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PROVINCIE NOORD-BRABANT BLIJFT IN DE 
UITVOERING KARTREKKER N65

De Rijksweg N65 gaat op de schop. Rijk, provincie en gemeenten kozen voor de best 
haalbare oplossing met perspectief voor de inwoners van Vught en Helvoirt en de 
gebruikers van de weg. Nu de laatste verbeteringen zijn verwerkt, zijn de plannen zo 
goed als klaar en koersen we af op de aanbesteding en daarop volgend de uitvoering. 
Ook in deze fase blijft de provincie aan het stuur.

De uitvoering van twee grote projecten ver-
eist een uiterst zorgvuldige planning. Voordat 
ProRail het Vughtse spoor verdiept, moet het 
werk aan de N65 voor een groot deel klaar 
zijn. Dat is belangrijk om Vught en de omgeving 
goed bereikbaar te houden. 

Het ministerie van I&W heeft de uitvoeringsfa-
se van het project overgedragen aan de provin-
cie Noord-Brabant, die ook verantwoordelijk 
was voor de planfase. Zo sluit de uitvoeringsfa-
se naadloos aan op de planfase. Rijkswaterstaat 
blijft eigenaar van de weg. 

De reconstructie van de N65 is voor Vught en 
Helvoirt van groot belang. In de nieuwe situ-
atie blijven de dorpen bereikbaar, wordt de 
oversteek veiliger en makkelijker en neemt de 
leefbaarheid in meerdere opzichten toe. 

Het N65 project wacht op dit moment nog op 
de nieuwe stikstofberekeningen naar aanleiding 
van de PAS uitspraak. Bij een positieve uitkomst 
verwachten we in 2021 met de uitvoering te 
beginnen. In 2023 moet de weg – op de omke-
ring van het spoorviaduct na – klaar zijn.  

START HERINRICHTING HET LIEVEVROUWEPARK 
VANAF MAANDAG 2 DECEMBER 
Op maandag 2 december beginnen we met 
het opknappen van het Lievevrouwepark. De 
werkzaamheden duren tot eind december. 
Alleen de aanplant van bomen en planten 
volgt later, en wel in maart volgend jaar. 
Tijdens het werk is het Lievevrouwepark 
afgesloten. Dat betekent dat het park niet 
toegankelijk is voor publiek vanaf 2 december 
tot eind december. Daarnaast worden tijdens 

deze periode in de Prins Bernhardlaan twee, 
en in de Irenelaan drie parkeerplaatsen gere-
serveerd voor het werkverkeer en -materiaal. 

Meer weten over de herinrichting van het 
Lievevrouwepark? U vindt het definitief herin-
richtingsontwerp op www.vught.nl/ontwerp-
lievevrouwepark.

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. 

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

MOVE VUGHT EN VLUCHTELINGENWERK VUGHT 
WERKEN SAMEN
Fietsproject voor vluchtelingen/statushouders
Nederland is een fietsland. Ieder kind leert hier op jonge leeftijd fietsen. En dat is 
belangrijk. Maar wat als u op latere leeftijd naar Nederland komt, bijvoorbeeld als 
vluchteling? En u hebt nog nooit gefietst? Wat doet u dan? Vrijwilligers van vluchtelin-
genwerk en MOVE Vught hebben hier iets op bedacht, een fietsproject voor vluchte-
lingen/statushouders.

Fietsproject van start
Op donderdag 21 november ging het project 
van start. Op het Zorgpark Reinier van Arkel 
gingen de eerste deelnemers aan de slag met 
loopfietsen, tandems en driewielers om uitein-
delijk te kunnen fietsen op een ‘gewone’ fiets. 
Het project duurt vier weken.

Het fietsproject wordt ondersteund door 
Aangepast Vervoer Vught (beschikbaar stel-
len loopfiets en driewieler), De Tweewieler 
(beschikbaar stellen loopfietsen) en Reinier van 
Arkel (faciliteren opslagruimte).

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 iedereen 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 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 14 december.
  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, DePetrus, Welzijn Vught, Reinier van Arkel, Ouderen Samen en ABZ.

PHS METEREN-BOXTEL, STIKSTOF EN HET 
TRACÉBESLUIT
Stikstof is op dit moment landelijk volop in het nieuws. De Raad van State (RvS) 
besloot afgelopen voorjaar dat de Nederlandse stikstofaanpak (het Programma 
Aanpak Stikstof – PAS) niet voldoet aan de Europese richtlijnen. Dit besluit heeft 
impact op veel sectoren en betekent ook iets voor spoorprojecten, waaronder PHS 
Meteren-Boxtel.

Zoals eerder aangegeven kan in het Tracébesluit 
PHS Meteren-Boxtel het PAS niet meer gebruikt 
worden om toestemming te geven voor activi-
teiten die extra stikstofuitstoot veroorzaken. 
Op dit moment werken we hard aan oplos-
singen voor het stikstofprobleem. Dit doen wij 
in nauwe samenwerking met het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat.
Eerder hebben wij aangekondigd dat we het 

Tracébesluit dit jaar ter inzage zouden leggen. 
Stikstof blijkt een lastig dossier, waar geen kant-
en-klare oplossingen voor zijn. Het proces om 
oplossingen te onderzoeken, uit te werken en 
af te stemmen kost tijd. Dit zorgt ervoor dat 
wij het Tracébesluit dit jaar niet meer kunnen 
afronden. Wanneer er meer duidelijk is over 
het moment van de terinzagelegging informe-
ren wij u verder.

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
Pronk, P.                       22-09-1977            18-11-2019   Onbekend
Ebben, M.                      31-03-1992 18-11-2019 Onbekend
Orchi, M.                       16-09-1999 18-11-2019 Onbekend

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

WERKZAAMHEDEN BRUG KAMPDIJKLAAN
De werkzaamheden aan de brug bij de 
Kampdijklaan zijn weer van start gedaan. Tot en 
met 20 december is de brug afgesloten voor al 
het verkeer. Firma Batec BV uit Velddriel voert 
werkzaamheden uit aan de brug. Zij gaan de 

brug repareren door het brugdek te vervangen. 
Bij slecht winters weer (vorst, ijzel en regen) 
kunnen de werkzaamheden uitlopen. Het ver-
keer leiden we om. 



   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

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

•  St.-Lambertusstraat 62, vervangen bestaande 
schutting, OV 20191265, ingekomen op 16 
november 2019;

•  Isabellaveld, sectie K, perceelnummer 2086, 
kappen van één zomereik, OV 20191266, inge-
komen op 18 november 2019;

•  Laan van Voorburg 13, aanleggen terras aan 
voorzijde Grand Café Boswijk, OV 20191268, 
Ingekomen op 19 november 2019.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Scheepenstraat 1, kappen van een eikenboom, 
OV 20191228.

De brief is verzonden op 20 november.

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
•  Hoevensestraat 23, wijziging enkele onderde-

len van de eerder verleende omgevingsvergun-
ning, OV 20191234.

De vergunning is verzonden op 20 november 
2019.

•  Prinsenhage 91, constructieve aanpassing van 
de woning, OV 20191259.

De vergunning is verzonden op 20 november 
2019.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Antoniusstraat 7, 22 en Paulusstraat 1, 2, 6, 8, 15, 

24, 27 en 29, verwijderen van asbesthoudende 
materialen, SM 20197068.

De melding is geaccepteerd op 19 november 
2019.

•  Kempkeshoeve 25, verwijderen van asbesthou-
dende materialen SM 20197069. 

De melding is geaccepteerd op 19 november 
2019.

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

VERGUNNING ARTIKEL 15 
LEEGSTANDSWET

•  Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend dat zij een vergunning op grond van 
de Leegstandswet hebben verleend voor de 
tijdelijke verhuur van het koetshuis gelegen 
aan Berkenheuveldreef 11, te Vught.

De vergunning is verzonden op 20 november 
2019.

PROCEDURE
Hierop zijn procedure 1b en 4 van toepassing 
(zie procedurekader).

WIJZIGING OPENINGSTIJDEN 
HORECA IJSBAAN VUGHT

•  Raadhuisstraat (terrein voormalig postkantoor), 
openingstijden horeca ijsbaan; zondag t/m don-
derdag tot maximaal 22.00 uur, vrijdag en 
zaterdag tot maximaal 24.00 uur, AP20190265.

Gewijzigd besluit is verzonden op 18 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. 

BOUWEN 
EN WONEN

LEEGSTANDSWET

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

COMMISSIE RUIMTE 
Donderdag 28 november 2019 
om 20.00 uur

Onderwerpen:
•  Discussienotitie visie bebouwingsconcentra-

ties en landschapskwaliteitsplan; 
•  Nieuwbouw accommodatie R.K.V.V. Zwaluw 

V.F.C. ; 
•  Nota Vught Klimaatadaptief;
•  Algemene Verordening ondergrondse  

infrastructuren; 
•  Vaststelling bestemmingsplan  
St. Michielsgestelseweg 7, Vught.

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 gemeente-
raad.vught.nl. Voor meer informatie over het 
spreekrecht kunt u contact opnemen met de 
griffie via telefoonnummer 073 65 80 680, of 
stuur een mail naar griffie@vught.nl.

Op donderdag 28 november aanstaande vergadert de Commissie Ruimte. Tijdens 
deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over onderstaande 
onderwerpen. De vergadering begint om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de 
commissiekamer van het raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5.

COMMISSIE BESTUUR EN 
SAMENLEVING 
Dinsdag 3 december 2019 
om 20.00 uur

Op dinsdag 3 december aanstaande vergadert de Commissie Bestuur en Samenleving. 
Tijdens deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over onderstaan-
de onderwerpen. De vergadering begint om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in 
de commissiekamer van het raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5.

Onderwerpen:
• Cultuurnota;
• Beleidsplan Jeugdhulp;
•  Regionale samenwerking beschermd wonen 

en maatschappelijke opvang 2020;
•  Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Vught 2020; 

• Belasting en rechtenverordening 2020;
•  Verordening voorzieningen huisvesting onder-
wijs;

•  Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 
Vught 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 gemeente-
raad.vught.nl. Voor meer informatie over het 
spreekrecht kunt u contact opnemen met de 
griffie via telefoonnummer 073 65 80 680, of 
stuur een mail naar griffie@vught.nl.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  vastgestelde uitwerkingsplan ‘Kern Fase 2 
Cromvoirt’

•  voorontwerpbestemmingsplan ‘Gogelstraat 3, 
Vught’

• ontwerp bestemmingsplan 'A2 2018'

•  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.

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 postkan-

toor blijft beschikbaar.

Grote Zeeheldenbuurt
•  De Maarten Trompstraat is t/m 29 november 

gestremd tussen de M. de Ruyterweg en de 
Esschestraat.

Esschestraat
•  De Esschestraat is op 3 december gestremd 

tussen de rotonde Martinilaan en de 
Gildestraat.

•   Verkeer wordt omgeleid via omleiding “E”

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 appartemen-
tencomplex.

WEGWERKZAAMHEDEN

BEKENDMAKING ONHERROEPELIJK WIJZIGINGSPLAN 
‘STATIONSSTRAAT 6A VUGHT’
Het college van burgemeester en wethou-
ders maakt bekend dat het wijzigingsplan 
‘Stationsstraat 6a Vught’ op 14 november 2019 
onherroepelijk is geworden. Het wijzigingsplan 
‘Stationsstraat 6a Vught’ is opgesteld om een 
foutief opgenomen situatie in het bestemmings-
plan ‘Centrum Vught e.o.’ te herstellen. Op basis 
van dit bestemmingsplan is alleen gebruik ten 
behoeve van kantoor mogelijk. Op de verdie-
ping van het pand bevinden zich echter ook nog 

5 woningen. Het wijzigingsplan ‘Stationsstraat 
6a Vught’ herstelt de foutieve situatie in het 
bestemmingsplan door de bestemming van de 
locatie te wijzigen naar een woonbestemming 
met de aanduiding kantoor op de begane grond. 

Het onherroepelijke wijzigingsplan kan worden 
ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
ID-nummer NL.IMRO.0865.vghWPStations-
str6a-VG01.


