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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

De gemeente Vught is voor het team 
Beheer Openbare Ruimte op 
zoek naar een:

Medewerker Beheer Openbare Ruimte (Groen
(36 uur per week)

Hier kom je te werken
Bij de afdeling Dienstverlening hoort ook het team Beheer Openbare Ruimte (BOR of ‘de 
Buitendienst’). Bij het team BOR werken 24 medewerkers verdeeld over twee wijkteams. 
Deze wijkteams verzorgen onder andere het onderhoud en de aanleg van het openbaar groen, 
de wegen, riolering, straatmeubels en speeltuinen. 

Daarom is dit een interessante functie voor jou
Samen met je collega’s verzorg je het onderhoud en aanleg van plantsoenen, groenstroken, vij-
vers en speeltuinen. Met hen zorg je ervoor dat ‘jouw’ wijk er verzorgd uitziet. Hiervoor werk 
je met verschillende werktuigen en machines. Ook wordt je ingezet voor hand en spandiensten 
bij de bij de opbouw van evenementen. Daarnaast heb je contact met de bewoners van je wijk. 
Natuurlijk sta je die altijd netjes te woord; je bent immers een visitekaartje voor de gemeente.
 
Daarom ben jij geschikt voor deze functie

- Je hebt een afgeronde VMBO opleiding, richting cultuurtechniek;
-  Je hebt ervaring met het werk en bent resultaatgericht. Het hebben van een trekkers- en  

vrachtwagenrijbewijs is een pré;
- Je bent representatief, enthousiast, hebt humor, bent vriendelijk en klantgericht;
-  Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit, maar bent bereid om, als de werkzaamheden hierom vragen 

deze af te werken.

Wat krijg je ervoor terug?
Het gaat om een tijdelijke aanstelling voor één jaar. Functioneer je goed? Dan zetten we de 
functie om naar een vaste aanstelling. Het salaris is afhankelijk van je ervaring en varieert van 
€ 1.778 tot € 2.711, - (aanloopschaal en functieschaal 5 op basis van 36 uur) en een inconve-
niëntentoeslag. We hebben prima arbeidsvoorwaarden. Voor iedere nieuwe collega vragen we 
een Verklaring Omtrent het Gedrag aan.

Meer weten en solliciteren?
Voor meer informatie over de functie neem je contact op Jack Dikmans, (073-6580120). Voor 
vragen over de procedure kun je contact opnemen met Noor Zoontjens (073-6580182). 
Solliciteren kan via vacature@vught.nl vóór 4 februari 2020.

Op maandag 27 januari ontvingen negen van de elf cliëntondersteuners uit handen van wethouder Saskia 
Heijboer een certificaat als bewijs van deelname aan de opleiding cliëntondersteuner. Met een persoon-
lijk woordje en een presentje werden de aanwezigen in het zonnetje gezet. Wethouder Heijboer: ‘Ik ben 
ontzettend blij met de betrokkenheid van deze mensen. Als onafhankelijke cliëntondersteuner geven zij 
op een heldere en duidelijke manier advies en hulp. Zij spreken de taal van de inwoners en kunnen in 
het gesprek met de gemeente de juiste vragen stellen. De wereld wordt niet simpeler. Maar dankzij de 
cliëntondersteuners wordt deze wel verlicht.’ 

VOETGANGERSBRUG OVER DE A2 AFGESLOTEN
Van maandag 3 t/m 7 februari
In verband met de voorbereidende werk-
zaamheden voor de definitieve trap is de trap 
naar de voetgangersbrug over de A2 afgeslo-

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

Iemand die zijn financiën op orde heeft, is productiever, 
gelukkiger en heeft ruimte om naar de toekomst te kijken. Maar 
helaas is niet iedereen financieel fit. Als er geldzorgen zijn, dan is 
die persoon sneller afgeleid en is de kans groter dat hij/zij zich 
ziek meldt. Het is belangrijk om geldzorgen op tijd te herkennen 
en aan te pakken. Maar hoe doe je dat? 

De gemeente Vught en MKB Vught organiseren in samenwerking met DiFfit het 
seminar ‘365 dagen financieel fitte medewerkers en zzp’ers’. Samen met u gaan 
we de duurzame inzetbaarheid bespreken. We kijken hoe u rekening kunt houden 
met wensen en omstandigheden tijdens de verschillende fases in het leven en 
loopbaan. We richten ons hierbij vooral op de financiële fitheid van medewerkers 
en zzp’ers. Daarnaast laten we u zien wat de gevolgen van financiële problemen 
en/of inkomensverlies kunnen zijn. En krijgt u praktische tips hoe u uitval, 
arbeidsverzuim en productiviteitsverlies op tijd kunt voorkomen.

DiFfit
DiFfit ondersteunt en adviseert werkgevers en werknemers op het duurzaam 
inzetbaar houden van mensen. Met 20 jaar ervaring en een innovatieve blik op 
mensen & werk helpen zij preventief met gepaste oplossingen om medewerkers 
met plezier aan het werk te houden. 

Heel graag tot 10 maart! 

Wanneer: 
Dinsdag 10 maart 
2020

Tijd:
19.00 uur tot 21.30 uur 
Inloop vanaf 18.30 uur

Locatie: 
Novalis
Industrieweg 9c 

Het seminar is kosteloos.

Er is voldoende gratis 
parkeergelegenheid.

Aanmelding voor maandag 
2 maart

Aanmelden en 
informatie: 
seminar@vught.nl

Uitnodiging
Seminar

Werk is de beste zorg...toch?
365 dagen financieel fitte medewerkers en zzp'ers

Programma
18.30 - 18.45 uur: Inloop en ontvangst van genodigden
18.45 - 19.00 uur: Welkom door wethouder Saskia Heijboer
19.00 - 21.00 uur: ‘365 dagen financieel fitte medewerkers en zzp’ers’ door 
                           DiFfit 
21.00 - 21.30 uur: Tijd voor napraten en een drankje

CLIËNTONDERSTEUNER: VOOR HULP BIJ HET 
DAGELIJKSE LEVEN
Cliëntondersteuners zijn onafhankelijk en werken niet bij de gemeente. Zij helpen u met infor-
matie, steun en advies over verschillende onderwerpen uit het dagelijkse leven. Dit doen zij op 
een eerlijke en duidelijke manier. U kunt een cliëntondersteuner meenemen naar een gesprek 
met de gemeente maar ook spreken tijdens een keukentafelgesprek. Cliëntondersteuning is 
gratis en voor inwoners van de gemeente Vught. Wilt u graag ondersteund worden door een 
onafhankelijke cliëntondersteuner? Meldt u zich dan aan via info@welzijnvught.nl of bel 073 65 
65 350. Kijk voor de verschillende cliëntondersteuningen op  www.socialekaart.vught.nl. 

BIED UW GFT CONTAINER VAKER AAN
U ontvangt gratis drie rollen composteerbare zakjes

Afval scheiden begint in de keuken
Al het biologisch afbreekbaar afval mag in de 
groene bak. Dus ook al het gekookt voed-
sel, het brood, de pasta, de rijst, de botjes, de 
restjes jus en de visgraten. Ook koffie en thee 
mogen in de groene bak, behalve wanneer u 
koffiecups gebruikt. Deze moeten bij het rest-
afval. Het recyclen werkt het makkelijkst als u 
een apart bakje in uw keuken zet waarin u alle 
etensresten in een afbreekbaar zakje verzamelt. 
Dit afbreekbaar zakje mag afgesloten in de 
groene bak. Zo vermindert u de kans op vlieg-
jes en maden aanzienlijk en houdt u de groene 
bak makkelijker schoon. Deze zakjes gooit u in 
uw GFT container. Bovendien zorgen de zakjes 
voor minder stankoverlast.

Drie gratis rollen composteerbare zakjes 
voor u
Deze week ontvangt u een brief van de 
gemeente Vught. Bij het inleveren van deze brief 
op het gemeentekantoor of bij de Milieustraat 
ontvangt u gratis drie composteerbare zak-
jes. Deze zakjes zijn gemaakt van zetmeel 
waardoor ze na een tijdje afbreken. Het zakje 
composteert namelijk waardoor het kan gaan 
lekken. Gooi dit zakje na een paar dagen weg. 
Koop ook niet teveel composteerbare zakken 

in één keer want na zes maanden composteren 
deze zakjes ook in de keukenla. Samen houden 
we Vught schoon.

Sinds 1 januari 2020 betaalt u niet langer per keer voor het aanbieden van uw groene 
gft container. Deze kosten berekenen we voortaan in het vastrecht van de afvalstof-
fenheffing. Bijna de helft van het restafval bestaat uit etensresten. Het gft-afval dat u in 
de grijze bak gooit wordt verbrand. We kunnen dit afval niet opnieuw gebruiken. Het 
is dus belangrijk dat u uw etensresten in de groene bak gooit. Om het u makkelijker 
te maken, kunt u gratis drie rollen composteerbare zakjes ophalen op het gemeente-
kantoor of bij de Milieustraat.
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GEZAMENLIJKE COMMISSIE 
Donderdag 30 januari 
om 20.00 uur

Preventief bestrijden van de eikenprocessierups
DOET U MET ONS MEE? ONTVANG DAN GRATIS EEN 
NESTKASTJE
Vorig jaar heeft de gemeente Vught nestkastjes opgehangen om mezen te lokken. 
Mezen zijn natuurlijke bestrijders omdat zij processierupsen eten. Deze preven-
tieve bestrijding willen we nog verder uitbreiden door gratis nestkastjes uit te delen 
aan inwoners van de gemeente Vught. 

Aanmelden nestkastje
Doet u met ons mee om de eikenprocessierups preventief te bestrijden? En wilt u een nest-
kastje ontvangen? Meldt u zich dan vóór vrijdag 31 januari aan bij ons Klant Contact Centrum 
(KCC) via tel. 073 65 80 680. We geven per adres een nestkastje weg.

Zaterdag 1 februari 09.00 – 12.00 uur
Op zaterdag 1 februari kunt u tussen 09.00 en 12.00 uur bij de BOR, Kettingweg 7b in Vught uw 
kastje ophalen. In totaal hebben we op deze dag 240 nestkastjes te verdelen. Op=Op.

Eind februari ontvangen we nog eens 150 nestkastjes. Dan organiseren we een tweede ophaal 
ronde. Zodra hier meer bekend over is, informeren wij u.

BRUG KAMPDIJKLAAN KLAAR VOOR VEILIG GEBRUIK

Het leek wel of er een veldslag op de gereno-
veerde brug had gewoed. De brug was nauwe-
lijks heropend toen die anonieme dader haar 
toetakelde en veel nieuwe schade veroorzaakte. 
Om dit in de toekomst te voorkomen, geven 
we u graag enkele tips voor een goed en veilig 
gebruik.

Niet voor elk voertuig
De brug in de Kampdijklaan is niet geschikt 
voor grote en zware voertuigen. Ze is smal 
en het draagvermogen is beperkt. Ze (ver)
draagt slechts voertuigen tot maximaal 16,5 
ton. Bovendien mag het gewicht per as van 
het voertuig niet meer zijn dan 4,5 ton (4.500 
kilo). Een voorbeeld: weegt uw voertuig 16 ton, 
maar heeft het slechts twee assen, dan is het 
totaalgewicht weliswaar minder dan 16,5 ton, 
maar het gewicht per as is 8 ton. U mag de 
brug dan niet over. 

Brug Deutersestraat 
Ook de brug in de Deutersestraat is toe aan 
een onderhoudsbeurt. Waarschijnlijk gaat het 
werk gepaard met enkele nachtelijke afsluitin-
gen. U kunt dan de brug niet over. Meer over 
het werk en de bijkomende verkeersmaatrege-
len leest u binnenkort in het Klaverblad. 

Een veilige verbinding
Een goed en verantwoord gebruik van onze 
bruggen draagt bij aan de veiligheid van ieder-
een die er gebruik van maakt: auto’s, fietsers en 
voetgangers. Dat gaat niet alleen over verkeers-
veiligheid, maar ook over de veiligheid van de 
brugconstructie, met een goed wegdek, stevige 
leuningen en een stabiele, dragende basis. Dus 
is uw voertuig te zwaar, te breed of past het 
misschien net, neem dan geen onnodig risico 
en neemt u een andere route. 

Na een stevige opknapbeurt lag ze er weer keurig bij. Met opgefriste leuningen, ste-
vige randen en vernieuwd wegdek, was de brug in de Kampdijklaan klaar voor de 
toekomst. Totdat een onbekende bestuurder forse schade veroorzaakte en de oude 
brug opnieuw ‘onder het mes’ moest. Maar ze komt er weer bovenop. Met een beetje 
voorzichtigheid brengt ze u nog jarenlang veilig naar de overkant. 

WE HEBBEN ER ‘SCHOON’ GENOEG VAN!
Doet u ook mee met de Landelijke Opschoondag op zaterdag 21 maart?

Alle hulp is welkom
Op zaterdagmorgen 21 maart willen we samen 
met u de strijd aangaan tegen het afval. En 
u weet het: vele handen maken licht werk. 
Daarom hopen we ook dit jaar op uw hulp! U 
kunt als particulier meedoen, maar ook samen 
met uw vereniging, stichting of school. Iedereen 
is welkom.

Wilt u meedoen? Graag!
Doet u mee, meldt u zich dan vóór vrijdag 6 
maart aan via ‘MijnGemeente’app of via de 
meldlijn 073 65 80 680. Alle deelnemers op 
deze dag doen mee aan een kleine loterij. 
Materialen, zoals prikkers, hesjes en plastic 
zakken voor het inzamelen van afval stelt de 

gemeente beschikbaar. De gemeente zorgt ook 
voor een broodje na afloop van de actie. 

Programma
09.00 uur: Verzamelen bij Beheer Openbare 
Ruimte (BOR) (Kettingweg 7b) 
09.30 uur: Vertrek naar de schoon te maken 
gebieden (op eigen gelegenheid) 
11.30 uur: Na het schoonmaken opnieuw ver-
zamelen bij Beheer Openbare Ruimte 

Vragen?
Hebt u nog vragen of opmerkingen, bel dan 
met Jack Dikmans, 073 65 80 120, of stuur een 
email naar j.dikmans@vught.nl.

Op zaterdag 21 maart vindt de Landelijke Opschoondag plaats. Ook de gemeente 
Vught doet hier aan mee, want zwerfvuil en Vught gaan nog steeds niet samen. 
Daarom blijven we campagne voeren tegen het rondslingerend afval dat her en der 
onze mooie gemeente ontsiert. We hebben er ‘schoon’ genoeg van. 

GAAT U OP VAKANTIE TIJDENS DE VOORJAARS- 
VAKANTIE?
Vraag uw paspoort of identiteitskaart op tijd aan 

Bij de aanvraag voor een paspoort neemt u al 
uw identiteitsbewijzen en paspoorten die in uw 
bezit zijn. Ook als ze zijn verlopen. Ook neemt 
u een geschikte pasfoto mee. U kunt als ouder 
niet namens uw kinderen een paspoort aanvra-
gen. U moet uw kinderen meenemen naar het 
gemeentekantoor.

Geldigheid
Bent u 18 jaar of ouder en vraagt u nu een 
paspoort aan? Dan is uw paspoort of identi-
teitskaart 10 jaar geldig. Voor iedereen onder 
de 18 jaar is het paspoort of identiteitskaart 
5 jaar geldig. 

Hebt u nog vragen? Kijk op www.vught.nl of 
bel tel. 073 658 06 80.

Verloopt uw paspoort of identiteitskaart binnenkort en hebt u plannen om tijdens 
de voorjaarsvakantie naar het buitenland te gaan? Vraag dan op tijd uw nieuwe reis-
document aan. De periode tussen aanvraag en afgifte is vijf werkdagen. U kunt een 
afspraak maken via www.vught.nl of bel naar 073 658 06 80.

Willem de Zwijgerlaan
•  De Willem de Zwijgerlaan wordt op 7 februari 

opengesteld voor fietsers en voetgangers maar 
blijft tot uiterlijk 1 mei afgesloten voor door-
gaande motorvoertuigen.

WEGWERKZAAMHEDEN

Op donderdag 30 januari aanstaande vergadert 
de Gezamenlijke Commissie. Tijdens deze ver-
gadering debatteren raads-, burger- en college-
leden over onderstaande onderwerpen. 
De vergadering begint om 20.00 uur in de 
Commissiekamer van het Raadhuis aan het 
Leeuwensteinplein 5.

Onderwerpen:
•  Kadernota 2021 Brabants Historisch Centrum 

(BHIC);
•  Wijzigen komgrens A65-N65 o.b.v. voorkeur-

salternatief plus (VKA+);
•  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan A2 

2018;
•  Autorisatie investeringskrediet herinrichting 

parkeerterrein Martinilaan;
•  Zienswijze toekomstige koers samenwerking 

WSD;

•  Lijst categorieën van gevallen geen verklaring 
van geen bedenkingen vereist. 

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, tel. 073 65 80 680, of mailen naar grif-
fie@vught.nl.

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
Bonoo, H.A. 13-08-1969 13-01-2020 Onbekend
Ilascu, I. 06-12-1974 21-01-2020 Onbekend
Arghire, R. 25-08-1975 21-01-2020 Onbekend

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

REALISEREN/INSTELLEN VAN PARKEERVOORZIENINGEN 
VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE AUTO’S 
De gemeente heeft besloten tot het instel-
len/ realiseren van een tweetal gereserveerde 
parkeervoorzieningen voor het opladen van 
elektrische auto’s gelegen aan de: 

•  haakse parkeervoorzieningen in de Esscheweg 
op het parkeerterrein tegenover slijterij de 
Gouden Ton. 

•  Van de Pollstraat aan de zijde van het park 
tegenover het appartementencomplex met 
nummer 73-75-77-79.

•  Victorialaan aan de zijkant van de woning 
Wilhelminalaan 14.

Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd 
door middel van toepassing van bord E04 (par-
keergelegenheid) met onderbord met de tekst 

“uitsluitend opladen elektrische voertuigen”. 

Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op 
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn 
de procedures 1a en 4 van toepassing (zie 
procedurekader) in de periode van 29-01-2020 
t/m 11-03-2020.

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
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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

•  Raadhuisstraat 3 F, plaatsen van een conden-
sor op het dak, OV20201015, ingekomen 16 
januari 2020;

•  Perceel H 2030 en H 2167 Drongelens kanaal, 
kappen van bomen in verband met vervangen 
waterkering, OV20200016, ingekomen 20 janu-
ari 2020;

•  Koepelweg 22, realiseren van een fietsinrit, 
OV20200017, ingekomen 22 januari 2020;

•  Perceel K 2179 t.h.v. Paardensteeg 1, aanleggen 
van een in-/uitrit, OV20201018, ingekomen 23 
januari 2020.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Reutsedijk 1, renovatie en verbouwing naar 14 
appartementen, OV20191280.

•  De brief is verzonden op 17januari 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.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW
•  Molenrijnselaan 10, plaatsen extra raamkozijn 

in de voorgevel, OV20201005.
De vergunning is verzonden op 21 januari 2020.

•  Michiel de Ruyterweg 69, plaatsen dakopbouw 
aan de voor- en achterzijde van de woning, 
OV20191189.

De vergunning is verzonden 24 januari 2020.
•  Boslaan 49, bouwen van een transformator-

ruimte, OV20191232.
De vergunning is verzonden op 24 januari 2020.

INRIT / UITWEG
•  Kleine Weidehoeve 21, verbreden van de 

bestaande oprit, OV20191227.
De vergunning is verzonden op 21 januari 2020.

KAP
•  Loyolalaan 9, kappen van drie bomen, 

OV20191302.
De vergunning is verzonden op 21 januari 2020.

•  Loyolalaan 9, kappen van 13 bomen, 
OV20191301

De vergunning is verzonden op 24 januari 2020.

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 8 januari 2020 melding op grond van het 
Besluit algemene regels inrichtingen milieube-
heer (activiteitenbesluit), voor het realiseren 
aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten 
inrichtingen, MA20200003, gevestigd aan de 
Perceel I 995 van de Goorstraat (10) te Vught.

De melding is geaccepteerd op 17 januari 2020.

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

ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 

•  Laan van Voorburg 7-9, renovatie van een monu-
mentaal gebouw naar een groepszorgwoning 
met in totaal 24 zit-slaapkamers, UV20194002.

Het college van B en W zijn voornemens, gelet 
op artikel 2.1 onder a, onder d en onder f van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
de omgevingsvergunning te verlenen. 
De ontwerpbeschikking en de daarop betrek-
king hebbende stukken op de aanvraag omge-
vingsvergunning liggen ter inzage vanaf de dag 
na publicatie.

PROCEDURE 
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepas-
sing (zie procedurekader). De termijn eindigt 
zes weken na de dag van publicatie.

INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING 
•  Walstrostraat 15, brandveilig gebruik in ver-

band met kamerverhuur, GM20208001, ingeko-
men 22 januari 2020.
De melding is geaccepteerd op 22 januari 2020.

•  Loonsebaan 155, melding brandveilig gebruik, 
GM20198006, ingekomen 27 september 2019.

De melding is geaccepteerd op 23 januari 2020.

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING MET 
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
• Moleneindplein, het houden van een voor-
jaarskermis in de periode van 8 t/m 11 mei 2020 
dagelijks van 13.00 tot 23.00 uur, AP2020015, 
ingekomen op 14 januari 2020.
De vergunning is verzonden op 20 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. 

ONTHEFFING ARTIKEL 35 DRANK- EN 
HORECAWET

•  Marktveld 18 (Oud Zuid), ontheffing voor het 
schenken van alcohol bij de buitenbar tijdens 
Vught Proeft op zondag 5 april 2020 van 8.00 
tot 22.00 uur, AP2020012, ingekomen op 16 
januari 2020.

De ontheffing is verzonden op 22 januari 2020.
•  Marktveld 18 (Oud Zuid), ontheffing voor het 

schenken van alcohol bij de buitenbar tijdens 
Koningsdag op maandag 27 april 2020 van 8.00 
tot 22.00 uur, AP2020012, ingekomen op 16 
januari 2020.

De ontheffing is verzonden op 22 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. 

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  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.

NAAMGEVING OPENBARE RUIMTEN

Het college van burgemeester en wethouders 
van Vught heeft besloten:
1.  De namen Isabellapoort, Isabellaplein, 

Reutseplein, Ravelijn, Nieuwe Linie, 
Hoornwerk en Nieuwe Gracht toe te ken-
nen aan openbare ruimten op het terrein van 
Fort Isabella;

2.  Het besluit d.d. 21 september 1950 in te 
trekken voor wat betreft de naam Piet 
Heinstraat;

3.  De naam Piet Heinpad toe te kennen aan een 
openbare ruimte gelegen in het plangebied 
Grote Zeeheldenbuurt.

PROCEDURE
Hierop is de procedure 1a en 4 van toepassing 
(zie procedurekader). De termijn bedraagt zes 
weken en vangt aan op 30 januari 2020.

BOUWEN 
EN WONEN


