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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

IEMAND VOORDRAGEN VOOR EEN LINTJE
Elk jaar reikt burgemeester Van de Mortel vlak voor Koningsdag lintjes uit. Deze 
Koninklijke Onderscheidingen zijn bedoeld voor Vughtenaren, die zich lang en op 
een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Kent u zo 
iemand? Draag hem of haar dan voor bij de burgemeester. Voor de lintjesregen van 
2021 kan dat tot 1 juli 2020. 

‘Bijzondere verdiensten’
Degene, die u voordraagt, moet zich hebben 
onderscheiden door ‘bijzondere verdiensten’. 
Daarvan is sprake als iemand geruime tijd meer 
voor de samenleving heeft gedaan of betekend 
dan verwacht mag worden. Wilt u voor iemand 
uit Vught een lintje aanvragen? Neem dan 
eerst contact op met Yolanda van den Berg, 
Kabinetszaken bij de gemeente Vught via tele-
foonnummer 073 65 80 133. 
Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdien-
sten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een 
Koninklijke Onderscheiding en welke docu-
menten nodig zijn voor de aanvraag. 

Vertrouwelijk
Dient u een verzoek in? Dat betekent niet 
automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding 
ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is 
daarom van groot belang, dat u als aanvrager 
de voordracht, zoals de aanvraag officieel heet, 
heel zorgvuldig behandelt en strikt vertrouwe-
lijk houdt.

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke 
Onderscheiding? Kijk ook op onze website 
www.vught.nl/onderscheidingen voor alle infor-
matie en het formulier.

HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
Woensdag 22 januari in DePetrus
Tijdens Het Geheugencafé Vught op woensdag 22 januari bekijken we de documen-
taire ‘Mijn hoofd in jouw handen’ van Pim Giel. 

Documentairemaker Pim Giel was jaren werk-
zaam in de zorg, als verpleegkundige, manager 
en adviseur. Hij kent de problematiek van bin-
nenuit. De documentaire gaat over de invloed 
van dementie op huwelijken, vriendschappen en 
familiebanden. Wat is voorbij en wat kan nog 
wel? En voor hoelang nog? Vragen die steeds 
meer mensen bezig houden. 

Vooraf aanmelden
De lezing 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.

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
Bouallouch, N. 30-05-1994 09-01-2020 Onbekend
Peyrondet, M. 30-10-1997 09-01-2020 Onbekend
Sjemsullha,M. 10-08-1994 10-01-2020 Onbekend
Shenawi, M.S  03-06-1985 10-01-2020 Onbekend
Oviedo, C.M. 20-07-1978 13-01-2020 Onbekend
Schillings, S.M.B. 04-06-1977 13-01-2020 Onbekend

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

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  vastgesteld uitwerkingsplan 'Kern Fase 2 
Cromvoirt'

•  vastgesteld bestemmingsplan en besluit 
hogere waarde Wet geluidhinder ‘St. 
Michielsgestelseweg 7, 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.

Brabantlaan
•  De Brabantlaan is op 20 januari gestremd ter 

hoogte van huisno. 6 i.v.m. rioleringswerk-
zaamheden.

•  Verkeer wordt omgeleid via de Wolfskamerweg, 
Industrieweg en Molenstraat.

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

bouwwerkzaamheden van het appartementen-
complex.

WEGWERKZAAMHEDEN

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

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor 
de activiteiten bouwen en monumenten worden 
voorgelegd aan de Welstandscommissie. Andere 
aanvragen omgevingsvergunning worden ambte-
lijk getoetst als ze voldoen aan de sneltoetscri-
teria 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

•  Raadhuisstraat 3 F, plaatsen electronische 
schuifdeuren, OV20201004, ingekomen 7 janu-
ari 2020;

•  Molenrijnselaan 10, plaatsen van een extra 
raam in de voorgevel, OV20201005, ingekomen 
op 7 januari 2020; 

•  Marktveld 9, plaatsen van twee dakramen 
aan voor- en achterzijde van de woning, 
OV20201006, ingekomen 8 januari 2020;

BOUWEN 
EN WONEN

WANNEER HALEN WIJ UW AFVAL IN 2020 OP?
Download de afvalkalender app
Wij sturen in Vught geen papieren afvalkalender meer toe naar onze inwoners. U 
maakt zelf de keuze hoe u aan uw afvalinformatie komt. Bekijk uw afvalinformatie 
in de handige ‘Afvalstoffendienst’ app of kijk op de papieren afvalkalender 2020? De 
keuze is helemaal aan u. Er zijn drie mogelijkheden om aan uw afvalinformatie te 
komen.

Welke keuze hebt u?
1.  Download op uw smartphone of tablet de 

‘afvalstoffendienst’ app. In deze app ziet u 
precies wanneer het afval bij u in de straat 
wordt opgehaald. 

2.  Download zelf uw afvalkalender op www.
vught.nl. Bij afval kunt u uw persoonlijke 
kalender downloaden. Vul uw postcode en 
huisnummer in en de afvalinformatie ver-
schijnt op uw scherm. Printen? Klik dan op 
de rode pdf knop. 

3.  Ontvangt u uw persoonlijke afvalkalender 
2020 liever op papier? Bel dan de afvalstof-
fendienst, tel. 073 61 56 508. 

Meer informatie?
U hebt dus meerdere mogelijkheden om uw 
afvalinformatie voor 2020 te ontvangen. Hebt u 
vragen? Bel met de afvalstoffendienst 073 61 56 
508 of stuur een mail naar afvalstoffendienst@
shertogenbosch.nl.

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN 
VERGUNNINGAANVRAGEN IN UW BUURT?
Meldt u zich aan voor de e-mailservice
Wilt u weten of er binnenkort in uw omgeving een verbouwing aankomt? Of dat er 
in uw buurt bomen gekapt of een huis gerenoveerd gaat worden. Meldt u zich dan 
aan voor de e-mailservice van de overheid. Zo mist u geen bekendmaking meer in uw 
postcodegebied en weet u precies wat er speelt in uw buurt.

Hoe werkt het?
• Ga naar www.overheid.nl
•  Ga op het midden van de pagina naar het 

icoontje ‘Blijf op de hoogte’
•  Vul uw mail adres en postcode in

•  Vul in welke vergunningaanvragen u wilt ont-
vangen
U kunt zich altijd afmelden voor deze e-mail-
service. Hebt u nog vragen? Mail dan naar 
gemeente@vught.nl of bel naar 073 65 80 680.



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

•  Lunettenlaan 102 D C, verlengen brandveilig 
gebruik in verband met tijdelijke wijziging t/m 
31 december 2021, UV20204001, ingekomen 9 
januari 2019.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Deutersestraat 26, verbouwen van het woon-
huis met mantelzorg, OV20191249.

De brief is verzonden op 10 januari 2020.

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.

BOUW EN INRIT / UITWEG
•  Van de Goorstraat 8, bouwen van een woning 
en het aanleggen van een in-/uitrit, OV20191237.
De vergunning is verzonden op 3 januari 2020.

PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Perceel C 2605 naast Laan van Voorburg 13, 

verlenging omgevingsvergunning voor plaatsing 
van een tijdelijke woonunit, OV20191269.

De vergunning is verzonden op 10 januari 2020.
  
INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING 

•  Titus Brandsmalaan 1, brandveilig gebruik tij-
delijke gebouwen, GM20198007, ingekomen 31 
oktober 2019.
De melding is geaccepteerd op 6 januari 2020.

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

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN 
INRICHTINGEN
Burgemeester en wethouders van Vught 
maken bekend, dat de volgende melding(en) als 
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer 
is ingekomen:

•  op 22 augustus 2019 melding op grond van het 
Besluit algemene regels inrichtingen milieube-
heer (activiteitenbesluit), voor de aanleg van 
een gesloten bodemenergiesysteem buiten 
inrichtingen, MM20190017, gevestigd aan de 
Andrej Sacharovlaan 35, te Vught.

De melding is geaccepteerd op 6 januari 2020.

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  Heuvel 2 (DePetrus), het houden van zang- en 
muziekuitvoering “Proeven van muziek” op 
zondag 7 maart 2020 van 20.30 tot 01.00 uur 
(muziek tot maximaal 24.00 uur), AP20190314, 
ingekomen op 18 december 2019.

De vergunning is verzonden op 3 januari 2020.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1a 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. 

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING MET 
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
•  Cromvoirt, het houden van diverse carnavals-

activiteiten in Cromvoirt in de periode van 
vrijdag 21 februari t/m dinsdag 25 februari 
2020, AP20190305, ingekomen op 9 december 
2019.

De vergunning is verzonden op 3 januari 2020.
•  Kerkstraat tussen huisnummers 2 en 14, bui-

tencarnaval met live muziek op zaterdag 22 
februari 2020 van 12.00-21.00 uur, AP2020005, 
ingekomen op 7 januari 2020.

De vergunning is verzonden op 9 januari 2020.
•  Kerkstraat tussen huisnummers 2 en 14, het 

houden van een Blaasmiddag voor clubs op 
maandag 24 februari 2020 van 11.00-19.00 uur, 
AP2020006, ingekomen op 7 januari 2020.

De vergunning is verzonden op 10 januari 2020.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1a 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. 


