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BERICHT VAN BURGEMEESTER VAN DE MORTEL
Aan de inwoners van Vught en Cromvoirt,
Zoals u ongetwijfeld weet, zijn er op zondag 15 maart nadere, ingrijpende maatregelen
genomen om de kans op besmetting door het
coronavirus zo klein mogelijk te houden. Eén
van de maatregelen houdt in, dat sinds zondag
15 maart 18.00 uur alle cafés, restaurants, bars,
zwembaden, sportverenigingen en sportscholen hun deuren moesten sluiten. Een andere
maatregel heeft tot gevolg, dat sinds maandag
16 maart de scholen gesloten zijn. De maatregelen duren tot en met maandag 6 april, of zoveel
langer als nodig is.
Ik kan me voorstellen, dat u overvallen bent
door de besluiten en dat u vragen hierover
hebt. Op dit moment is nog niet alles over de
uitwerking van de maatregelen bekend, maar
meer informatie volgt zo snel mogelijk. Volgt u
daarom goed het nieuws en de mediakanalen
van de overheid, www.rijksoverheid.nl en RIVM,
www.rivm.nl
Sommige scholen zijn zelf al actief bezig, om
ouders en leerlingen te benaderen. Dat gaat
over zaken als lessen volgen op afstand en het
open blijven van de scholen voor kinderen van
ouders, die in vitale beroepen werken.
Voor de horeca brengt de verplichte sluiting
van ondernemingen duidelijkheid voor ondernemers en bezoekers. Gelijktijdig treft het
deze – en veel andere – ondernemers in hun
zaken doen. Zij hebben onze sympathie, maar
ik ben ervan overtuigd, dat de ondernemers
begrip hebben voor de ernst van de situatie
en de noodzaak van de onfortuinlijke sluiting.
Gelukkig treft de rijksoverheid voorzieningen
voor ondersteuning en verlichting. Waar we dat
kunnen, ondersteunen en helpen we. Daarnaast
pleiten we bij de rijksoverheid voor een goede
oplossing.
Zoals u allemaal begrijpt, moet de gemeente
toezien op het naleven van de maatregelen.

Dat gaan we ook doen, maar in goed overleg
met de politie en de horeca geven we dit vorm.
Want er doen zich onvoorziene situaties voor,
die om een oplossing vragen. Bovendien is nog
niet alles bekend. Ook hier volgt meer informatie over.
Ik kan me ook voorstellen, dat al deze maatregelen forse gevolgen hebben voor u en de mensen om u heen. Misschien maakt u zich zorgen.
Toch is het belangrijk, dat we alle maatregelen
zo goed mogelijk naleven, de rust bewaren en
ons gezond verstand blijven gebruiken. Het gaat
tenslotte om onze gezondheid en die van onze
medemensen. Daar doen we het voor. Let op
uzelf, let op de ander en help elkaar waar dat
nodig is. Dan gaan we samen en eensgezind
deze uitdaging aan.
Ik dank u hartelijk voor uw medewerking en
begrip.
R.J. van de Mortel,
Burgemeester.

Informatie: op www.vught.nl vindt u alle bekende informatie over de maatregelen tot bestrijding van het coronavirus en verwijzingen naar
andere informatieve websites. Nieuwe informatie wordt regelmatig toegevoegd.

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT
I.V.M. CORONA
De dienstverlening van de gemeente Vught gaat gewoon door.Wel maken we vanwege
het Coronavirus een paar aanpassingen:
• De Milieustraat is normaal geopend
• Maak alleen een afspraak met de gemeente
• Hebt u een afspraak bij de gemeente Vught
Vught als het dringend is
maar hebt u klachten als verkoudheid, hoesten
of koorts? Dan vragen wij u om de afspraak af
Deze maatregelen gelden tot en met maandag
te zeggen en een nieuwe afspraak in te plan- 6 april 2020. Kijk op www.vught.nl voor actuele
nen
informatie.
• Tot en met maandag 6 april is het gemeentekantoor op maandagavond gesloten

De gemeente Vught volgt strikt de lijn van het RIVM, GGD en veiligheidsregio Brabant
Noord. Dit betekent dat alle bijeenkomsten tot maandag 6 april komen te vervallen,
waaronder:
• Woensdag 18 maart: Bewonersavond over nieuwe woningbouwlocaties in het buitengebied in
de Spie van het gemeentekantoor Vught
• Zaterdag 21 maart: De Landelijke Opschoondag bij Beheer Openbare Ruimte (BOR)
• Zaterdag 28 maart: Ophalen van gratis compost bij de BOR bij Beheer Openbare Ruimte (BOR)
• Maandag 30 maart: bijeenkomst ‘Mantelzorgen. Hoe doen we dat samen?’ bij Novalis
• Vrijdag 3 april: Het Vughts Sportcafé bij Tennisvereniging Wolfsbosch

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
WEGWERKZAAMHEDEN
Ruidigerdreef
• Tot en met 27 maart is er overlast vanwege
werkzaamheden en kan de rijweg tijdelijk
gestremd zijn.
• Verkeer wordt omgeleid via de Vendreef
(gemeente Heusden) en Gementweg vv.

Willem de Zwijgerlaan
• De Willem de Zwijgerlaan is opengesteld voor
fietsers en voetgangers maar blijft tot uiterlijk
1 mei afgesloten voor doorgaande motorvoertuigen.
Michiel de Ruyterweg
• In verband met de nieuwbouw van woningen
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
Bestevaer en de Esschestraat.

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
en voorletters
Rijkers, J.P.

Geboortedatum

Datum besluit

11-07-1972

11-03-2020

Uitschrijving wegens
vertrek naar
Onbekend

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraagnummer

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

Waarom wil het college de Jagersboschlaan
verharden en openstellen?
De N65 gaat echt de grond in. Medio
2021 starten de werkzaamheden.
Dat betekent dat het college ook snel
moet starten met het verharden en
openstellen van de Jagersboschlaan.
Dit moet klaar zijn voor de start van
de ombouw van de N65.

BOUWEN
EN WONEN

Waarom wil het college de Jagersboschlaan verharden en
openstellen? 3 argumenten:
• Waarborgen bereikbaarheid voorzieningen Martinilaan (Maurick College, Martinihal
en Regina Coeli) met directe verbinding naar N65.
• Spreiding van lokaal verkeer van en naar N65 na vervallen oprit N65 bij de Martinilaan.
• Het bieden van een extra route voor hulpdiensten naar de voorzieningen aan de
Martinilaan.

Langs de N65 komt een vrijliggend
(snel)ﬁetspad met een ongelijkvloerse
kruising onder de Vijverbosweg door.

Veel minder auto’s op de Martinilaan
dankzij afsluiting op-/afrit N65.

Minder autoverkeer door de wijk
Schoonveld richting de Helvoirtseweg.
Minder auto’s op de Theresialaan bij
basisschool De Schalm én De Piramide.

De Breautélaan

Boslaan

N65

Maurick
College
Jagersboschlaan

Theresialaan

Vijverbosweg

Martinilaan

Leerlingen van het Maurick College
vanuit Helvoirt/Haaren kunnen
laatste deel langs N65 ﬁetsen en
Vijverbosweg veilig oversteken.
Amper omﬁetsen, maar wel direct
en veel veiliger.

Straks veel meer autoverkeer van
en naar de N65 op de kruising
Jagersboschlaan-Vijverbosweg
(van 6.000 naar ruim 10.000 per dag).
Daarom hier minder veilig voor
ﬁetsers om over te steken.

De Martinilaan wordt tijdens de
ombouw een doodlopende straat.
Vanwege de grote hoeveelheid
mensen in de voorzieningen hier,
vindt het college een extra route
voor hulpdiensten gewenst.

Wat verandert er
bij de Martinilaan?

Wat betekent dit
voor fietsers?

Wat betekent dit voor
de ‘groene’ Jagersboschlaan?

• De huidige op- en afrit op de N65
komt straks te vervallen. Zowel tijdens de
werkzaamheden aan de N65 als daarna.
Hier komt alleen een oversteek naar de
De Bréautélaan.
• Het verkeer dat nu nog via de Martinilaan
naar de N65 gaat, gaat straks richting
Vijverbosweg en/of Helvoirtseweg.
• Door de openstelling van de Jagerboschlaan wordt straks een directe verbinding
van de Martinilaan naar de N65 gecreëerd.
Hierdoor rijden auto’s direct naar de N65
i.p.v. grotere afstanden door woonwijken
en langs basisscholen

• Er komt een veilige en kwalitatieve ﬁetsroute langs de N65 met een ongelijkvloerse
oversteek onder de Vijverbosweg.
• De Jagersboschlaan wordt ingericht als
ﬁetsstraat en kan nog steeds veilig door
ﬁetsers gebruikt worden. Er is echter wel
een beter alternatief.
• Leerlingen van het Maurick College uit
Helvoirt/Haaren kunnen veiliger naar
school ﬁetsen zonder het drukke verkeer
op de Vijverbosweg te kruizen.
• Minder autoverkeer op de hoofdﬁetsroutes, zoals de Theresialaan. De Jagersboschlaan is géén onderdeel van de hoofdﬁetsroutes van de gemeente.

• Die blijft groen. Door graafwerkzaamheden
te beperken en een slimme inrichting,
blijven alle monumentale bomen in de laan
behouden.
• Alle ecologische onderzoeken laten zien
dat er geen nadelige effecten voor planten
en dieren zijn.
• Wordt ingericht als ﬁetsstraat met
maximaal 30km met snelheidsremmende
maatregelen en een voetpad. Toegang is
verboden voor vrachtwagens en bussen.

WERKZAAMHEDEN TRAP MUYSERICK
Boxtelseweg afgesloten van vrijdag 3 april t/m vrijdag 10 april

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
• Berkenheuveldreef 3, verbouwen van de woning,
OV 20201067, ingekomen op 6 maart 2020;
• Margrietlaan 23,aanbouw woning,OV20201068,
ingekomen op 8 maart 2020;
• St.-Elisabethstraat 19, aanleggen van een in-/
uitrit, OV20201069, ingekomen 10 maart 2020;
• Willem de Rijkelaan 73, plaatsen van een aanbouw aan de woning, OV20201072, ingekomen
10 maart 2020;
• St.-Elisabethstraat 19, plaatsen van een buitenberging, OV20201070, ingekomen 10 maart
2020;
• Perceel L2697 t.h.v. Middelstebaan 13, bouwen
van een woning, OV20201071, ingekomen 10
maart 2020;
• Mr. Harry Hollalaan 47, realiseren van een uitbouw, overkapping, dakkapel en plaatsen van
een Erfafscheiding, OV20201073;
• Helvoirtseweg 128, wijzigen van de pui en de
situatie van de trap, OV20201074, ingekomen
12 maart 2020;
• Van Voorst tot Voorststraat 73, plaatsen van
een schutting, OV20201075, ingekomen 12
maart 2020;
•
Raamweg 9, extra uitbreiding garage,
OV20201076, ingekomen 12 maart 2020.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer

Het moment is aangebroken dat we de trap Muyserick gaan vervangen. De tijdelijke
trap verwijderen we op vrijdag 3 april. Op zaterdag 4 april plaatsen we de nieuwe trap.
Daarna werken we de trap verder af. Om dit werk goed te kunnen doen, sluiten we
de Boxtelseweg af van vrijdag 3 april 7.00 uur tot en met zaterdag 11 april 18.00 uur.
Voor het plaatsen van de nieuwe trap is het
Maurickplein nodig. Van vrijdag 3 april 7.00
uur tot en met zaterdag 4 april 23.00 uur is
het Maurickplein afgesloten. U kunt hier dan
niet parkeren. Op vrijdag is het plein nog wel
toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Op
zaterdag 4 april sluiten we het Maurickplein
volledig af. Er is dan geen auto-, fiets- of voet-

gangersverkeer via het Maurickplein of de
Peperstraat mogelijk. Afsluiten is nodig om de
takelwerkzaamheden op zaterdag 4 april veilig
te kunnen uitvoeren. Het P-terrein Peperstraat
is deze dag bereikbaar via het Marktveld. We
heffen dan het eenrichting verkeer naar het
P-terrein tijdelijk op.

Vanaf 17 april 2020 in
stijl via Muyserick
naar Maurick

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  U vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op www.vught.nl en op
• ontwerpbestemmingsplan‘Gogelstraat 3,Vught’
www.ruimtelijkeplannen.nl.
•
ontwerpbestemmingsplan‘ De Braacken van • Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
Mariënhof’ en voornemen ‘Verzoek herbeinzien op het gemeentekantoor.
grenzing Natuur Netwerk Brabant’ ligt ter • Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
inzage.
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
• voorontwerpbestemmingsplan ‘St. Lamafspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073
bertusstraat 112-112a Cromvoirt’.
65 80 680.

BESLUIT VERLENGING
BESLISTERMIJN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
• Perceel K 2179 t.h.v. Paardensteeg, bouwen van
een woning, OV20201014.
De brief is verzonden op 10 maart 2020 verzonden.
•
Perceel L 3588 tegenover Lambertustoren
(Helvoirtseweg 5), herstellen van een poort
en het opnieuw in gebruik nemen van de
bestaande inrit, OV20201013.
De brief is verzonden op 10 maart 2020.
• Perceel K 2179 t.h.v. Paardensteeg, aanleggen
van een in-/uitrit, OV20201018.
De brief is verzonden op 10 maart 2020.
• St.-Lambertusstraat 60, intern verbouwen van
het Dorpshuis, OV20191306.
De brief is verzonden op 10 maart 2020.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.
Het College van B&W heeft besloten deze aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken met
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW
• Willem de Rijkelaan 7, plaatsen van dakkapellen,
OV20191284.
De vergunning is verzonden op 11 maart 2020.
•
Oreliosingel 5, uitbreiden van de erker,
OV20191281.
De vergunning is verzonden op 11 maart 2020.
• Notenluststraat 9, bouwen van een erker aan
de voorzijde van de woning, OV20201060.
De vergunning is verzonden op 12 maart 2020.
BOUW EN PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•
Michiel de Ruyterweg 124a, realiseren van
een tweede woning in bijgebouw van woning,
OV20191288.
De vergunning is verzonden op 10 maart 2020.
•
Kapellaan 2, bouwen van een berging met
overkapping en plaatsen van een hekwerk met
toegangspoort, OV20201007.
De vergunning is verzonden op 11 maart 2020.
BOUW EN MONUMENT
• Maurickplein 3, verbouwen van de erker aan de
zijkant van de woning en een interne renovatie,
OV20201040.
De vergunning is verzonden op 6 maart 2020.

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;
- e en omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht;
- d e 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

@Vught

