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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

BLIK BIJ PLASTIC AFVAL GAAT GOED IN VUGHT
Nog enkele afvaltips

Het was even wennen dat er geen blik meer bij het glas mocht, maar we zien gelukkig 
dat iedereen hier steeds beter op let. Blik hoort tenslotte bij het plastic afval. 

De glasbak is alleen voor verpakkingsglas. Dus 
geen ruitjes, spiegels, (aardewerk) servies, 
spaarlampen of ovenschalen. Dit zijn andere 
afvalstromen. Deze kunnen niet samen met 
het verpakkingsglas gerecycled worden. U kunt 
deze (in kleine hoeveelheden) aanbieden in 
uw grijze bak, of gescheiden brengen naar 
de milieustraat. Deze afvalstroom is bij de 
Milieustraat betaald. 

Spaarlampen zijn chemisch afval. Deze mag 
u niet bij het restafval aanbieden maar mag 
u gratis bij het Klein Chemisch Afval op de 
milieustraat aanbieden.

Samen houden we Vught schoon.

WIJKPUNTEN
Pictogram: Toilet
Wijkpunten De Rode Rik, Woonzorgcentrum Theresia, Huize Elisabeth, Visio De 
Vlasborch, de Vughtse Sportclub Prins Hendrik en DePetrus bieden één of meer func-
ties. De pictogrammen onder het wijkpunt logo laten zien wat er allemaal te doen is 
bij een wijkpunt.

Toiletten
Er zijn twee pictogrammen die een toilet weer-
geven. Een daarvan is een gewoon toilet en de 
ander een invalide toilet. Ziet u een of allebei 
de pictogrammen onder het wijkpunt logo  
staan dan kunt u bij dit wijkpunt gebruikmaken 
van het toilet en/of rolstoelvriendelijk toilet. 
Kijk op de website van de wijkpunten en/of de 
sociale kaart van Vught voor meer informatie.

HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
Woensdag 20 november in DePetrus

In deze voorstelling krijgen de toeschouwers 
een helder beeld van het dementeringsproces 
van een vader en de beleving van zijn zoon. 
Het stuk wordt gespeeld door Jan van der Els 
en Piet van Bijnen van Theater “op de man af”. 
Na de voorstelling is er gelegenheid tot het 
stellen van vragen.

Vooraf aanmelden
De voorstelling wordt gehouden in DePetrus, 
Heuvel 2 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.

Het Geheugencafé Vught sluit het eerste seizoen af met een aansprekende toneel-
voorstelling ‘Smeltend IJS’ in DePetrus. 

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.

Dokter Hillenlaan / Ploegveld e.o.
•  Op de Dokter Hillenlaan is ter hoogte van 

het Ploegveld overlast vanwege (nuts-) werk-
zaamheden.

•  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.

Grote Zeeheldenbuurt
•  De Maarten Trompstraat is t/m 22 november 

gestremd tussen de M. de Ruyterweg en de 
Esschestraat.

Kampdijklaan
•  De brug Kampdijklaan over het Drongelens 

kanaal is gestremd. 
• Verkeer wordt omgeleid.

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

bouwwerkzaamheden van het appartementen-
complex.

WEGWERKZAAMHEDEN

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘GOGELSTRAAT 3, VUGHT’
U kunt reageren op het voorontwerpbestem-
mingsplan ‘Gogelstraat 3, Vught’. Hieronder staat 
waar het voorontwerpbestemmingsplan over 
gaat. Ook geven wij informatie over een inloop-/
informatiebijeenkomst. Tot slot leest u hoe u 
kunt reageren op het voorontwerpbestem-
mingsplan.

Waar gaat het voorontwerpbestemmings-
plan ‘Gogelstraat 3, Vught’ over?
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Gogelstraat 
3, Vught’ gaat over de locatie Gogelstraat 3 in 
Vught. Op dit moment staat hier een com-
plex van gebouwen. Om op deze locatie een 
woonzorgvoorziening te kunnen realiseren, is 
dit bestemmingsplan opgesteld. In deze woon-
zorgvoorziening worden 19 kamers voor oude-
ren met een intensieve zorgbehoefte en twee 
wooneenheden voor echtparen met een zorg-
behoefte (aanleunwoningen) gerealiseerd. 

U kunt het voorontwerpbestemmings-
plan bekijken
U kunt van donderdag 14 november 2019 tot 
en met vrijdag 27 december 2019 het vooront-
werpbestemmingsplan met bijbehorende stuk-
ken bekijken:

•  op de landelijke website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl en de gemeentelijke website www.vught.
nl onder ID-nummer: NL.IMRO.0865.vghBPGo-
gelstr3-VO01;

•  bij de Ontvangst- en informatiebalie van 
het gemeentekantoor, Secretaris van 
Rooijstraat 1 in Vught tijdens openingstij-
den. 

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

Inloop-/informatiebijeenkomst
In samenwerking met de initiatiefnemer wordt 
op maandagavond 9 december 2019 een inloop-/
informatiebijeenkomst georganiseerd. U kunt 
het plan dan bekijken. Ook kunt u tijdens deze 
bijeenkomst vragen stellen over het project 
en de bestemmingsplanprocedure. U bent van 
harte welkom.

De inloop-/informatiebijeenkomst wordt gehou-
den op de locatie: De Rosier, Helvoirtseweg 120 
in Vught en duurt van 19.30 tot 21.00 uur.
 
U kunt reageren op het voorontwerp-
bestemmingsplan
U kunt reageren (inspreken) op het vooront-
werpbestemmingsplan. 

U kunt reageren van donderdag 14 november 
2019 tot en met vrijdag 27 december 2019. U 
kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u 
kunt niet per e-mail reageren.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar 
Burgemeester en wethouders van Vught, afdeling 
Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260 GA Vught. 
Voor een mondelinge afspraak kunt u bellen met 
de heer M. Raes van de afdeling Ontwikkeling via 
telefoonnummer 
073-6580680.

Geef in uw brief aan dat deze over het voor-
ontwerpbestemmingsplan Gogelstraat 3, Vught 
met zaaknummer Z18-207267 gaat. Geef ook 
aan waarom u het wel of niet eens bent met het 
voorontwerpbestemmingsplan.

Wat gebeurt er na het voorontwerp-
bestemmingsplan?
Het gaat hier om een voorontwerpbestem-
mingsplan. Dat wil zeggen: de eerste versie van 
een nieuw bestemmingsplan. U kunt daar nu 
op reageren. Daarna maakt de gemeente een 
nieuwe versie: het ontwerpbestemmingsplan. 
Ook daar kunt u dan weer op reageren. Daarna 
stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan pas 
definitief vast. De wet regelt dit zo.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Dan 
kunt u contact opnemen met de heer M. Raes 
van de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 
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

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

•  Boxtelseweg 42-46, omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik Herlaarhof, UV20194014, 
ingekomen op 1 november 2019;

•  Laan van Voorburg 4, omgevingsvergun-
ning brandveilig gebruik Magnolia gebouw, 
UV20194015, ingekomen op 1 november 2019;

•  Ridder van Brechtlaan 2, aanleggen van een in- 
uitrit, OV20191249, ingekomen op 1 november 
2019;

•  Hogedwarsstraat 4, aanleggen extra brand-
scheiding, OV 20191250, ingekomen op 1 
november 2019;

•  Hoevensestraat 23, wijziging enkele onderde-
len van de eerder verleende omgevingsver-

gunning, OV 20191234, (dit is een rectificatie 
i.v.m. adres en omschrijving, ingekomen op 2 
oktober 2019;

•  Wederiksingel 14, aanbrengen van een bandver-
laging ten behoeve van de aanleg van een in-/
uitrit, OV20191258, ingekomen 4 november 
2019;

•  Prinsenhage 91, constructieve aanpassing van 
de woning, OV20191259, ingekomen 5 novem-
ber 2019;

•  Willibrordusstraat 5, uitbreiden van de woning, 
OV20191260, ingekomen 5 november 2019;

•  Perceel A 1433 nabij rotonde Loonsebaan, rooi-
en van begroeiing en een boom, OV20191261, 
ingekomen 5 november 2019;

•  Hadewychstraat 25, realiseren van een dakop-
bouw, OV20191273, ingekomen 6 november 
2019;

•  Zonneweilaan 3, wijzigen van gebruik, 
OV20191262, ingekomen 7 november 2019;

•  Perceel H 2180 t.h.v. Achterstraat, bouwen van 
een woning en het aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20191263, ingekomen 6 november 2019;

•  Vughterhage 4, plaatsen van een dakkapel, 
OV20191274, ingekomen 7 november 2019.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Perceel K 1897, bouwnummers 37 en 40, 
Isabellaveld, plaatsen dakkapellen, OV20191214.

De brief is verzonden op 6 november 2019.
•  De Ketting 18, realiseren van een verdiepings-

vloer, OV20191187.

BOUWEN 
EN WONEN

De brief is verzonden op 5 november 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
•  Raamweg 42, plaatsen dakkapel aan de voor-

zijde van de woning, OV20191236.
De vergunning is verzonden 1 november 2019.

GEWEIGERDE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Heiweg 21, kappen van een eikenboom, OV 
20191218.

De beschikking is verzonden op 8 november 
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 op9 november 2019.

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 e Wet milieubeheer 
is/zijn ingekomen:

•  op 19 september 2019 melding op grond 
van het Besluit algemene regels inrichtingen 
milieubeheer (activiteitenbesluit), voor het 
voor het realiseren van een verdiepingsvloer, 
MM 20190019, gevestigd aan de De Ketting 
18 Vught.
De melding is geaccepteerd op 8 november 
2019.

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

REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN 
PARKEERVOORZIENING VOOR HET OPLADEN 
VAN ELEKTRISCHE AUTO’S 
De gemeente heeft besloten tot het instellen/ 
realiseren:

•  Van een tweetal gereserveerde parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische auto’s gelegen 
aan Maasland 53 in Vught. 

•  Van een tweetal gereserveerde parkeerplaat-
sen voor het opladen van elektrische auto’s 
gelegen aan de parkeervoorzieningen in de 
Molhuysensingel ter hoogte van de aansluiting 
met de Van Voorst tot Voorstraat in Vught.

•  Van een zestal gereserveerde parkeerplaatsen 
voor het opladen van elektrische auto’s gelegen 
aan de parkeervoorzieningen in de Heun ter 
hoogte van de al bestaande laadpaal, huisnum-
mer 26 en huisnummer 56 in Vught.

Deze verkeersmaatregelingen worden uitge-
voerd door middel van toepassing van bord 
E04 (parkeergelegenheid) met onderbord met 
de tekst “uitsluitend opladen elektrische voer-
tuigen”.

Ter inzage
De stukken van deze verkeersbesluiten liggen 
op het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn 
de procedures 1a en 4 van toepassing (zie pro-
cedurekader) in de periode van 13-11-2019 t/m
25-12-2019.

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

MILIEU


