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MELD MISDAAD ANONIEM: STIJGING AANTAL
MELDINGEN IN 2019
Samen met u bestrijden we de misdaad
Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar iedereen anoniem
informatie kan geven over misdaad. In de gemeente Vught wordt M. steeds vaker
gebruikt. In 2019 heeft M. zestien anonieme meldingen binnen gekregen over Vught,
een verdrievoudiging ten opzichte van 2018. En daar zijn we ontzettend blij mee.
Want alleen met uw hulp kunnen we de misdaad in onze gemeente bestrijden.
Verschillende meldingen
Alle meldingen worden behandeld en uitgezocht. M. stuurt de melding door naar o.a. de politie en
de gemeente. Als vervolgonderzoek de anonieme tip onderbouwt, dan kan er tot actie worden
overgegaan.
De M. meldingen in de gemeente Vught leverden uiteenlopende informatie op over onder andere:
➢ plof/rampkraken
➢ soft/harddrugs
➢ hennepkwekerij
➢ illegaal vuurwerk
➢ ondermijnde activiteiten
➢ mishandeling
➢ opsporing personen
➢ overval
➢ bijstandsfraude
➢ fraude met bijstand / toeslagen
Positieve resultaten
In Vught hebben de meldingen in ieder geval geleid tot het aantreffen van illegaal vuurwerk in een
chalet in Cromvoirt en de vondst van twee hennepkwekerijen aan de Esscheweg.
Melden
Burgemeester Van de Mortel roept inwoners op om misdaad te melden. M. is zeven dagen per
week bereikbaar via 0800 7000. Op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en in
weekenden en op feestdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Daarnaast kunt u 24/7 melden via meldmisdaadanoniem.nl/melden.

AGENDA SOCIALE KAART
Activiteiten gewoon in uw eigen buurt
Op de agenda staan niet-commerciële activiteiten op het gebied van spel en sport, cultuur,
geschiedenis en muziek. Maar ook voor lezingen, vragen over computers en samen eten
kunt u hier terecht.
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STORMWEER, LET OP UW AFVAL
Zorg dat uw plastic en papier niet kan wegwaaien
Bij harde wind komt het voor dat het papier uit de
dozen waait. Stop het papier dus in een kartonnen
doos en sluit deze goed af. Of bindt het papier en
karton goed vast zodat het niet wegwaait. Ook de

zakken met plastic afval kunnen wegwaaien U kunt
dit voorkomen door een aantal zakken aan elkaar
te binden. Zo zorgen we samen voor mooie opgeruimde straten in Vught.

COMMISSIE RUIMTE
Donderdag 23 januari
om 20.00 uur
Op donderdag 23 januari 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.
Onderwerpen Commissie Ruimte
• Ambities Van der Valk
De concept-agenda en alle bijlagen staan op
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is
openbaar, belangstellenden zijn van harte welkom. U kunt de vergadering ook rechtstreeks
volgen via internet.

WEGWERKZAAMHEDEN

Indien u over een geagendeerd onderwerp uw
mening kenbaar wilt maken, dan is er de mogelijkheid 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 gemeenteraad.vught.
nl. Voor meer informatie over het spreekrecht
kunt u contact opnemen met de griffie, tel. 073
65 80 680, of mailen naar griffie@vught.nl.

Willem de Zwijgerlaan
• Willem de Zwijgerlaan is gestremd i.v.m. de
bouwwerkzaamheden van het appartementencomplex.

Ontbreekt er een activiteit en wilt u dat deze
activiteit in de agenda komt? Of kloppen de
gegevens van een activiteit niet? Geef het door
aan socialekaart@vught.nl, zodat we de agenda
van de Vughtse sociale kaart actueel en compleet houden.

Een greep uit de activiteiten van de Wijkpunten in de
periode woensdag 22 januari t/m dinsdag 28 januari
Woensdag 22 januari 12.00 - 13.00 uur
Uit eten: warme maaltijd bij
Wzc Theresia, Molenrijnselaan 48
Huize Elisabeth, Sint Elisabethstraat 2
Donderdag 23 januari 13.00 - 15.15 uur
Breien bij Visio De Vlasborch, Vlasmeersestraat 99
Vrijdag 24 januari 09.30 uur
Koffie drinken bij sportclub Prins Hendrik, Sportlaan 1
Maandag 27 januari 14.00 - 16.00 uur
Koersbal bij Wzc Theresia, Molenrijnselaan 48
Dinsdag 28 januari 13.30 - 16.00 uur
Denksport- en spelletjesmiddag bij De Rode Rik,Van Sonstraat 49a
Dinsdag 28 januari 14.00 - 17.00 uur
Informatie- en adviespunt over bv. zelfstandig wonen, opvoeding, financiën en klusjes bij
DePetrus, Heuvel 2

VOETGANGERSBRUG OVER DE A2 AFGESLOTEN
Van maandag 3 t/m 7 februari
In verband met de voorbereidende werkzaamheden voor de definitieve trap is de trap naar
de voetgangersbrug over de A2 afgesloten van

maandag 3 t/m vrijdag 7 februari. We verwachten dat we begin april de definitieve trap
kunnen plaatsen.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
• vastgesteld bestemmingsplan en besluit
inzien op het gemeentekantoor.
hogere waarde Wet geluidhinder ‘St. • Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
Michielsgestelseweg 7, Vught’
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073
• U vindt alle informatie over de plannen, gebie65 80 680.
den en de procedure op www.vught.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

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
Dus NIET meer bij het glas
Blik mag sinds vorig jaar niet meer samen worden
aangeboden met het glasafval. Blik hoort bij het plastic afval. Stop blik in de plastic afvalzakken. Dit afval,
PBD (plastic, blik, drankenkartons), kunt u iedere
twee weken aan de straat zetten.
Het glas blijft u aanbieden zoals u gewend bent. U
verzamelt het glas in een krat dat u iedere vier
weken aan de straat kunt zetten. Wat hoort niet
in uw glaskrat? Blik, ander metaal (siroopflessen

BOUWEN
EN WONEN
WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
de activiteiten bouwen en monumenten worden
voorgelegd aan de Welstandscommissie. Andere
aanvragen omgevingsvergunning worden 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
•
Kapellaan 2, bouwen van een berging met
overkapping en plaatsen van een hekwerk als
afscheiding met toegangspoort, OV20201007,
ingekomen 10 januari 2020;
• Willem de Rijkelaan 75, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde, OV 20201008, ingekomen
op 12 januari 2020;
• Taalstraat 85, bouwen van een berging met kantoor, OV 20201009, ingekomen 10 januari 2020;
• St.-Lambertusstraat 19, plan wordt nieuwbouw
i.p.v. verbouw van een woning, ingekomen 1
oktober 2019;
• Taalstraat 118, plaatsen van een aanbouw aan
de achterzijde van de woning,OV20201010,
ingekomen 14 januari 2020;
• W.J. van Ghentstraat 9, aanleggen van een in-/
uitrit, OV20201011, ingekomen 14 januari 2020;
•
Titus Brandsmalaan 1, kappen van bomen,
OV20201012, ingekomen 15 januari 2020;
•P
 erceel L 3588 t.o.v. Lambertustoren, herstellen van een poort en het opnieuw ingebruik
nemen van de bestaande inrit, OV20201013,
ingekomen 15 januari 2020;
• Perceel K 2179 t.h.v. Paardensteeg, bouwen
van een woning, OV20201014, ingekomen 16
januari 2020.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer

of aluminium spuitflessen), porselein of aardewerk,
ovenschalen, spaarlampen, glas anders dan verpakkingsglas zoals ruiten en spiegels.
LET OP
Zitten er dingen in uw glaskrat die er niet in thuis
horen? De afvalstoffendienst leegt uw glaskrat dan
niet. Het glas kan dan namelijk dan niet goed gesorteerd worden voor hergebruik.

termijn van 6 weken). Het bezwaarschrift moet VERLEENDE
worden ondertekend en moet tenminste bevat- EVENEMENTENVERGUNNING MET
ten; de naam en het adres van de indiener, de TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
dagtekening, een omschrijving van het besluit • Kerkstraat tussen huisnummer 2 en 14, het
waartegen het bezwaar is gericht, de gronden
houden van een jeu de boules toernooi op
van het bezwaar.
zondag 31 mei 2020 van 7.00 tot 22.00 uur,
Het bezwaarschrift kunt u richten aan het College
AP2020003, ingekomen op 7 januari 2020.
van Burgemeester en Wethouders, Postbus De vergunning is verzonden op 14 januari 2020.
10100, 5260 GA Vught. Een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. Als er sprake is van
PROCEDURE
een spoedeisende zaak, kunt U tegelijkertijd
Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepaseen verzoek om een voorlopige voorziening
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen
indienen bij de Voorzieningenrechter van de
zes weken met ingang van de dag na die waarop
Rechtbank Oost-Brabant Sector Bestuursrecht
de beschikking is verzonden worden aangetePostbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
kend.

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN
VERGUNNING TIJDELIJKE
INRICHTINGEN
STANDPLAATS
Burgemeester en wethouders van Vught maken • Moleneindplein en Centrum Vught, vergunning
bekend, dat de volgende melding(en) als bedoeld
innemen standplaats met oliebollenkraam voor
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is/zijn
de periode van 1 november t/m 31 december
ingekomen:
2020, AP2020008, ingekomen op 7 januari 2020.
• op 7 januari 2020 melding op grond van het
De vergunning is verzonden op 15 januari 2020.
PROCEDURE
Besluit algemene regels inrichtingen milieubeHierop is procedure 1b van toepassing (zie
PROCEDURE
heer (activiteitenbesluit), voor het realiseren
procedurekader), onder vermelding van het
Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepasvan een gesloten bodemenergiesysteem buiten
aanvraagnummer.
inrichtingen, MM20200002, gevestigd aan de
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen
St.-Lambertusstraat 19 te Vught.
zes weken met ingang van de dag na die waarop
Het College van B&W heeft besloten deze aan- De melding is geaccepteerd op 15 januari 2020. de beschikking is verzonden worden aangetevraag eenmaal te verlengen met zes weken met
kend.
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
VERLEENDE
procedurekader).
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW
• Willem de Rijkelaan 77, plaatsen van dakkapelPROCEDURES
len op de zolderverdieping, OV20191282.
De vergunning is verzonden op 13 januari 2020.
- de naam en het adres van de indiener;
1 Ter inzage en/of informatie
- de dagtekening;
De stukken liggen ter inzage in de periode die
KAP
- e en omschrijving van het besluit waartegen het
vermeld staat in de publicatie. Informatie over en
• Perceel K 2086 Isabellaveld, kappen van acht
bezwaar is gericht;
inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
bomen in verband met de aanleg van een
- d e gronden van het bezwaar.
a Ontvangst- en Informatiebalie
grondwal, OV20191307.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij
b Bouwen en Wonen (op afspraak)
De vergunning is verzonden op 16 januari 2020.
anders in de publicatie staat vermeld):
College van Burgemeester en Wethouders
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde
Postbus 10100, 5260 GA Vught
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stukPLANOLOGISCHE AFWIJKING
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
ken verkregen worden.
•
Van Voorst tot Voorststraat 4, wijzigen van
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u
gebruik, OV20191300.
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voor2
Zienswijzen
door
belanghebbenden
De vergunning is verzonden op 10 januari 2020.
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een
ziening indienen bij:
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indieVoorzieningenrechter van de Rechtbank
BOUW MET PLANOLOGISCHE
Oost-Brabant Sector Bestuursrecht
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders
AFWIJKING
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publicatie anders is vermeld). Mondelinge zienswijzen
• Versterstraat 44, verplaatsen van een schutting,
5. Beroepschrift
kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar,
OV20191289.
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartenzij in de publicatie anders is vermeld. Informatie
De vergunning is verzonden op 13 januari 2020.
over de behandelend ambtenaar treft u aan bij de
tegen een beroepschrift worden ingediend door
stukken die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
BOUW EN MONUMENT
indienen gedurende de termijn dat de aanvraag ter
weken). Het beroepschrift moet worden onderte•
Park Glorieux 53, loggia dichten met Velux
inzage ligt bij de aangegeven instantie (6 weken,
kend en moet ten minste bevatten;
dakramen, OV20191299.
tenzij anders in de publicatie staat vermeld).
- de naam en het adres van de indiener;
De vergunning is verzonden op 14 januari 2020.
Wat doet de gemeente met uw reactie?
- de dagtekening
Na afloop van de termijn wordt een besluit geno- een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht;
men. Uw zienswijze en een eventuele reactie hierINGETROKKEN AANVRAAG
- de gronden van het beroep
op van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als
OMGEVINGSVERGUNNING
Het beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank
indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte
Burgemeester en wethouders van Vught maken
Oost-Brabant sector Bestuursrecht, Postbus
gebracht van het besluit.
bekend, dat zij in de afgelopen periode onder90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.
staande omgevingsvergunning hebben ingetrokU kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde
3 Zienswijzen door een ieder
ken:
rechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswijDaarvoor moet u wel beschikken over een elekzen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in procedure 2 is omschreven.
tronische handtekening (DigiD). Kijk op de site
•
Esscheweg 272 F, bouwen van een woning
voor de precieze voorwaarden.Voor het indienen
met garage en het aanleggen van een in-/uitrit,
4 Bezwaarschrift
van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
OV20181283.
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarteHet beroepschrift schorst de werking van het
besluit niet. Als sprake is van een spoedeisende
gen een bezwaarschrift worden ingediend door
Bezwaarschrift
zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan
een voorlopige voorziening indienen bij de
weken). Het bezwaarschrift moet worden ondertedaartegen een bezwaarschrift worden ingeVoorzieningenrechter van de Rechtbank.
kend en moet ten minste bevatten;
diend door belanghebbenden (gedurende een

BESLUIT VERLENGING
BESLISTERMIJN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
• Laan van Voorburg 13, plaatsen van een horecavoorziening, OV20191268.
De brief is verzonden op 13 januari 2020.

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

Gemeente Vught

@Vught

