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

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.

Michiel de Ruyterweg
•  In verband met de nieuwbouw van woningen 

door Woonstichting Charlotte van Beuningen 
wordt de Michiel de Ruyterweg vanaf 10 
februari afgesloten tussen Bestevaer en de 
Esschestraat.

WEGWERKZAAMHEDEN

VOETGANGERSBRUG OVER DE A2 AFGESLOTEN
Tot en met 7 februari
In verband met de voorbereidende werk-
zaamheden voor de definitieve trap is de 
trap naar de voetgangersbrug over de A2 

afgesloten tot en met vrijdag 7 februari. We 
verwachten dat we begin april de definitieve 
trap kunnen plaatsen.

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 ver-
zamelt. Dit afbreekbaar zakje mag afgesloten 
in de groene bak. Zo vermindert u de kans op 
vliegjes en maden 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
Afgelopen week hebt u een brief van de 
gemeente ontvangen. Als u deze brief op het 
gemeentekantoor of bij de Milieustraat inle-
vert, ontvangt u gratis drie composteerbare 
zakjes. 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.

HOU HET VUGHTSE 
RIOOL SCHOON
Gooi geen doekjes of vet in de wc

Vooral vetten en doekjes vormen een groot 
probleem voor het riool. De afbreektijd van 
de doekjes duurt veel te lang. Vervolgens komt 
er frituurvet bij en we hebben een verstopping. 
Dat is niet alleen problematisch voor het riool 
maar ook voor de afvalwaterzuivering waar de 
apparaten en pompen dan vastlopen. Het is 
dus gemakkelijk op te lossen door geen spullen 
meer in de wc te gooien die er niet in thuis 
horen.

Waar gooit u vet en doekjes weg?
Frituurvet kunt u gratis weggooien op de 
Milieustraat. Vochtige doekjes horen bij het 
restafval.

Het is eigenlijk heel simpel. Het riool 
is bedoeld voor ontlasting en wc papier. 
En dus niet voor frituurvet, kattengrit, 
vochtige doekjes, luiers, maanverband 
of tampons. Toch is dit ook in Vught een 
hardnekkig probleem. Vaak vinden wij dit 
soort zaken in het riool waardoor het 
verstopt raakt. Het repareren van ver-
stopte rioolbuizen en kapotte gemalen 
kost de gemeente veel tijd en geld. En dit 
is dus eigenlijk onnodig.

Vies

Schoon

Op maandag 30 maart organiseert het Mantelzorgteam Vught de bijeenkomst: ‘Mantelzorgen. 
Hoe doen we dat samen?’.  We hebben in Vught en Cromvoirt veel aanbod voor mantelzor-
gers. Maar hoe goed kennen we het aanbod van elkaar? We willen onze krachten bundelen en 
samen komen tot een sluitend aanbod. Een aanbod dat de mantelzorger verlicht en verstrekt. 

Aanmelden
Wil jij samen met ons aan de slag en de handen uit de mouwen steken? Dan is deze middag 
zeker iets voor jou! Stuur voor maandag 17 februari een mail naar info@welzijnvught.nl.

Voor wie?
De bijeenkomst is bedoeld voor alle organisaties die te maken hebben met mantelzorg.

‘MANTELZORGEN. HOE DOEN WE DAT SAMEN?’
Bijeenkomst op maandag 30 maart van 13.30 tot 16.00 uur 
bij Novalis

BUREN, WIJ GAAN OP VAKANTIE!
Maak gebruik van de burenkaart
Gaat u op vakantie? En willen uw buren op uw 
woning letten? Dan kunt u gebruik maken van 
de burenkaart. Op deze kaart noteert u uw 
vakantiegegevens en een telefoonnummer dat 
uw buren kunnen bellen bij nood. Daarnaast 
is de burenkaart een handig geheugensteuntje 
voor wat u met elkaar hebt afgesproken. 

Interesse in een burenkaart? 
De burenkaart is gratis af te halen bij de ont-
vangst- en informatiebalie van het gemeente-
kantoor.

Wilt u meer weten over hoe u een inbraak 
kunt voorkomen, kijk dan op de website 
maakhetzeniettemakkelijk.nl.

RAADSVERGADERING
Donderdag 6 februari om 20.00 uur

De gemeenteraad vergadert op donderdag 6 
februari a.s. om 20.00 uur. Tijdens deze verga-
dering neemt de raad besluiten over de onder-
werpen die deze avond op de agenda staan. Bij 
de 'Hamerstukken' gebeurt dat met één slag 
van de hamer: die onderwerpen zijn tijdens de 
commissievergadering als zodanig benoemd. Bij 
de 'Bespreekstukken' gaan de partijen eerst 
met elkaar in discussie, voordat er een besluit 
wordt genomen. 

De vergadering is openbaar en vindt plaats 
in de raadszaal van het Raadhuis aan het 
Leeuwensteinplein 5. U kunt de vergadering 
ook rechtstreeks volgen via internet (www.
gemeenteraad.vught.nl).

HAMERSTUKKEN
•  Wijziging Reglement van Orde van de raad 

gemeente Vught
•  Kadernota 2021 Brabants Historisch Centrum 

(BHIC)
•  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 

A2-2018 
•  Autorisatie investeringskrediet herinrichting 

parkeerterrein Martinilaan

BESPREEKSTUKKEN
•  Verzoek SP, D66, CDA voor interpellatiedebat 
– Raadsinformatiebrief Verwerving onroerend 
goed De Speeldoos

•  Wijzigen komgrens A65-N65 o.b.v. voorkeur-
salternatief VKA+

•  Zienswijze toekomstige koers samenwerking 
WSD 

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

Brug in nacht 19/20 februari gesloten
BOUWKUNDIG ONDERZOEK BRUG DEUTERSESTRAAT
In de nacht van woensdag 19 op donderdag 
20 februari is de brug in de Deutersestraat 
tussen 24.00 en 5.00 uur afgesloten voor 
autoverkeer. Oorzaak is een onderzoek naar 
de staat van de brug, vooruitlopend op 

een renovatie later dit jaar. Auto’s worden 
omgeleid via de Nieuwkuijkseweg. Fietsers 
en brommers hoeven niet om te rijden. Zij 
kunnen de brug over het Drongelens Kanaal 
lopend passeren, met de fiets aan de hand.    

REALISEREN/INSTELLEN VAN PARKEERVOORZIENINGEN 
VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE AUTO’S
De gemeente heeft besloten tot het instellen/ 
realiseren van een tweetal gereserveerde
parkeervoorzieningen voor het opladen van 
elektrische auto’s gelegen aan de Boxtelseweg, 
op de parkeerplaatsen gelegen langs de parallel-
weg/fietsstraat tegenover huisnummer 2. Deze
verkeersmaatregel wordt uitgevoerd door mid-
del van toepassing van bord E04 (parkeergele-
genheid) met onderbord met de tekst “uitslui-
tend 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 proce-
durekader) tot 11-03-2020. De formele publi-
catie van dit besluit heeft op 29-01-2020 
reeds plaatsgevonden in de Staatscourant. De 
formele procedure van ter inzage legging loopt 
derhalve al vanaf 29-01-2020 t/m 11-03-2020.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
Er liggen geen plannen ter inzage.
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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

•  Kapellaan 11, opbouw op bestaande aanbouw, 
OV 20201019, ingekomen op 24 januari 2020;

•  De Heun 8, aanbrengen van een vlonder op 
het bestaande dak, OV20201021, ingekomen 
28 januari 2020;

•  Marktveld 42, vervangen van bestaande han-
delsreclame, OV20201023, ingekomen 28 janu-
ari 2020;

•  Eikenlaan 7, kappen en van een spar, het kappen 
van drie coniferen is omgevingsvergunning vrij, 
OV20201024, ingekomen 29 januari 2020;

•  Prinsenlaan 3, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning, OV20201025, ingeko-
men 29 januari 2020;

•  Prinsenlaan 5, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van de woning, OV20201026, ingeko-
men 29 januari 2020;

•  Loyolalaan 32, plaatsen van een hekwerk met 
beplanting, OV20201028, ingekomen 29 januari 
2020;

•  Aert Heymlaan 9, verbouwen van de woning, 
OV20201027, ingekomen 29 januari 2020;

•  Helvoirtseweg 158, verplaatsen van een gas- en 
electriciteitsaansluiting, OV20201029, ingeko-
men 29 januari 2020;

•  Sectie K perceel  2086 Isabellaveld, aanleg 
tijdelijke grondwal, ingekomen 5 februari 2020.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Heiweg 10, verbouwen en uitbreiden van de 
woning, OV20191287.

De brief is verzonden op 28 januari 2020.
•  Jan van Speykstraat 12, aanleggen van een extra  

in-/uitrit, OV20191294.
De brief is verzonden op 30 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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
BOUW EN INRIT / UITWEG

•  Achterstraat 8, bouwen van een woning en het 
aanleggen van een in-/uitrit perceel H 2180, 
OV20191263.
De vergunning is verzonden op 28 januari 2020.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Willibrordusstraat 5, uitbreiden van de woning, 
OV20191260.
De vergunning is verzonden op 29 januari 
2020. 

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE

•  Hogedwarsstraat 4, brandveilig gebruik RvA 
Gebouw FPA, UV20194009.

De vergunning is verzonden op 24 januari 2020.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepas-
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen 
zes weken met ingang van de dag na de publica-
tie ingediend worden

ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 

•  Lunettenlaan 102 D C, verlengen brandveilig 
gebruik voor de periode 01-01-2020 t/m 
31-12-2021 UV20204001.

Het college van B en W zijn voornemens, gelet 
op artikelen 2.1 en 2.13 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsver-
gunning 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.

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 
zijn ingekomen:

•  op 7 januari 2020 ingekomen melding op grond 
van het Besluit algemene regels inrichtingen 
milieubeheer (activiteitenbesluit), realiseren en 
het aanleggen van 105 gesloten bodemener-
giesystemen buiten inrichtingen, MM20200001, 
gevestigd t.h.v. de locatie Lekkerbeetjenlaan 
156 te Vught.
De melding is geaccepteerd op 28 januari 2020 
verzending.

•  op 20 januari 2020 ingekomen melding op 
grond van het Besluit algemene regels inrich-
tingen milieubeheer (activiteitenbesluit), reali-
seren aanleg gesloten bodemenergiesysteem 
buiten inrichtingen, MM20200006, gevestigd 
aan Juliana van Stolberglaan 100 te Vught.

De melding is geaccepteerd op 29 januari 2020 
verzending.

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

BESLUIT BUITEN BEHANDELING 
STELLEN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat de aanvraag voor een omgevings-

vergunning buiten behandeling is gesteld;
•  Mgr. Goossenssingel 13, wijzigen van het kozijn 

in de voorgevel, OV20191285. 
De brief is verzonden op 28 januari 2020.

Op afspraak kunt u de omgevingsvergunning 
komen inzien (tel: 073 65 80 680).

INTREKKING AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat zij in de afgelopen periode onder-
staande omgevingsvergunning hebben ingetrok-
ken: 

•  Raadhuisstraat 3 F, plaatsen van een condensor 
op het dak, OV20201015.

De brief is verzonden op 30 januari 2020.

Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daar-
tegen een bezwaarschrift worden ingediend 
door belanghebbenden (gedurende een termijn 
van 6 weken). Het bezwaarschrift moet wor-
den ondertekend en moet ten minste bevat-
ten; 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 het 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 de Voorzieningenrechter van de 

Rechtbank Oost-Brabant Sector Bestuursrecht 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  Vught, het houden van diverse carnavalsacti-
viteiten in de periode van 22 t/m 25 febru-
ari 2020, AP2020016, ingekomen op 16 januari 
2020.
De vergunning is verzonden op 29 januari 2020.

•  Van Sonstraat (Rode Rik), het houden van een 
wellness en spiritueel beurs op 1 maart 2020 
van 11.30 tot 16.30 uur, AP2020007, ingekomen 
op 7 januari 2020.
De vergunning is verzonden op 29 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. 

AANLEG GEHANDICAPTEN-
PARKEERPLAATS 
De gemeente heeft besloten een gehandi-
captenparkeerplaats aan te leggen ter hoogte 
van Paulusstraat 22 voor het parkeren van de 
personenauto van een gehandicapte bewoner, 
GP20200001.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1 a en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader) van 05 februari  tot 
en met 19 maart 2020.

BOUWEN 
EN WONEN

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


