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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

AANGEPASTE DIENSTVERLENING 
GEMEENTE VUGHT IN VERBAND MET CORONA

• Het gemeentekantoor is van maandag t/m vrijdag open van 09.00 tot 13.00 uur.
• Het is niet mogelijk om via de website van de gemeente Vught een afspraak te maken. 
• Maak alleen een afspraak met de gemeente als het dringend is. 
• Wilt u een afspraak maken? Dit kan telefonisch via 073 65 80 680.
•  Hebt u een afspraak bij de gemeente Vught maar hebt u klachten als verkoudheid, hoesten of 

koorts? Dan vragen wij u om de afspraak af te zeggen en een nieuwe afspraak in te plannen
•  Bij Wegwijs+ is er alleen telefonisch klantencontact mogelijk. Huisbezoeken en persoonlijke 

afspraken worden uitgesteld.
• U kunt alleen nog met pin betalen.
•  De Milieustraat is normaal geopend. De openingstijden zijn niet gewijzigd, maar houd wel 

rekening met wachttijden. Auto's worden één voor één toegelaten. 

Deze maatregelen gelden tot en met maandag 1 juni 2020. Kijk op www.vught.nl voor actuele 
informatie.

Online regelen
Veel zaken kunt u bij de gemeente online regelen, zoals:
- Het doorgeven van een verhuizing
- Een uittreksel Basis Registratie Personen aanvragen
- Een uittreksel van de akte van de Burgerlijke Stand aanvragen
- Incasso regelen voor de gemeentelijke belastingen
- Het taxatieverslag of de WOZ van uw huis bekijken
- Kwijtschelding aanvragen
- Een bezwaar indienen

De dienstverlening van de gemeente Vught gaat gewoon door. Wel maken we van-
wege het Coronavirus een paar aanpassingen:

Aanleg gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van 
Helvoirtseweg 183 A 
De gemeente heeft besloten een gehandicap-
tenparkeerplaats aan te leggen ter hoogte van 
Helvoirtseweg 183 A, ter hoogte van een tand-
artspraktijk, in Vught. Deze verkeersmaatregel 
wordt uitgevoerd door middel van toepassing 
van bord E6.

Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op 
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn 
de procedures 1a en 4 van toepassing (zie pro-
cedurekader) in de periode van 25 maart t/m
6 mei 2020.

WERKZAAMHEDEN TRAP MUYSERICK
Boxtelseweg afgesloten van vrijdag 3 april t/m zaterdag 11 april

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 toegan-
kelijk voor voetgangers en fietsers. Op zaterdag 
4 april sluiten we het Maurickplein volledig af. Er 

is dan geen auto-, fiets- of voetgangersverkeer 
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.

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.

Vanaf 17 april 2020 in 
stijl via Muyserick

naar Maurick



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

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

•  Eikenlaan 18, aanleg verlichting op bestaande 
banen en hekwerk, OV20201077, ingekomen 
13 maart 2020;

•   Perceel D 5107 Kavel 12 Ruimte voor Ruimte, 
aanpassing op de verleende vergunning, 
OV20201078, ingekomen 13 maart 2020;

•   Nieuwe Erven 32, bouwen van een nokverho-
ging en een aanbouw en aanpassen gevelkozij-
nen, OV20201080, ingekomen 14 maart 2020;

•   Raadhuisstraat 3 F, aanbrengen van een logo op 
de pui van de winkel, OV20201081, ingekomen 
15 maart 2020;

•   Molenakker 11, bouwen van een carport, 
OV20201082, ingekomen 16 maart 2020;

•   Taalstraat 132, verbouwen van een winkel naar 
twee woningen, OV20201083, ingekomen 17 
maart 2020;

•   Koekoekslaan 4, kappen van een eikenboom, 
OV20201085, ingekomen 18 maart 2020.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Sectie K perceel 2086 t.h.v. Mr. Harry Hollalaan, 
aanleggen tijdelijke grondwal, OV20201020.

De brief is verzonden op 20 maart 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

•  Taalstraat 19, realiseren van een berging met 
overkapping, OV20201054.
De vergunning is verzonden op 17 maart 2020.

•  Marktveld 9, plaatsen van twee dakramen aan 
voor- en achterzijde van de woning en het 
isoleren van het dak, OV20201006.

De vergunning is verzonden op 17 maart 2020.
•  Eikenlaan 18, aanleggen van verlichting op 

bestaande banen en hekwerk, OV20201077.
De vergunning is verzonden op 17 maart 2020.

•  Raadhuisstraat 3 F, aanbrengen van een logo op 
de pui van de winkel, OV 20201081.

De vergunning is verzonden op 18 maart 2020.
•  De Heun 8, aanbrengen van een vlonder/ dak-

terras op het bestaande dak, OV20201021.
De vergunning is verzonden op 19 maart 2020.

•  Middelstebaan 6, vervangen van bestaand dak 
door een zadeldak met dakkapel en PV-panelen. 
OV2020148.

De vergunning is verzonden op 13 maart 2020.

KAPPEN
•  Perceel E 3855 t.h.v. Martinilaan, kappen van 

zeven bomen i.v.m. realisatie herinrichting 
parkeerterrein Martinihal - Maurick College, 
OV20201043.

De vergunning is verzonden op 17 maart 2020.
AANLEG
•  Boslaan 49, kappen van een dennenboom, 

OV20201037.
De vergunning is verzonden op 17 maart 2020.

BOUW EN PLANOLOGISCHE AFWIJKING 
•  Mr. Harry Hollalaan 47, realiseren van een uit-

bouw, overkapping, dakkapel en plaatsen van 
een erfafscheiding, OV20201073.

De vergunning is verzonden op 20 maart 2020.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE

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

De vergunning is verzonden op 17 maart 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

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Taalstraat 19, uitbreiden van een van berging 

met zwembad, SM20207007.
De melding is geaccepteerd op 13 maart 2020.

•  Parklaan 2, slopen van een zwembad, SM 
20207009.

De melding is geaccepteerd op 17 maart 2020.

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

INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING 
•  Lunettenlaan 600, brandveilig gebruik van een 

groeps- en indicatieruimte, GM20208003, inge-
komen 18 februari 2020.

De melding is geaccepteerd op 16 maart 2020.

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

INTREKKING AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 

•  Boslaan 8, uitbreiding van de woning, OV 
20201033.

De brief is verzonden op 18 maart 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.

EXPLOITATIEVERGUNNING MET 
DRANK- EN HORECAVERGUNNING 

•  Marktveld 8, exploitatievergunning met drank- 
en horecavergunning voor Restaurant MAE, 
DH2020001.

De vergunning is verzonden op 17 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. 

ONTHEFFING GELUID
•  J.F.Kennedylaan parallel aan Notenluststraat, 

ontheffing geluid i.v.m. werkzaamheden aan het 
spoor van zaterdag 30 mei 2020 van 00.01 uur 
tot dinsdag 2 juni 2020 07.00 uur, AP2020046.

De ontheffing is verzonden op 19 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

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

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.

St. Lambertusstraat
•  Op 31 maart is de Sint Lambertusstraat 

gestremd ter hoogte van huisno. 77 i.v.m. rio-
leringswerkzaamheden.

•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid 
via de Deutersestraat, Gementweg en 
Nieuwkuikseweg.

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

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
Klijnen, M.C. 13-05-1972 19-03-2020           Onbekend

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

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  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.


