomen gebied Noord, 
OV20191238.

De vergunning is verzonden op 24 oktober 
2019.
 
VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE

•  Lunettenlaan 102 D A, wijziging brandveilig 
gebruik, UV20191157.

De vergunning is verzonden op 22 oktober 
2019.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepas-
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen 
zes weken met ingang van de dag na de publi-
catie ingediend worden

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Van de Pollstraat 3B en 5, lopen van een voor-

malig parochiehuis en bijgebouw, SM20197059.
De melding is geaccepteerd op 22 oktober 
2019.

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

INTREKKING AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat zij in de afgelopen periode onder-
staande omgevingsvergunningen hebben inge-
trokken: 

•  Andrej Sacharovlaan 30 en 32, aanpassing posi-
tionering woningen, OV20191213.

•  Willibrordusstraat 5, aanleggen van een in- en 
uitrit, OV20191204.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepas-
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen 
zes weken met ingang van de dag na de publi-
catie ingediend worden

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:

•  6 september 2019 op grond van het Besluit 
algemene regels inrichtingen milieubeheer 
(activiteitenbesluit), verhuur van hefbrug en 
gereedschappen, MM20190014 gevestigd aan 
de Industrieweg 24 I, te Vught.

De melding is geaccepteerd op 21 oktober 
2019.

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

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

•  Molenvenseweg 36, voor de woning, 
GP20190010.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). De stukken liggen 
ter inzage vanaf 31oktober tot 12 december 
2019.

Realiseren/instellen van parkeervoorzie-
ningen voor het opladen van elektrische 
auto’s 
De gemeente heeft besloten tot het instel-
len/ realiseren van een tweetal gereserveerde 
parkeervoorzieningen voor het opladen van 
elektrische auto’s gelegen aan de haakse par-
keervoorzieningen in de Jan van Amstelstraat 
tegenover woning Jan van Amstelstraat 2. Deze 
verkeersmaatregel wordt uitgevoerd door mid-
del van  toepassing van bord E04 (parkeergele-
genheid) met onderbord met de tekst “uitslui-
tend opladen elektrische voertuigen”. 

PROCEDURE
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op 
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn de 
procedures 1a en 4 van toepassing (zie proce-
durekader) in de periode van 30 oktober 2019 
t/m 11 december 2019.

Op donderdag 31 oktober aanstaande verga-
dert de Gezamenlijke Commissie. Tijdens deze 
vergadering debatteren raads-, burger- en col-
legeleden over onderstaande onderwerpen. De 
vergadering begint om 20.00 uur. De vergade-
ring vindt plaats in de commissiekamer van het 
raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5.

Onderwerpen Gezamenlijke Commissie 
van donderdag 31 oktober, aanvang 
20.00 uur.

• Bestuursrapportage (burap) II-2019
• Programmabegroting 2020

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 gemeenteraad.vught.
nl. Voor meer informatie over het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de griffie via tele-
foonnummer 073 65 80 199, of stuur een mail 
naar griffie@vught.nl.


