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SAMEN ETEN IN VUGHT:
GEZOND EN GEZELLIG
De Rode Rik, Van Sonsstraat 49a in Vught
• Elke dinsdagmiddag van 12.00 tot 13.00 uur: hoofdgerecht en een kop koffie/thee
• Elke donderdagavond vanaf 17.30 uur: hoofdgerecht met dessert
• Elke derde vrijdag van de maand om 12.00 uur: aanschuiven aan de lange eettafel
Persoonlijk aanmelden bij De Rode Rik, (Arno van der Lee) of via tel. 06 51 74 75 25
Wzc Theresia, Molenrijnselaan 48 en Huize Elisabeth, Sint Elisabethstraat 2
• Elke middag van 12.00 tot 13.00 uur: driegangenmenu
• (W)etenstijd met lezing in Wzc Theresia: elke laatste woensdag van de maand om 17.30 uur: soep
en hoofdgerecht
• (W)etenstijd met lezing Huize Elisabeth: elke tweede donderdag van de maand om 17.30 uur: soep
en hoofdgerecht
Persoonlijk aanmelden bij de receptie van Wzc Theresia of Huize Elisabeth of via tel. 073 65 81 199
Visio De Vlasborch, Vlasmeersestraat 99
• Elke dag van 12.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 18.00 uur: driegangenmenu
Persoonlijk aanmelden bij de receptie van Visio de Vlasborch of via tel. 088 58 61 500
• (W)etenstijd met muziek op 15 december vanaf 12.30 uur: soep en hoofdgerecht
Persoonlijk aanmelden bij ABZ of info@abzvught.nl of tel. 073 65 72 000

Fotobijschrift: Ruud in ’t Groen (links) en wethouder Pennings

ONTWIKKELING LUNET 5 KAN BEGINNEN

Vivent, Repelweg 8
• Op de laatste woensdag van de maand, aansluitend aan de inloopochtend van 12.00 tot 13.00 uur:
driegangenmenu
Graag 2 werkdagen van te voren aanmelden via dagbestedingvught@vivent.nl of via
tel. 06 52 60 96 65

Wapen van Cromvoirt, Sint Lambertusstraat 72
Met een handtekening van wethouder Pennings is Lunet 5 nu officieel in handen van De Bunte • Elke eerste donderdag van de maand om 18.00 uur: driegangenmenu
Vastgoed uit Breda. Afgelopen week zijn de papieren ondertekend en kan de voorbereiding van de Aanmelden bij Theo Boeve via tel. 0411 64 51 01, persoonlijk aanmelden bij Wapen van Cromvoirt
bouw beginnen. Op de voormalige locatie Schoonveld komen 16 appartementen en vier eengezins- of via info@wapenvancromvoirt.nl
woningen. Ze verwachten dat eind 2020 de bouw zo goed als klaar is.
Boswijk, Laan van Voorburg 13
• Elke tweede dinsdag van de maand vanaf 17.00 uur: eten wat de pot schaft.
Aanmelden via tel. 073 68 42 130

SAMEN ETEN IS BELANGRIJK, VOORAL VOOR
ONZE CONTACTEN

De broers Joop Verhees (85 jaar) en Harrie Verhees (87 jaar) vinden samen eten
belangrijk, vooral voor hun contacten. Beide mannen hebben een moeilijk jaar achter
de rug. Jeanne Heessels sprak de broers in de Rode Rik na afloop van de wekelijkse
warme (vers bereide) maaltijd: hoofdgerecht, nagerecht en kopje koffie.
Joop: ‘Als vaste gast van de warme maaltijd bij
De Rode Rik, ontving ik een bon om iemand
gratis uiteten te nemen. Ik dacht gelijk aan mijn
broer Harrie. ‘We zijn beiden weduwnaars. Mijn
vrouw is in april dit jaar overleden’. Harrie vult
Joop aan: ‘Ik werd in 2018 weduwnaar en ging
me steeds eenzamer voelen. Ik viel in een gat.
Het opbouwen van nieuwe contacten gaat niet
gemakkelijk. Ik weet dat ik actief op zoek moet
gaan naar gelegenheden, het komt niet naar je
toe. Maar ik vind dat moeilijk, Joop is daar beter
in. We zijn broers, we deden al wat samen. En
sinds deze actie gaan we vaker samen eten
in de Rode Rik. Fijn dat Joop mij uitnodigde’,
bekent Harrie.

Wilt u komen eten?
Kijk voor meer informatie op www.socialekaart.vught.nl of op de websites van de organisaties.

PROJECT ‘KOM ERBIJ EN SCHUIF AAN’

Gezellige avond uit
Het project ‘Kom erbij en schuif aan’ is dit
Sinds de actie ‘Kom erbij en schuif aan’ gaan de
jaar voor de tweede keer georganiseerd. Het
twee vitale broers van 85 en 87 jaar twee keer
doel
van dit eetproject is om, door het uitper maand samen eten in de Rode Rik. Harrie:
delen van bon voor een gratis maaltijd, meer
‘De Rode Rik voorziet in de behoefte die wij
mensen uit Vught en Cromvoirt kennis te
hebben. Het eten is heerlijk. Samen eten, van
laten maken met het samen eten. De organigedachten wisselen, echt een gezellige avond!
En je leert meer mensen kennen.’ Ook Joop
vindt de gezamenlijke maaltijd heel gezellig en
de gastvrouwen, die de maaltijd uitserveren,
vriendelijk. ‘Ik leer mensen beter kennen en we
zijn steeds opener naar andere gasten toe. Ik
WEGWERKZAAMHEDEN
voel me thuis in de Rode Rik’.
Jeanne: ‘Ik vind het prachtig om te zien en te
horen hoe belangrijk samen eten voor Joop en
Dokter Hillenlaan / Ploegveld e.o.
Harrie is, maar ook voor hun contacten met • Op de Dokter Hillenlaan is ter hoogte van
andere mensen!
het Ploegveld overlast vanwege (nuts-) werkzaamheden.
• De doorgang (zijkant Marktveldpassage) tussen 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.

saties die deelnamen aan deze actie waren De
Rode Rik,Vughterstede,Visio De Vlasborch en
Het Wapen van Cromvoirt. Het project ‘Kom
erbij en schuif aan’ is een coproductie van
Ouderen Samen, Welzijn Vught, ABZ en de
gemeente Vught.

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 appartementencomplex.

VERGADERING COMMISSIE STRAATNAAMGEVING
Op donderdag 5 december 2019 om 11.30
uur vergadert de commissie Straatnaamgeving.
Op de agenda staat het toekennen van (straat)
namen aan het terrein van Fort Isabella en de
wijziging van de (straat)naam Piet Heinstraat.

RIJBEWIJS 75-PLUSSERS TIJDELIJK MET MAXIMAAL
1 JAAR VERLENGD
Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers,
onder bepaalde voorwaarden, tijdelijk blijven
rijden met een verlopen rijbewijs. De regeling
geldt tot 31 december 2020. Bent u 75-plus
en mag u blijven rijden met een verlopen
rijbewijs, dan krijgt u persoonlijk bericht van
het CBR.

Of deze regeling ook voor u geldt, wat u wel
of niet mag met een verlopen rijbewijs, of u
verzekerd bent bij een ongeval en overige
informatie leest u op
www.cbr.nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs.

De vergadering is openbaar en wordt gehouden in het gemeentekantoor, Secretaris van
Rooijstraat 1 in Vught. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen via
c.van.den.wildenberg@vught.nl.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• voorontwerpbestemmingsplan ‘Gogelstraat 3,
Vught’
• ontwerp bestemmingsplan 'A2 2018'
• U vindt alle informatie over de plannen, gebieden 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.

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

VASTGESTELD UITWERKINGSPLAN ‘KERN FASE
2 CROMVOIRT’
Het college van burgemeester en wethouders
van Vught heeft op 29 oktober 2019 het uitwerkingsplan ‘Kernfase2 Cromvoirt’ gewijzigd
vastgesteld. Hieronder staat wat dit betekent.
Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens
bent met het uitwerkingsplan.

U moet dan wel aantonen dat u redelijkerwijs
niet hebt kunnen reageren. Dit is bijvoorbeeld
het geval als u het niet eens bent met de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan zijn doorgevoerd.

•M
 oleneindplein 7, plaatsen van sandwichborden langs de weg, OV20191277, ingekomen 13
november 2019;
• Taalstraat 53, kappen van een kastanjeboom,
OV20191264, ingekomen 15 november 2019.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer

Voor het besluit tot vaststelling van het
Waar gaat het uitwerkingsplan
uitwerkingsplan geldt nog het volgende:
VERLEENDE
‘Kern Fase 2 Cromvoirt’ over?
Op dit uitwerkingsplan is de zogenaamde OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Het uitwerkingsplan ‘Kern Fase 2 Cromvoirt’ Crisis-en herstelwet van toepassing. Dit komt
gaat over het bouwen van 13 woningen binnen omdat er sprake is van de bouw van 13 wonin- BOUW
een plangebied in Cromvoirt, gelegen tussen de
gen. Dit betekent voor het indienen van beroep: • Johan Frisolaan 9, plaatsen van een overkapping
Achterstraat en de St.-Lambertusstraat. Tevens - dat u al uw redenen waarom u het niet eens
in de achtertuin, OV 20191243.
wordt de Van Rijswijkstraat doorgetrokken tot
bent met het uitwerkingsplan (de beroeps- De vergunning is verzonden op 13 november
aan de St.-Lambertusstraat. De bestemming
gronden) op moet nemen in het beroepschrift; 2019.
van het gehele plangebied wordt gewijzigd in - dat u deze gronden na afloop van de beroeps- • Boslaan 4, gewijzigde uitbreiding van een tuinde bestemmingen ‘Wonen-1’ en ‘Verkeer’. Dit
termijn niet meer kunt aanvullen;
kamer, OV20191245.
uitwerkingsplan maakt de bouw van negen - dat uw beroep niet ontvankelijk wordt ver- De vergunning is verzonden op 14 november
vrijstaande woningen en vier starterskoopwo- klaard, als u binnen de beroepstermijn geen 2019.
ningen mogelijk.
gronden indient.
• Leeuwerikstraat 3, bouwen van een uitbouw,
OV20191244.
Het uitwerkingsplan wijkt af van het
U stuurt uw beroepschrift aan:
De vergunning is verzonden op 14 november
ontwerpuitwerkingsplan.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 2019.
Van donderdag 23 mei 2019 tot en met woens- van State
dag 3 juli 2019 hebt u kunnen reageren op
Postbus 20019
INGEKOMEN SLOOPMELDING
het ontwerpuitwerkingsplan. Het vastgestelde
2500 EA Den Haag
•
Molenstraat 2, verwijderen van asbesthouuitwerkingsplan is op een aantal punten anders
U kunt uw beroepschrift ook indienen via het
dende materialen, SM20197067
dan het ontwerpuitwerkingsplan dat ter inzage
Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrecht- De melding is geaccepteerd op 12 november
heeft gelegen. De verschillen staan vermeld in
spraak van de Raad van State.
2019.
een ‘Nota van zienswijzen’ die bij het uitwer• St.-Elisabethstraat 42, slopen bestaande woning
kingsplan hoort.
Als u binnen de termijn beroep indient, kunt u de
en herbouwen van een woning, SM 20197065
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuurs- De melding is geaccepteerd op 12 november
U kunt het vastgestelde uitwerkingsplan
rechtspraak van de Raad van State vragen om 2019;
en de overige stukken bekijken
een zogenaamde voorlopige voorziening te • Pepereind 13 B, slopen van asbesthoudende
U kunt van donderdag 21 november 2019 tot
treffen. Dan doet de Voorzieningenrechter een
materialen in midgetgolfbaan, SM 20197066.
en met donderdag 2 januari 2020 het vastge- voorlopige uitspraak over uw beroep en treedt
stelde uitwerkingsplan met bijbehorende stuk- het uitwerkingsplan nog niet in werking. De
ken bekijken:
Afdeling doet dan later een definitieve uitspraak.
• Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijDe Voorzieningenrechter doet alleen een voorPROCEDURES
keplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865. lopige uitspraak als er snel een uitspraak nodig
crvUPKernfase2-VG01;
is.
1 Ter inzage en/of informatie
• Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het
De stukken liggen ter inzage in de periode die
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat
U moet betalen om beroep in te stellen of een
vermeld staat in de publicatie. Informatie over en
1 in Vught.
voorlopige voorziening te vragen.
inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer
a Ontvangst- en Informatiebalie
stukken die ter inzage liggen.
over het indienen van een beroepschrift en
b Bouwen en Wonen (op afspraak)
hoeveel dit kost.
Wat kunt u doen als u het niet eens bent
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stukmet het uitwerkingsplan
Wanneer treedt het uitwerkingsplan in
ken verkregen worden.
Bent u het niet eens met het uitwerkingsplan? werking?
Dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dat
Het uitwerkingsplan treedt in werking op vrij2 Zienswijzen door belanghebbenden
wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) dag 3 januari 2020. Maar het treedt nog niet in
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een
stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit
werking als iemand binnen de beroepstermijn
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indiewaarom u het er niet mee eens bent. U kunt
een verzoek om voorlopige voorziening indient.
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders
dit doen tijdens de bovengenoemde beroeps- De inwerkingtreding hangt dan af van de uitPostbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publitermijn.
spraak van de voorzieningenrechter.
catie anders is vermeld). Mondelinge zienswijzen
kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar,
tenzij in de publicatie anders is vermeld. Informatie
U kunt alleen beroep instellen als u gereageerd
Hebt u nog vragen?
over de behandelend ambtenaar treft u aan bij de
hebt op het ontwerpuitwerkingsplan (door Belt u dan met mevrouw C. van den Wildenberg
stukken die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze
een zienswijze in te dienen). Hebt u niet gerea- van de afdeling Ontwikkeling, via telefoonnumindienen gedurende de termijn dat de aanvraag ter
geerd? Dan kunt u soms toch beroep instellen. mer 073 65 80 680.
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 hierDe vergaderingen zijn in de oneven weken op
op van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als
dinsdagmorgen in het gemeentekantoor. Voor
indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte
BOUWEN
meer informatie kunt u contact opnemen met
gebracht van het besluit.
het secretariaat van de Welstandscommissie via
EN WONEN
telefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op
3 Zienswijzen door een ieder
WELSTAND
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in proSommige aanvragen omgevingsvergunning voor en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
cedure 2 is omschreven.
de activiteiten bouwen en monumenten worden voorgelegd aan de Welstandscommissie. INGEKOMEN AANVRAGEN
4 Bezwaarschrift
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor- OMGEVINGSVERGUNNING
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarteden ambtelijk getoetst als ze voldoen aan • Lunettenlaan 501, nieuwbouwen van een HUBgen een bezwaarschrift worden ingediend door
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
gebouw, OV20191275, ingekomen 11 novembelanghebbenden (gedurende een termijn van 6
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
ber 2019;
weken). Het bezwaarschrift moet worden onderteopenbaar. De agenda voor elke vergadering staat • 
Taalstraat 179, vergroten van de woning,
kend en moet ten minste bevatten;
op de site van de gemeente Vught, www.vught.nl. OV20191276, ingekomen 13 november 2019;

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

Gemeente Vught

De melding is geaccepteerd op 12 november
2019.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).
VERLEENDE
EVENEMENTENVERGUNNING
• St.-Lambertuskerk Cromvoirt, het houden van
de Sinterklaasintocht op zondag 24 november
2019 van 13.30 tot 15.00 uur, AP20190281.
De vergunning is verzonden op 12 november
2019.
•
IJzeren Man, het houden van een kleinschalige kerstmarkt op zaterdag 21 december van
12.00 tot 19.00 en zondag 22 december van
12.00 tot 17.00 2019, AP20190286.
De vergunning is verzonden op 12 november
2019.
•
Raadhuisstraat (terrein voormalig postkantoor), IJsbaan Vught in de periode van vrijdag
13 december 2019 t/m zondag 5 januari 2020,
openstelling horeca dagelijks tot maximaal
22.00 uur, AP20190265.
De vergunning is verzonden op 13 november
2019.
• Martinilaan 8 (Martinihal), het houden van een
vlooienmarkt op zondag 26 januari 2020 van
9.00 tot 16.30 uur, AP20190287.
De vergunning is verzonden op 14 november
2019.
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.

- 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

