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

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.

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 verzamelen bij Beheer Openbare Ruimte

Voorkom overlast door ratten
GOOI GEEN ETENSRESTEN BUITEN DE DEUR
De rat rukt op in ons land. Milde winters en het verminderd gebruik van rattengif dragen bij aan een groeiende rattenbevolking. Ook in Vught ligt overlast op de loer. Soms
werken we dit zelf in de hand door eten te laten slingeren. Ratten zoeken voedsel en
warmte en die vinden ze vaak in de buurt van mensen.
Hoe maakt u het ratten moeilijk?
• Gooi geen etensresten buiten de deur, laat geen voedsel rondslingeren en houd voer voor uw
huisdieren buiten bereik. Laat ook geen voer achter als u naar het park en de vijver gaat
• Houd ratten buiten de deur. Maak gaten in muur, kozijn of deur dicht. Een rat heeft voldoende
aan een gat zo groot als uw duim om binnen te komen
• Komt uw tuin uit op een sloot of vaart, maai dan de waterkant kort
• Vermijd puin en rommel in uw tuin of op uw plaats; het zijn goede schuilplaatsen voor ratten
• Laat geen voedselresten en afval achter in de openbare ruimte en achter woningen
Zo helpt u mee overlast van ratten te beperken.

BOA

NIEUWS
In 2019 hebben we ruim 600 meldingen
ontvangen. De meeste meldingen gaan
over parkeeroverlast, maar er zijn ook
nog steeds klachten over hondenpoep
en afval dat te vroeg buiten staat. Hebt
u een melding of klacht? Spreek elkaar
dan eerst aan en probeer een probleem
samen op te lossen, voordat u een melding doorgeeft via www.vught.nl/melden
of via de 'MijnGemeente' app.
Parkeeroverlast
De ontvangen meldingen over parkeeroverlast
gaan over:
• parkeren bij een elektrische laadpaal;

• te lang parkeren in de blauwe zone door het
verzetten van de blauwe schijf;
• parkeren waar het niet is toegestaan, zoals
op het trottoir of buiten de vakken;
• het stallen van voertuigen (bv. een aanhanger) op een openbare parkeerplaats.
De BOA’s blijven hier extra op surveilleren.

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.

Michiel de Ruyterweg
• In verband met de nieuwbouw van woningen
door Woonstichting Charlotte van Beuningen
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
Bestevaer en de Esschestraat.

Overlast
WEGWERKZAAMHEDEN
In de gemeente Vught hebben we nog steeds te
veel overlast van hondenpoep in de openbare
Willem de Zwijgerlaan
ruimte. Overlast die wordt veroorzaakt door
een groep niet-opruimende hondenbezitters. • De Willem de Zwijgerlaan wordt op 7 februari opengesteld voor fietsers en voetgangers
Voelt u zich aangesproken? Ruim de hondenmaar
blijft tot uiterlijk 1 mei afgesloten voor
poep dan alstublieft op. Het is een kleine moeite.
doorgaande
motorvoertuigen.
Daarnaast krijgen we regelmatig meldingen van
bewoners over het te vroeg buiten plaatsen
van afval door anderen. Hebt u afval, dan mag
REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN PARKEERVOORu dit afval pas de dag vóór de inzameling vanaf
20.00 uur aan de weg zetten. En niet dagen van
ZIENING VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE
te voren. Let hierop.

GEMEENTEKANTOOR
GESLOTEN
Het gemeentekantoor is op maandag 24 en dinsdag
25 februari gesloten in verband met carnaval.

AUTO’S (E-LAADPUNT)

De gemeente heeft besloten tot het instellen/ realiseren van een tweetal gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van
elektrische auto’s (E-laadpunt) gelegen aan
de Ranonkelstraat tegenover huisnummer
Ranonkelstraat 28 in Vught. Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd door middel van
toepassing van bord E04 (parkeergelegenheid)
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 12 februari 2020
t/m 25 maart 2020.

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

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
Er liggen geen plannen ter inzage.

BOUWEN
EN WONEN

•H
 elvoirtseweg 134A, legaliseren van twee
appartementen, OV 20201036, ingekomen 5
februari 2020;
•
Boslaan 49, kappen van een dennenboom,
OV20201037, ingekomen 5 februari 2020.

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor PROCEDURE
de activiteiten bouwen en monumenten wor- Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. procedurekader), onder vermelding van het
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor- aanvraagnummer
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De VERLEENDE
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn OMGEVINGSVERGUNNINGEN
openbaar. De agenda voor elke vergadering staat
op de site van de gemeente Vught, www.vught.nl. BOUW
De vergaderingen zijn in de oneven weken op • 
Moleneindplein 8, het wijzigen van de
dinsdagmorgen in het gemeentekantoor. Voor
gevel en het vervangen van handelsreclame,
meer informatie kunt u contact opnemen met
OV20191297.
het secretariaat van de Welstandscommissie via
De vergunning is verzonden op 31 januari 2020.
telefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op • Vliertstraat 44, vergroten van een kamer op
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur
de eerste verdieping aan de achterzijde van de
en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
woning, OV20191279.
De vergunning is verzonden 5 februari 2020.
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
KAP
• Boxtelseweg 12, herbouwen carport en reali- • 
Zonneweilaan 20, kappen van vijf bomen,
seren berging, OV20201030, ingekomen op 30
OV20191305.
januari 2020;
De vergunning is verzonden op 3 februari 2020
• Juliana van Stolberglaan 2, gewijzigde op de • Titus Brandsmalaan 1, kappen van 4 bomen t.b.v.
eerder verleende vergunning voor het bouwen
herinrichting parkeerterrein en Poortgebouw,
van een huis, OV 20201031, ingekomen op 31
OV20201012.
januari 2020;
De vergunning is verzonden op 3 februari 2020.
•
St. Michielsgestelseweg 7, bouwen van een
woning en aanleg in-/uitrit, OV 20201032, inge- BOUW MET PLANOLOGISCHE
komen op 31 januari 2020;
AFWIJKING
• Boslaan 8, uitbreiden van de woning op de • 
Deutersestraat 26, verbouwen van het
begane grond, OV20201033, ingekomen 4
woonhuis (met mantelzorg vergunningvrij),
februari 2020;
OV20191248.
•
Perceel G 2459 t.h.v. groenstrook tussen
De vergunning is verzonden op 5 februari 2020.
Boxtelseweg en geluidsscherm langs A2, plaatsen van een insectenhotel, OV20201034, inge- WET MILIEUBEHEER
komen 4 februari 2020;
•
Sectie K, perceel 1979, viaduct A65 nabij
MELDING ARTIKEL 8.40 WET
Sterrebosweg, herstellen betonschade aan
MILIEUBEHEER
remming- en geleidewerk Dommelbrug, OV
20201034, ingekomen op 5 februari 2020;
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 13 januari 2020 ingekomen melding op
grond van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit), verplaatsen en vervangen van een gasdrukregelinstallatie in kaststation t.h.v. Lekkerbeetjenlaan

37 en 156, meldingsnummer, gevestigd ter
hoogte van Lekkerbeetjenlaan 37 en 156 te
Vught.
De melding is geaccepteerd op 3 februari 2020.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).

PROCEDURES
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 stukken verkregen worden.
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;

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

- 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.

Gemeente Vught
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