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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

Oproep aan gedecoreerden die sinds 2019 naar de gemeente 
Vught zijn verhuisd
Burgemeester Van de Mortel nodigt elk jaar op Koningsdag alle (oud) gedecoreerden uit als 
waardering voor de door hen bewezen bijzondere verdiensten. Ook in 2020 vindt deze feeste-
lijke bijeenkomst plaats. 

Vanwege de nieuwe privacywet AVG ontvangt de gemeente Vught vanaf dit jaar geen adresgegevens meer 
van (oud) gedecoreerden uit de gemeente Vught. Dit betekent dat de gedecoreerden die sinds 2019 ver-
huisd zijn naar de gemeente Vught niet allemaal bij ons bekend zijn. Daarom doen wij een oproep.

Oproep
Bent u sinds 2019 verhuisd naar de gemeente Vught en hebt u in een andere gemeente een Koninklijke 
Onderscheiding ontvangen? En wilt u graag aanwezig zijn tijdens Koningsdag? Stuur dan een mail naar y.van.
den.berg@vught.nl onder vermelding van uw naam, adresgegevens en datum en plaats van uitreiking.

GRATIS COMPOST OP ZATERDAG 28 MAART 

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

Medewerker Beheer Openbare Ruimte 
(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 het integraal onderhoud in de openbare ruimte. Elk wijkteam heeft 
twee groenploegen.

Daarom is dit een interessante functie voor jou
Samen met je collega’s verzorg je het onderhoud van plantsoenen en groenstroken van 
de gemeente Vught. Je wordt ingezet voor aanlegwerkzaamheden bij groenreconstructies. 
Hiervoor werk je met verschillende handgereedschappen en machines. Ook word je ingezet 
voor ondersteunende activiteiten bij onder andere 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 affiniteit met aanleg en onderhoud van  groenvoorzieningen;
- Je hebt ervaring met de werkzaamheden, weet van aanpakken en bent resultaatgericht;
- Je bent representatief, enthousiast, hebt humor, bent vriendelijk en klantgericht;
- Je vindt het leuk om samen met collega’s een goed en mooi product af te leveren;

Wat krijg je ervoor terug?
Het gaat om een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar. Functioneer je goed? Dan krijg 
je een vaste arbeidsovereenkomst. 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 met de teamleider BOR, de heer 
J. Dikmans, 073 65 80 120. Solliciteren kan via vacature@vught.nl. Je kunt solliciteren tot 24 
maart 2020.

Deze vacature is tot nader order onderdeel van het plaatsingsproces voor de medewerkers van de 
gemeente Haaren. Indien u solliciteert, kan het zijn dat er vanuit Haaren een te plaatsen medewerker 
als voorkeurskandidaat is aangemerkt.

Goed voor de tuin
Compost is perfect voor gebruik in de tuin. 
Deze natuurlijke bodemverbeteraar voedt de 
bodem en stimuleert de groei van bloemen en 
planten op een milieuvriendelijke wijze. Ook 
verbetert compost de structuur van de bodem 
en zorgt het voor een goede waterhuishouding. 
Zo ontstaat er een natuurlijke balans in de 
bodem. Gemengd met tuinaarde is compost 
geschikt voor alle tuinplanten.

Kringloop
Wist u dat de compost die we uitdelen door 
onze verwerker wordt gemaakt van uw eigen 
gft? Door het goed scheiden van al het groen-
afval uit uw tuin en alle etensresten uit uw 
keuken kunnen we mooie producten maken 
zoals compost. Zo sluiten we de kringloop en 
zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig. Met de 

jaarlijkse uitdeelactie wil de gemeente u bedan-
ken voor uw inzet.

We zien u graag op zaterdag 28 maart tus-
sen 08.00 en 16.00 uur bij Beheer Openbare 
Ruimte, Kettingweg 7b.

Fijne daginvulling voor iedereen
Bij MaxX maakt zoveel mogelijk gebruik van 
het activiteitenaanbod dat er in Vught is. Als 
het nodig is, zorgt Bij MaxX voor praktische 
hulp, zorg en begeleiding. Bij MaxX heeft 
een verpleegkundige in dienst. Enthousiaste 
vrijwilligers begeleiden de deelnemers bij de 
activiteiten. De hulp van Bij MaxX is gratis. 
Voor sommige activiteiten betaalt u de gewone 
deelnemersbijdrage, andere activiteiten zijn 
gratis. Eventuele kosten zetten wij vooraf met 
u op een rij.

Meer informatie
Hebt u interesse of wilt u in contact komen 
met Bij MaxX? We zijn bereikbaar via tel. 06 36 
33 58 27 of mail BijMaxX@gmail.com. In een 
gesprek neemt een medewerker van Bij MaxX 
de wensen met u door en zet, in overleg met u, 
verdere stappen. 

Iedere donderdag in DePetrus
Bij MaxX is elke donderdag aanwezig van 10.00 
tot 16.00 uur in DePetrus, Heuvel 2. U bent van 

harte welkom om mee te doen aan de activitei-
ten. Doet u mee aan het programma? Dan kunt 
u kiezen voor een (warme) lunch.

Bij MaxX is een initiatief van Samen Sterk in de 
Wijk en wordt uitgevoerd door Anders Bezig 
Zijn, Vivent, Vughterstede en Welzijn Vught.

Bij MaxX
ZO LANG MOGELIJK, ZO GEWOON MOGELIJK

Zaterdag 28 maart kunnen inwoners van Vught gratis compost krijgen voor de tuin. 
Tussen 08.00 en 16.00 uur mag u compost ophalen bij Beheer Openbare Ruimte, 
Kettingweg 7b. Zorg dat u zich kan legitimeren als inwoner van Vught. Het compost 
bieden we los aan. Neem zelf stevige zakken mee of een aanhangwagentje en natuur-
lijk een schop. Hebt u veel compost nodig voor uw tuin? Geen probleem, u mag zo vaak 
langskomen als u wilt. Op=op.

Bij MaxX zorgt ervoor dat inwoners van Vught zo lang mogelijk en zo gewoon moge-
lijk mee kunnen blijven doen aan allerlei activiteiten in Vught. Wanneer deelnemen 
niet meer vanzelf gaat, biedt Bij MaxX net dat beetje extra hulp voor het vinden van 
een fijne en leuke daginvulling op maat. 

Wassen en repareren van uw rolstoel of rollator?
KOM DAN NAAR WEGWIJS+ TIJDENS NL DOET 
OP 13 MAART

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart organiseert het Oranje Fonds de landelijke vrijwil-
ligersactie NLdoet. Met NLdoet maakt u kennis met organisaties en activiteiten van 
en door de plaatselijke vrijwilligers. Ook Wegwijs+ doet daar aan mee!

Bij de hoofdingang van Woonzorgcentrum 
Theresia is er op vrijdag 13 maart een heuse 
wasstraat ingericht voor rolstoelen en rol-
lators. Geen wasbeurt nodig, maar wel een 
reparatie? Frits van den Wittenboer helpt u 
graag met kleine reparaties, onderhoud aan rol-
lators en rolstoelen: denk aan banden oppom-
pen, schroefje vastzetten, rollator nakijken, etc. 
Tijdens het schoonmaken is er tijd voor een 
kop koffie, een praatje en informatie over 
Wegwijs+.

Komt u ook? Dan bent u tussen 10.00 en 12.00 
uur van harte welkom bij de hoofdingang van 
Woonzorgcentrum 
Theresia, 
Molenrijnselaan 48 
in Vught

PRAAT MEE OVER NIEUWE WONINGBOUW-
LOCATIES IN HET BUITENGEBIED VAN VUGHT
Bewonersavond woensdag 18 maart 19.30 uur

Op deze bewonersavond informeren wij u hoe 
de visies tot stand komen en wat de inhoud 
voor de gemeente gaat betekenen. Het doel 
van de visies is om te boordelen of de kwaliteit 
van een aantal gebieden in het buitengebied het 
bouwen van extra woningen toelaat. Mevrouw 
E. Luning van het bureau BügelHajema neemt u 
op deze avond mee in een presentatie hierover. 
Uw ideeën en opmerkingen zijn op deze avond 
van harte welkom. Deze nemen we mee in het 
verdere ontwerpproces van de visies.

Aanmelden bewonersavond woensdag 18 
maart 19.30 uur
Graag nodigen wij u uit voor de bewoners-
avond op woensdag 18 maart om 19.30 uur 
in de Spie (kantine) van het gemeentekantoor, 
Secr. van Rooijstraat 1. U kunt naar binnen 
via de personeelsingang, tegenover de par-
keergarage. Wilt u op deze bewonersavond 
aanwezig zijn? Stuur dan een mail aan c.van.den.
wildenberg@vught.nl Hebt u nog vragen over 
deze bewonersavond? Neem dan contact op 
met de heer M. Raes of mevrouw C. van den 
Wildenberg via tel. 073 65 80 680. 

Regelmatig ontvangt de gemeente verzoeken voor het bouwen van woningen in 
het Vughtse buitengebied. Een goed afwegingskader ontbrak tot nu toe hiervoor. 
Gebieden in het buitengebied onderzoeken we om te kijken of woningbouw of bouw 
van Ruimte voor Ruimtewoningen wenselijk is. Daarom is de gemeente in samenwer-
king met bureau BügelHajema uit Amersfoort gestart met het opstellen van een visie 
voor bebouwingsconcentraties en een landschapskwaliteitsplan. 

REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN PARKEERVOORZIENING VOOR 
HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE AUTO’S (E-LAADPUNT)
De gemeente heeft besloten tot het instellen/ 
realiseren van een tweetal gereserveerde par-
keerplaatsen voor het opladen van elektrische 
auto’s (E-laadpunt) gelegen aan de Bleekstraat 
tegenover huisnummer 31 in Vught. Deze 
verkeersmaatregel wordt uitgevoerd door 
middel van  toepassing van bord E04 (parkeer-
gelegenheid) 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 11 maart  
t/m 22 april 2020.



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

RAADSVERGADERING
Donderdag 12 maart om 20.00 uur

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

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
• Benoeming griffier 
•  Benoemen commissievoorzitters en plaats-

vervangers 
• Bewegen en sporten in de openbare ruimte 
•  Pilot preventieve bestrijding eikenprocessie-

rups 2020 

•  Regionale bodemkwaliteitskaart en Nota 
Bodembeheer 2019 

•  Zienswijze Kadernota 2021 GGD Hart voor 
Brabant 

•  Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven

BESPREEKSTUKKEN
•  Verslag onderzoekscommissie geloofsbrieven 
en toelating

•  Beëdiging toegelaten raadslid
•  Regio Noordoost Brabant Samenwer-

kingsagenda ‘Richting 2030’ en convenant regi-
onale samenwerking 2021-2024

HET VUGHTS SPORTCAFÉ OP VRIJDAG 3 APRIL
MAATSCHAPPELIJKE UITDAGINGEN EN SPORT

Sportieve- en sociale functie 
‘Sport heeft altijd een belangrijke rol in mijn 
leven gespeeld. Ik tennis vanaf mijn 7de en heb 
daarnaast o.a. aan zaalvoetbal gedaan. Ook fiets 
ik graag. Naast de sportieve uitdaging heeft 
sport voor mij ook een belangrijke sociale 
functie. De sportvereniging is een plek waar 
vriendschappen ontstaan en mensen elkaar 
ontmoeten. Het is mooi om samen met andere 
leden een vereniging te vormen. Door allemaal 
je steentje bij te dragen, is het mogelijk dat de 
vereniging blijft bestaan. 

Verbinding en contact
Wat ik mooi vind aan het sportcafé is dat er 
verbindingen en contacten ontstaan tussen 
verenigingen onderling maar ook tussen sport 
en onderwijs, welzijn en zorg. De sportparti-
cipatie in Vught is hoog, zeker onder de jeugd. 
Dat komt mede door de goede samenwerking 
tussen bijvoorbeeld scholen en verenigingen. 
Ik vind het belangrijk en leuk dat kinderen 
met veel verschillende sporten kennis kun-
nen maken en daardoor enthousiast worden 
voor sport of cultuur. En als ze het echt leuk 
vinden, ook daadwerkelijk lid worden van een 
vereniging. Wij bieden bijvoorbeeld als vereni-
ging een aantal keer per jaar schooltennis aan. 
Dat is dan als onderdeel van het gymonderwijs. 
Kinderen krijgen zo gevarieerd gymonderwijs, 
maken kennis met tennis en het levert ons ook 
nieuwe leden op. 
 
Gastheer van het Vughts Sportcafé
Wij zijn deze keer gastheer van het sportcafé. 
Dat vinden wij leuk om te doen en dat past 
ook bij ons streven om een open vereniging te 
zijn. Wij zetten ons paviljoen graag in voor dit 
soort gelegenheden. We bieden bijvoorbeeld 
ook in het weekend ruimte aan een loopschool 
om vanaf ons park te vertrekken en na afloop 
iets te drinken. Dat soort slimme combinaties 
zijn wellicht ook met andere verenigingen en 
organisaties mogelijk. Maar deze combinaties 
en kansen ontstaan pas, als mensen en organi-
saties elkaar kennen. Daarvoor biedt het Vughts 
Sportcafé volop gelegenheid.
 
Wie is Menno?
Ik ben 43 jaar en woon nu 12 jaar in Vught.  
Toen ik in Vught kwam wonen, werd ik gelijk 
lid van Tennisvereniging Wolfsbosch en vrijwil-
liger. Dat was voor mij een goede manier om 

mensen te leren kennen in Vught. Sinds augus-
tus 2018 ben ik voorzitter van Tennisvereniging 
Wolfsbosch. Als adviseur stedelijke ontwikke-
ling bij een adviesbureau uit Den Bosch, Louter 
werk ik veel voor gemeenten en merk ik ook 
hier hoe belangrijk samenwerking tussen ver-
schillende partijen is. 

Samenwerken
Wolfsbosch is een vitale tennisvereniging met 
zo’n 1.000 leden waarvan ongeveer een derde 
jeugdleden. We hebben een schitterend park 
in Vught aan de Zonneweilaan met 11 banen. 
Uiteraard kent onze vereniging ook uitdagingen, 
zoals het behouden van leden en het vinden 
van voldoende vrijwilligers. Maar over het alge-
meen gaat het erg goed en hebben we geen 
last gehad, zoals veel andere tennisverenigingen, 
van een grote terugloop in leden. We werken 
daarbij ook al samen met andere tennisvereni-
gingen in Vught. Zo organiseren wij samen met 
Tennisvereniging Bergenshuizen jaarlijks het 
Parkentoernooi. 
  
Waar en wanneer?
U bent op vrijdagavond 3 april vanaf 18.30 
uur van harte welkom bij Tennisvereniging 
Wolfsbosch, Zonneweilaan 20. Om 19.00 uur 
opent wethouder Van de Ven het Sportcafé. 
Om 19.15 uur start het programma en komen 
we via het spel COMMONS achter het belang 
van gemeenschappelijke taal, betrokkenheid en 
samenwerking. Van 21.30 tot 22.30 uur is er 
gelegenheid tot napraten tijdens de netwerk-
borrel.

Bent u erbij?
Wilt u meer weten over het programma en/of 
u aanmelden? Kijk dan op www.movevught.nl/
sportcafe. Deelname is gratis.

Op vrijdag 3 april organiseert MOVE Vught het Vughts Sportcafé met als thema: 
Maatschappelijke uitdagingen en sport. Een Sportcafé in de gemeente Vught is belang-
rijk. Wilt u weten waarom? Lees dan het verhaal van Menno Moen, voorzitter van 
Tennisvereniging Wolfsbosch. Tevens gastheer van dit Vughts Sportcafé.

WE HEBBEN ER ‘SCHOON’ GENOEG VAN!
Hebt u zich al aangemeld voor de Landelijke 
Opschoondag op zaterdag 21 maart?

Maak kans op een ballonvaart
Doet u mee? Dan maakt u kans op een prachtige prijs, namelijk een ballonvaart voor een persoon.
Daarnaast mogen alle deelnemers op deze dag meedoen 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
09.30 uur:  Verzamelen bij Beheer Openbare Ruimte (BOR) (Kettingweg 7b) 
10.00 uur:   Vertrek naar de schoon te maken gebieden (op eigen gelegenheid) 
12.00 uur:   Na het schoonmaken opnieuw verzamelen bij Beheer Openbare Ruimte voor een  

gezamenlijke lunch
13.00 uur:  Einde programma

Vragen?
Hebt u nog vragen of opmerkingen, bel dan met Maud van Gool, 073 65 80 785, of stuur een email 
naar m.van.gool@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. We heb-
ben uw hulp hard nodig. Wilt u ook meedoen? Meldt u zich  aan via ‘MijnGemeente’app 
of via de meldlijn 073 65 80 680. 

De gemeenteraad vergadert op donderdag 12 maart a.s. om 20.00 uur. Tijdens deze 
vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen 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. 

KAMPDIJKBRUG, BEPERKING VRACHTVERKEER
De gemeente heeft besloten tot het instellen 
van een geslotenverklaring voor voertuigen 
waarvan de aslast hoger is dan 4,5t en geslo-
ten voor voertuigen en samenstellen van 
voertuigen waarvan de totaalmassa groter is 
dan 16,5t.
Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd 
door middel van  toepassing van het plaatsen 
van het bord C20 (gesloten voor voertuigen 
waarvan de aslast hoger is dan op het bord is 
aangegeven, te weten 4,5t) en het bord C21 

(gesloten voor voertuigen en samenstellen 
van voertuigen, waarvan de totaal massa gro-
ter is dan op het bord is aangegeven, te weten 
16,5t.) ter hoogte van beide zijden van de brug.                             
 
Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op 
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn 
de procedures 1a en 4 van toepassing in de 
periode van 11 maart t/m 22 april 2020.

VASTGESTELDE BELEIDSREGELS 

Handboek kabels en leidingen Vught
Handboek is vastgesteld door burgemeester 
en wethouders als nadere regel, ter uitwerking 
van de Algemene verordening ondergrondse 
infrastructuren (AVOI). Het Handboek is van 
toepassing op alle werkzaamheden ten behoe-
ve van de aanleg, instandhouding en opruiming 
van kabels en/of leidingen in de openbare ruim-
te van de gemeente Vught. In dit Handboek zijn 
onder andere uniforme richtlijnen, voorwaar-
den en eisen gesteld ten aanzien van de voor-
bereiding en uitvoering van werkzaamheden.

Schade- en onkostenregeling ingravin-
gen kabels en leidingen Vught
Als gevolg van de aanleg, instandhouding en 
opruiming van kabels en/of leidingen in en op 
openbare gronden ontstaat schade aan straat-
werk, overige verhardingen of groenvoorzie-
ningen. 
Die schade moet worden hersteld en de her-
stelkosten komen altijd voor rekening van de 
netbeheerder. In deze Schade- en onkosten-
regeling ingravingen kabels en leidingen zijn 
(onder andere) de voorwaarden en tarieven 

vastgelegd met betrekking tot herstelkosten en 
de beheer- en degeneratiekosten. 
 
Nadeelcompensatieregeling kabels en 
leidingen Vught
Indien een netbeheerder ten gevolge van een 
verzoek, schade lijdt of zal lijden die redelijker-
wijs niet of niet geheel tot het normale maat-
schappelijke risico kan worden gerekend en 
waarvan een vergoeding niet of niet voldoende 
is verzekerd, kennen burgemeester en wethou-
ders hem op zijn aanvraag een vergoeding toe, 
in de vorm van nadeelcompensatie. De hoogte 
van de mogelijke nadeelcompensatie wordt 
bepaald in overeenstemming met de bepalin-
gen van deze regeling. Telecommunicatiekabels 
zijn uitdrukkelijk uitgezonderd van deze rege-
ling. Nadere uitleg van deze regeling vindt u 
in document Nadeelcompensatie Toelichting 
Vught.

De beleids- en uitvoeringsregels social return 
treden in werking op 12 maart 2020. Deze 
regels staan op www.overheid.nl.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 december 2019 de beleids-
regels Handboek kabels en leidingen Vught, Schade- en onkostenregeling ingravingen 
kabels en leidingen Vught en Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Vught 
vastgesteld.
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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

•  Versterplein 9, uitbreiden van de woning aan 
de achterzijde, OV20201062, ingekomen 29 
februari 2020;

•  Marktveld 18, plaatsen rolluiken aan de buiten-
zijde van het pand, OV20201061, ingekomen 
27 februari 2020;

•  Kempenlandstraat 27, uitbreiden van de gevel 
aan de voorzijde van de bedrijfshal en schilde-
ren woning, OV20201063, ingekomen 3 maart 
2020;

•  Mr. Harry Hollalaan 49, plaatsen van een dak-

kapel, OV20201064, ingekomen 3 maart 2020;
•  Juliana van Stolberglaan 88, plaatsen van een 

berging/overkapping aan de achterzijde van 
de woning, OV20201065, ingekomen 4 maart 
2020;

•  Reutsedijk 7, renovatie gebouw 7 Fort Isabella 
vervangen kozijnen en ramen, plaatsen screens 
en dakkapellen en isoleren bestaande kap, 
OV20201066, ingekomen 4 maart 2020.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW
•  Ravelijn 30 t/m 56, het renoveren en verbou-

wen van een bestaand gebouw naar 14 appar-
tementen (Ravelijn 30 t/m 56), OV20191280.

De vergunning is verzonden op 28 februari 
2020.

•  Juliana van Stolberglaan 2, bouwen van een bijge-
bouw en wijzigen gevels woning, OV20201031.

De vergunning is verzonden op 5 maart 2020.

INRIT / UITWEG
•  Koepelweg 22, realiseren van een fietsinrit, 

OV20200017.
De vergunning is verzonden op 2 maart 2020.

AANLEG
•  Perceel A 1433 t.h.v. Vughtse Heide, realiseren 

toegangsweg Vughtse Heide vanaf rotonde 
Loonsebaan/De Bréautélaan, OV202019.

De vergunning is verzonden op 5 maart 2020.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Loyolalaan 32, plaatsen van een hekwerk met 

beplanting, OV20201028.
De vergunning is verzonden op 5 maart 2020.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Boslaan 49, slopen van een bijgebouw, 

SM20207002.
De melding is geaccepteerd op 27 februari 2020.

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

MELDING ARTIKEL 8.40 WET 
MILIEUBEHEER
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 17 december 2019 ingekomen melding op 
grond van het Besluit algemene regels inrich-
tingen milieubeheer (activiteitenbesluit veran-
deren van activiteiten, MM20190025, gevestigd 
aan de Deutersestraat 35 A, te Vught.

De melding is geaccepteerd op 3 maart 2020.

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  Deutersestraat (naast nr. 26), het houden van 
een Truckpulling en Trekker Trek op zaterdag 4 
juli 2020 van 9.00 tot 01.00 uur, AP20190309.

De vergunning is verzonden op 2 maart 2020.
•  Parkeerterrein Battle Axe Cromvoirt, het hou-

den van 2 rommelmarkten op zondag 5 april 
en 30 augustus 2020 van 12.00 tot 15.00 uur, 
AP2020028.

De vergunning is verzonden op 3 maart 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.

BOUWEN 
EN WONEN

Van Miertstraat
•  De Van Miertstraat is ter hoogte van huisno. 

28/29 voor doorgaand verkeer afgesloten.

Ruidigerdreef
•  Van maandag 9 t/m vrijdag 13 maart is de 
Ruidigerdreef overdag gestremd voor door-
gaand verkeer. De woningen blijven bereikbaar.

•  Verkeer wordt omgeleid via de Vendreef 
(gemeente Heusden) en Gementweg vv.

•  Vanaf 16 maart is er overlast vanwege werk-
zaamheden en kan de rijweg tijdelijk gestremd 
zijn.

Willem de Zwijgerlaan
•  De Willem de Zwijgerlaan is opengesteld voor 

fietsers en voetgangers maar blijft tot uiterlijk 
1 mei afgesloten voor doorgaande motorvoer-
tuigen.

Michiel de Ruyterweg
•  In verband met de nieuwbouw van woningen 

is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen 
Bestevaer en de Esschestraat.

WEGWERKZAAMHEDEN

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
•  ontwerpbestemmingsplan ‘Gogelstraat 3, Vught’
•  ontwerpbestemmingsplan‘ De Braacken van 

Mariënhof’ en voornemen ‘Verzoek herbe-
grenzing Natuur Netwerk Brabant’ ligt ter 
inzage.

•  voorontwerpbestemmingsplan ‘St. Lamber-
tusstraat 112-112a Cromvoirt’.

•  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.

MILIEU


