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BOA

NIEUWS
Vuurwerkoverlast
De laatste tijd ontvangt de gemeente Vught
regelmatig meldingen van het afsteken van
vuurwerk. Voornamelijk in de buurt van het
Lidwinaveld wordt er veel overlast ervaren. De
politie en boa’s gaan de komende tijd extra
surveilleren op het afsteken van vuurwerk.
Als wordt geconstateerd dat men vuurwerk
afsteekt, buiten de vastgestelde wettelijke tijden,
riskeert men een boete en/of een HALT straf
en het vuurwerk wordt in beslag genomen.

VOLOP PARKEERRUIMTE OP HET
PLOEGVELD IN DE FEESTMAAND
U hebt het misschien wel gemerkt, op en rondom het Ploegveld wordt er hard
gewerkt aan het nieuwe centrumplan. We verleggen de nutsleidingen en we passen
het parkeerterrein aan. De werkzaamheden zouden kort voor de kerst afgerond
zijn. Aannemingsbedrijf Schapers heeft zijn werkzaamheden zo georganiseerd dat
de werkzaamheden eind november al klaar zijn. Dit is heel goed nieuws, én voor
de ondernemers én voor het winkelend publiek. Er zijn dus in december meer dan
genoeg parkeerplaatsen om uw boodschappen te kunnen doen.
De werkzaamheden die nu plaatsvinden
zijn nodig voor de bouw van het nieuwe
Centrumplan Oost. Maar voor de inkopen
in de feestmaand december is er dus op het
Ploegveld voldoende parkeerruimte. Ook de
ijsbaan kan op zijn oude vertrouwde plek staan
omdat de werkzaamheden voortvarend verlopen. Dit is aan de kant van de Raadhuisstraat

waar hij vorig jaar ook heeft gestaan. Als de
tijd van de ijsbaan weer voorbij is, maakt deze
plaats voor de bouw van de tijdelijke winkel
die in het eerste kwartaal opgebouwd wordt.
In deze winkel komen de Albert Heijn en Etos.
Samen maken we Vught mooier.

DE TAALMETER
Nieuw hulpmiddel bij het Taalhuis en Wegwijs+

Verkeerd parkeren
Ook ontvangt de gemeente Vught meldingen

over het verkeerd parkeren van auto’s. Auto’s
die op de stoep staan geparkeerd, maar ook
auto’s die staan op laadplekken voor elektrische auto’s die daar niet horen of geen gebruik
van mogen maken. De boa’s gaan hier extra op
controleren.
Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond
Wilt u een afvalcontainer o.i.d. plaatsen op
gemeentegrond? Dan moet u een vergunning
aanvragen. Doet u dat niet, maar maakt u wel
gebruik van (een deel van ) de weg? Dan maakt
u oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. U
riskeert hiervoor een boete.
Hebt u een melding of klacht? Spreek elkaar
dan eerst aan en probeer een probleem
samen op te lossen, voordat u een melding
doorgeeft via www.vught.nl/melden of via de
'MijnGemeente' app.

REGIONALE BODEMKWALITEITSKAART (BKK)
EN BODEMFUNCTIEKLASSENKAART
Gemeente Vught heeft, samen met regiogemeenten in Noordoost Brabant, een
Bodemkwaliteitskaart (BKK) en een bodemfunctieklassenkaart opgesteld. U kunt
deze stukken digitaal inzien op www.vught.nl/bodembeheer.
Een BKK geeft de gemiddeld berekende bodemkwaliteit van bepaalde zones in het beheersgebied (de regio) weer. Een bodemfunctieklassenkaart geeft aan van welke kwaliteit de toe te
passen grond moet zijn in een bepaald gebied.
Beide documenten hebben een functie om het
grondverzet binnen de regio te vergemakkelijken en goedkoper te maken.

Voordat de BKK door de gemeenteraad vastgesteld wordt, is het mogelijk een zienswijze
over de BKK in te dienen bij burgemeester en
wethouders, Postbus 10100, 5200 GA Vught.
Dit kan van donderdag 7 november tot en
met 19 december 2019. Voor het indienen
van een mondelinge zienswijze of een andere
uitleg kunt u contact opnemen met de afdeling
Ontwikkeling, telefoonnummer 073 65 80 680

De samenleving wordt steeds ingewikkelder. Er wordt steeds meer van u verwacht.
Werkt u weleens met DigiD? Maakt u geld over via internetbankieren? Vraagt u weleens een uitkering aan of een toeslag bij de gemeente? Goed kunnen lezen en schrijven, rekenen en met de computer kunnen omgaan is dan erg belangrijk. Maar wat
doet u als u deze basisvaardigheden niet of te weinig beheerst?
De Taalmeter
Een van de basisvaardigheden is taal. Om
te meten wat het taalniveau van iemand is,
gebruikt Wegwijs+ vanaf 6 november de
Taalmeter. Dit doen zij in samenwerking met
het Taalhuis. De Taalmeter is een hulpmiddel
om te zien of iemand begrijpt wat hij/zij leest.
De Taalmeter bestaat uit 24 meerkeuzevragen
en duurt ongeveer 15 minuten.

Na het afnemen van de Taalmeter, bespreekt
een adviseur van het Taalhuis de uitslag met de
klant. Tijdens dit gesprek wordt er gekeken hoe
iemand geholpen kan worden om een eventuele taalachterstand te verminderen. Maar ook als
er andere hulp nodig is dan wordt dit geregeld.

INLOOPOCHTEND TAALHUIS VUGHT
Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in DePetrus
Wilt u uw basisvaardigheden verbeteren? Kom dan langs bij het Taalhuis.
Iedere dinsdag tussen 10.00 en 12.00 uur
bent u welkom bij Bibliotheek Vught in
DePetrus om uw wens/hulpvraag op het
gebied van lezen, spreken of schrijven van
de Nederlandse Taal, rekenen of werken
met de computer te bespreken.

Tijdens de inloopochtend op dinsdag (uitgezonderd schoolvakanties) is er iemand die u
kan helpen. Wilt u de Nederlandse taal leren
dan kunnen zij u koppelen aan een Taalmaatje.
Hebt u meer moeite om met de computer te
werken dan kunt u een gratis cursus doen. Het
Taalhuis kijkt samen met u wat de beste manier
is en wat bij u past.

OPHALEN SNOEIHOUT ZATERDAG 9 NOVEMBER
Op zaterdag 9 november halen we uw
snoeihout gratis aan huis op. Leg het
snoeihout 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.

BRUG KAMPDIJKLAAN TOT EINDE JAAR GESLOTEN
Momenteel voert firma Batec BV uit Velddriel
werkzaamheden uit aan de brug Kampdijklaan.
Vanwege onvoorziene onderhoudswerkzaamheden is het nodig om de brug langer af
te sluiten. Het kost tijd om de brug optimaal

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

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

ONLINE MET JE PUBER!

Informatieavond voor ouders van jongeren vanaf 14 jaar
op woensdag 13 november

maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur
en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Esschestraat 109, plaatsen van dakkapellen,
Bijna alle jongeren hebben een mobiele telefoon. Ze verkennen grenzen via internet, • 
maar weten niet wat de eventuele gevolgen kunnen zijn. Bent u bekend met de onli- OV20191256, ingekomen 28 oktober 2019;
newereld van uw zoon/dochter? Hoe gaat u daar mee om? Weet u wat pussypic of • St.-Elisabethstraat 42, bouwen van een woning,
OV 20191246, ingekomen op 29 oktober 2019;
ransomware betekent?
• Deutersestraat 26, verbouwen van een woning
Deze vragen en nog veel meer komen aan 19.15 uur. Het programma start om 19.30 en
met mantelzorg, OV 20191248, ingekomen 29
bod tijdens de informatieavond ‘Online met je
eindigt om 21.15 uur.
oktober;
puber!’. Halt geeft u algemene informatie over
• Molenvenseweg 31, plaatsen van een aanbouw,
de veiligheid en neemt u mee in de onlinewe- Aanmelden
OV20191257, ingekomen 1 november 2019.
reld van vroeger en nu. Humanitas vertelt u
Duikt u samen met ons de online wereld in
meer over sexting en er is interactief theater van uw puber? Meldt u zich dan aan via info@
PROCEDURE
aanwezig. Helder Theater speelt een aantal
welzijnvught.nl.
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
scenes met als thema: sociale media.
procedurekader), onder vermelding van het
De informatieavond ‘Online met je puber!’ is
aanvraagnummer.
Waar en wanneer
een initiatief van de gemeente Vught, Wegwijs+,
De informatieavond vindt plaats op woensdag- Welzijn Vught, GGD, Helder Theater, Halt, VERLEENDE
avond 13 november bij het Maurick College, Novadic en Humanitas. Het Maurick College OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Titus Brandsmalaan 1. U bent welkom vanaf
faciliteert deze informatieavond.

PARKEERPLAATS PLOEGVELD AFGESLOTEN
VANAF 7 NOVEMBER
Tijdelijke parkeerplaatsen bereikbaar
Vanaf donderdag 7 november sluiten we het
parkeerterrein Ploegveld af. Dan begint uitvoerder Schapers daar aan de riolerings- en
asfaltwerkzaamheden. U kunt uw auto parke-

ren op de tijdelijke parkeerplaats aan de kant
van de Raadhuisstraat. Eind november zijn de
werkzaamheden klaar en is het Ploegveld weer
toegankelijk.

ONTWERP LIEVEVROUWEPARK
Na overleg met omwonenden is de herinrichting van het Lievevrouwepark vastgesteld. Het
definitief ontwerp kunt u zien op www.vught.nl/ontwerp-lievevrouwepark.

RAADSVERGADERING
Donderdag 7 november om 20.00 uur
De gemeenteraad vergadert op donderdag
7 november a.s. om 20.00 uur. Tijdens deze
vergadering neemt de raad besluiten over de
onderwerpen die deze avond op de agenda
staan. Bij de 'Hamerstukken' gebeurt dat met
één slag van de hamer: die onderwerpen zijn
tijdens de Commissievergadering als zodanig
benoemd. Bij de 'Bespreekstukken' gaan de
partijen eerst met elkaar in discussie, voordat
er een besluit wordt genomen.
De vergadering is openbaar en vindt plaats
in de raadszaal van het raadhuis aan het
Leeuwensteinplein 5. U kunt de vergadering ook rechtstreeks volgen via internet
(www.gemeenteraad.vught.nl).

WEGWERKZAAMHEDEN

HAMERSTUKKEN
• Aanwijzen K. Mellema tot tweede plaatsvervangend griffier
• Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven
BESPREEKSTUKKEN
• Verslag onderzoekscommissie geloofsbrieven
en toelating
• Beëdiging toegelaten raadslid
• Bestuursrapportage II-2019
• Programmabegroting 2020

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

Dokter Hillenlaan / Ploegveld e.o.
• Op de Dokter Hillenlaan is ter hoogte van
het Ploegveld overlast vanwege (nuts-) werkzaamheden.
Kampdijklaan
• De doorgang (zijkant Marktveldpassage) tus- • De brug Kampdijklaan over het Drongelens
sen Marktveld en Ploegveld is gestremd.
kanaal is gestremd.
• Het P-terrein Marktveldpassage (achterzijde • Verkeer wordt omgeleid.
Blokker) is afgesloten.
• Het P-terrein Ploegveld is gedeeltelijk afgeslo- Willem de Zwijgerlaan
ten. Het P-terrein t.p.v. het voormalige post- • Willem de Zwijgerlaan is gestremd i.v.m. de
kantoor blijft beschikbaar.
bouwwerkzaamheden van het appartementencomplex.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• ontwerp bestemmingsplan 'A2 2018'
• wijzigingsplan ‘Stationsstraat 6a Vught’
•U
 vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op www.vught.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

BOUWEN
EN WONEN
WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
de activiteiten bouwen en monumenten worden voorgelegd aan de Welstandscommissie.
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor-

•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.

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

BOUW
•
Esdoornlaan 8, plaatsen van een poort,
OV20191161.
De vergunning is verzonden op 24 oktober
2019.
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
• Taalstraat 187, 187 A, 187 B en 187 C, splitsen van een woning naar vier appartementen,
OV20191153.
De vergunning is verzonden op 25 oktober
2019.
• St.-Michielsgestelseweg 20, bouwen van bouwwerken en toestellen in een dierenweide,
OV20191208.
De vergunning is verzonden op 28 oktober
2019.
• Nieuwe Heikantstraat 21, verbouwen van de
woning, OV20191212.
De vergunning is verzonden op 28 oktober
2019.

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

LEEGSTANDSWET
VERGUNNING ARTIKEL 15
LEEGSTANDSWET
Burgemeester en wethouders van Vught maken
bekend dat zij aan VPS Nederland, een vergunning op grond van de Leegstandswet hebben
verleend voor de tijdelijke verhuur, 7e verlenging vergunning tijdelijke verhuur 96 kamers
Fort Isabella, Reutsedijk 1, 2 en 3, te Vught.
De vergunning is verzonden op 30 oktober
2019.
PROCEDURE
Hierop zijn procedure 1b en 4 van toepassing
(zie procedurekader).
ONTWERPBESCHIKKING
AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
•
Lunettenlaan 501, brandveilig gebruik voor
bouwdeel LA9, UV20194007.
Het college van B en W zijn voornemens, gelet
op artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te
verlenen.
De ontwerpbeschikking en de daarop betrekking hebbende stukken op de aanvraag omgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf de dag
na publicatie.
PROCEDURE
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepassing (zie procedurekader). De termijn eindigt
zes weken na de dag van publicatie.

INGEKOMEN SLOOPMELDING
•
Vliertstraat 44, verwijderen van asbesthou- TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
dende materialen, SM20197064.
•
Aloysiuslaan, het houden van een SinterDe melding is geaccepteerd op 30 oktober
klaasintocht op donderdag 5 december 2019
2019.
van 8.00-9.00 uur, AP20190275, ingekomen op
• Reutsedijk 2, slopen en verwijderen van asbest22 oktober 2019.
houdende materialen Fort Isabelle gebouw 2, Het besluit is verzonden op 29 oktober 2019.
SM20197062.
De melding is geaccepteerd op 29 oktober PROCEDURE
2019.
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan binPROCEDURE
nen zes weken met ingang van de dag na die
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
waarop de beschikking is verzonden worden
procedurekader).
aangetekend.
INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING
•
Heuvel 2, melding brandveilig gebruik,
GM20198004, ingekomen 29 september 2019.
De melding is geaccepteerd op 28 oktober
2019.

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

