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UW GFT CONTAINER IN 2020
Niet meer per keer betalen voor het buitenzetten
In de gemeente Vught betaalt u een vast tarief per jaar voor uw afval. Daarnaast
betaalt u ook een bedrag per keer dat u uw containers aan de straat zet. In 2020 verandert dit voor de GFT container. Vanaf 1 januari 2020 betaalt u niet elke keer apart
voor het aanbieden van uw groene container. Deze kosten zitten voortaan in het
vaste jaartarief. Het maakt dus niet uit hoe vaak u de groene container aan straat zet.
Iedere twee weken legen wij uw GFT container. Zo maken we het voor onze inwoners
aantrekkelijker om GFT afval in de groene container te gooien en niet bij het restafval.
GFT recyclen we tot groene stroom en compost. Het vaker aanbieden van GFT leidt
tot beter compost.
Goede afvalscheiding begint in de keuken. Alle
etensresten mogen in de groene GFT bak, dus
ook het gekookte voedsel en bijvoorbeeld de
botjes en de graten. Om de inwoners in de
keuken op gang te helpen deelt de gemeente
Vught in januari aan alle huizen met een groene
container drie rollen composteerbare zakken
uit. Deze zakken zijn gemaakt van zetmeel en
composteren met het voedsel mee en mogen
dus in de groene bak. Het voordeel van de zakken is dat ze afsluitbaar zijn. Zo komen er minder vliegjes en maden in de groene bak en blijft
de gft container makkelijker schoon. De zakjes
zijn ook in alle supermarkten verkrijgbaar.

Minder restafval
Onze ambitie is om in 2025 maximaal 30 kg
restafval per inwoner per jaar te hebben. In
2018 werd er 90,7 kg restafval per inwoner per
jaar aan huis ingezameld. Hiervan bestaat bijna
de helft (43,7 kg) uit etensresten.We hopen dat
er meer en vaker GFT wordt aangeboden en
juist minder restafval. Samen maken we Vught
schoner.

08 - 01- 2020

NIEUWE GEMEENTEGIDS VUGHT 2020
De nieuwe gemeentegids is klaar en ontvangt u
deze week thuis. De gids geeft een goed beeld
van wat Vught allemaal te bieden heeft. In dit
handzame en praktische boekwerk vindt u niet
alleen informatie over de gemeente Vught maar
ook over de vele verenigingen, bedrijven en

instellingen die Vught rijk is.
Hebt u over twee weken nog geen gemeentegids ontvangen (bijvoorbeeld omdat u een nee/
nee- sticker op de brievenbus heeft)? U kunt
ook een exemplaar ophalen bij de bibliotheek
of gemeentekantoor.

KERSTBOOMINZAMELING OP ZATERDAG
11 JANUARI
Op zaterdag 11 januari halen we uw kerstboom op. Leg de boom goed zichtbaar op de
stoep. Dicht bij de rijbaan. Het liefst zo dicht
mogelijk bij elkaar in de straat. U kunt de

boom ook gratis inleveren bij de Milieustraat
Vught. Dat kan op woensdag- en vrijdagmiddag van 12.30 tot 17.00 uur en op zaterdag
van 09.00 tot 16.00 uur.

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
en voorletters
Gîlea, B.A.
Weggemans, Y.S.R.D.

Afval scheiden in de hoogbouw
In een aantal hoogbouwcomplexen starten
begin januari ook proeven met afvalscheiding.
Samen met de bewoners kijken we naar de
kansen en uitdagingen van afvalscheiding in een
beperkte ruimte.

Geboortedatum

Datum besluit
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06-01-1999

30-12-2019
30-12-2019

Uitschrijving wegens
vertrek naar
Onbekend
Onbekend

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraagnummer

Een losse stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal?
SNELLER MELDINGEN DOEN MET DE GEMEENTE APP

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN

Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of rotzooi op straat is niet alleen vervelend, De volgende plannen liggen ter inzage:
• U vindt alle informatie over de plannen, gebiemaar kan zelfs gevaarlijk zijn. Het is daarom belangrijk dat u dit snel bij ons meldt.
• vastgesteld uitwerkingsplan 'Kern Fase 2
den en de procedure op www.vught.nl en op
Valt u iets op in de openbare ruimte? Dan kunt u dit snel en eenvoudig melden via de
Cromvoirt'
www.ruimtelijkeplannen.nl.
‘MijnGemeente’ app. Een schoon, veilig en mooi Vught dat willen we graag zo houden. • vastgesteld bestemmingsplan en besluit • Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
U toch ook?
hogere waarde Wet geluidhinder ‘St.
inzien op het gemeentekantoor.
Michielsgestelseweg 7, Vught’
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
Snel en eenvoudig melden
MijnGemeente app downloaden
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
Melden kan via internet of telefonisch, maar De app is ontwikkeld voor smartphones en
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073
nog sneller via de gemeente app. Een foto van
tablets die werken op basis van iOS of Android.
65
80 680.
de situatie en een korte heldere omschrijving
De iOS versie is te downloaden in de Appstore,
zijn genoeg. Zodra wij een melding ontvangen, de Android versie via de Google Playstore. Na
nemen we deze meteen in behandeling.
het installeren van de MijnGemeente app geeft
u aan dat het om de gemeente Vught gaat.
Samen maken we Vught mooier.
PROCEDURES
Willem de Zwijgerlaan
• Willem de Zwijgerlaan is gestremd i.v.m. de
bouwwerkzaamheden van het appartementencomplex.

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)

• Dorpsstraat 12, renoveren van de bestaande
erker, OV20191303, ingekomen 19 december
BOUWEN
2019;
• Aert Heymlaan 13 B, plaatsen van een
EN WONEN
erfafscheiding,OV20191308, ingekomen 30
WELSTAND
december 2019;
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor • Willem de Rijkelaan 59, plaatsen van een
de activiteiten bouwen en monumenten worden
dakkapel aan de voorzijde van de woning,
voorgelegd aan de Welstandscommissie. Andere
OV20201001, ingekomen 1 januari 2020;
aanvragen omgevingsvergunning worden ambte- • Maarten Trompstraat 57, plaatsen van een daklijk getoetst als ze voldoen aan de sneltoetscrikapel met nokverhoging, OV20201002, ingekoteria uit de Welstandsnota. De vergaderingen
men 2 januari 2020;
van de Welstandscommissie zijn openbaar. De • Bosscheweg 7, tijdelijk plaatsen van een woonagenda voor elke vergadering staat op de
unit, OV20201003, ingekomen 2 januari 2020.
site van de gemeente Vught, www.vught.nl. De
vergaderingen zijn in de oneven weken op
PROCEDURE
dinsdagmorgen in het gemeentekantoor. Voor Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
meer informatie kunt u contact opnemen met
procedurekader), onder vermelding van het
het secretariaat van de Welstandscommissie via
aanvraagnummer.
telefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur INGEKOMEN SLOOPMELDING
en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
• Deutersestraat 26, gedeeltelijk slopen van de
woning, SM20197077.
INGEKOMEN AANVRAGEN
De melding is geaccepteerd op 31 december
OMGEVINGSVERGUNNING
2019.
• St.-Lambertusstraat 60, intern verbouwen van
het Dorpshuis, OV20191306, ingekomen 20
PROCEDURE
december 2019;
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
• Perceel K 2086 Isabellaveld, kappen van acht
procedurekader).
bomen in verband met de aanleg van een
grondwal, OV20191307, ingekomen 19 december 2019;

Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verkregen worden.

WEGWERKZAAMHEDEN

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;

- 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 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.

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

Ken jij iemand die een jeugdlintje verdient?
Heeft jouw klasgenoot een eind gemaakt aan een facebookpesterij? Is je hartsvriendin opgekomen
voor een kind dat werd gediscrimineerd? Doet jouw nichtje elke week boodschappen voor jullie oma?
Of helpt je buurjongen bij het huishouden omdat zijn moeder ziek is? Zulke prestaties verdienen een
lintje. Een jeugdlintje. Ken je iemand die zo’n jeugdlintje verdient? Draag jouw kandidaat dan nu voor.

Natuurlijk. Een lintje hoort bij heldendaden. Zoals goud bij de Olympische Spelen of het redden van een kind.
Maar een heldendaad kan ook klein zijn. Zorgen voor je zieke broertje bijvoorbeeld. Of de hond uitlaten voor
je buurvrouw die haar been heeft gebroken. Of elke week op bezoek bij oma en dan wat lekkers meebrengen.
Dan doe je iets waar iemand anders een voorbeeld aan kan nemen. Daarom verdienen niet alleen grote, maar
ook kleine heldendaden waardering. Een jeugdlintje dus.
Hoe het werkt
Iedereen kan iemand uit Vught voordragen voor een jeugdlintje. Jij dus ook!
Wel is hij/zij niet ouder dan 18 jaar. Waar het om gaat is dat wat hij/zij doet een
voorbeeld is voor anderen. Bijvoorbeeld door:
• Het geregeld helpen van ouderen, zieken of mensen met een beperking
• Het organiseren van activiteiten in de wijk of een buurthuis
• Vrijwilligerswerk bij een sportclub of (culturele) vereniging
• Opkomen voor iemand anders bij pesten, zinloos geweld of alcoholgebruik
• Het verrichten van een - grote of kleine - heldendaad.

Ken jij iemand die
het lintje verdient?

meld ze aan!

Dag van de rechten van het kind
Ken jij iemand die een jeugdlintje verdient? Met jouw hulp zetten we hem
of haar graag in het zonnetje op de Dag van de Rechten van het Kind.
We maken er dan een mooi feest van.
Aanmelden
Meld jouw kandidaat aan via Vught.nl/jeugdlintje.

Wil je nog iets meer weten over het jeugdlintje? Kijk dan op
www.vught.nl/onderscheidingen.

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