Informatiepagina van de gemeente Vught

08 - 04 - 2020

DE KLOKKEN VAN HOOP IN VUGHT
In deze barre corona-tijden luiden elke woensdagavond overal in het land de klokken van
hoop. Hun boodschap is er een van bemoediging, hoop en troost. Hun signaal is er een van
respect voor alle hulpverleners en verbinding
met elkaar. Sinds eeuwen zijn klokken een communicatiemiddel van en voor de gemeenschap.

START BESTRIJDING EIKENPROCESSRUPS NA PASEN

Burgemeester Van de Mortel:
LAAT MOOI WEER EN VRIJE DAGEN U NIET VERLEIDEN

#Samentegencorona

Het voorjaar brengt mooi weer en vrije paasdagen. In normale tijden zouden we er lekker op uit trekken, naar De IJzeren Man of de Vughtse Heide. Maar helaas zijn de tijden
niet normaal en woedt het coronavirus nog steeds. Dit legt een zware verantwoordelijkheid op ons allemaal. Daarom ik een dringend beroep op u: blijft u alstublieft thuis.
Ook in het komende paasweekend.
De inwoners van Vught en Cromvoirt houden
zich op grote schaal aan de regels en adviezen
om besmetting te voorkomen. Ook hebben
handhavers gelukkig nog geen bekeuringen hoeven te geven. Hun aanwijzingen en waarschuwingen worden goed opgevolgd. Kortom: we
zijn goed bezig in Vught en daar ben ik heel blij
om. We beschermen ons en onze kwetsbare
mede-inwoners en ik vind dat we dat op een
geweldige manier doen met elkaar.
De mogelijkheid bestaat wel dat we voor uw
veiligheid de parkeerplaatsen bij de IJzeren Man
en bij de Vughtse Heide aan de Loonsebaan
moeten afsluiten. We willen met deze maatregel mensen ontmoedigen om massaal daar
naar toe te gaan. Parkeren aan de Boslaan en
Loonsebaan is niet toegestaan dus zet uw auto
daar niet neer want dan riskeert u een boete.

Werkzaamheden vinden ’s avonds plaats

Vught wil de jaarlijks toenemende overlast van de eikenprocessierups liever voorkomen
dan bestrijden. Daarom beginnen we na Pasen met een pilot, gericht op een preventieve aanpak met nematoden of ‘aaltjes’. Deze minuscule bodemorganismen voeden
zich met de larve, voordat de rups haar brandharen krijgt. De aaltjes overleven niet
lang in een eikenboom daarom zetten we ze op het beste tijdstip uit. Het blijkt dat dit
in de avond/ nacht is omdat de aaltjes niet tegen UV-licht kunnen. Het kan dus zijn dat
u ’s avonds wat geluidsoverlast hebt op het moment dat ze de aaltjes in de eikenbomen
spuiten.

thuis blijft. Ook met de komende paasdagen. Nematoden zijn de natuurlijke vijanden van
U weet het wel: een frisse neus halen mag, maar insectenlarven. Ze zijn niet schadelijk voor
houd 1,5 meter afstand van elkaar en vermijd mens, dier en plant. Omdat de eikenprocesde drukte. Dat is het beroep dat ik op u blijf sierups heel vroeg in het seizoen uitkomt, kundoen. Dan wens ik u van harte een heel mooi nen de nematoden ook vroeg – via spuitnevel
paasweekend.
– verspreid worden. Op dat moment komen
er nog nauwelijks andere rupsen voor, zodat
Hartelijk dank voor uw medewerking.
onschadelijke vlinders weinig last van de ‘aaltjes’
ondervinden.
R.J. van de Mortel, burgemeester.
Door de eikenprocessierups in de kiem te
smoren, ontstaat er ook een ‘plaagdrukkend’
effect in de toekomst. Simpelweg, omdat een
geslaagde behandeling voorkomt dat processierupsen uitgroeien tot volwassen, eitjes leggende
vlinders en dus voor nageslacht zorgen.
De overlast van de eikenprocessierups in Vught
is – letterlijk – in kaart gebracht. Dat maakt een
gerichte inzet van nematoden mogelijk. Daarbij

De eerste signalen dat we het coronavirus kunnen beheersen zijn er. En ze zijn hoopgevend.
Het betekent dat we op de goede weg zijn en
dat de maatregelen werken. Juist daarom moeten we nu doorgaan. Dat is de boodschap van
de deskundigen: blijf vasthouden aan de regels
en bewaar uw afstand. Laat de positieve resultaten u motiveren om door te gaan.

gaat de aandacht en inspanning vooral uit naar
de bebouwde kom en veel gebruikte (doorgaande) wegen en (fiets)paden.
Het preventief bestrijden in de openbare ruimte betekent niet dat het opzuigen van nesten
volledig tot het verleden behoort. Het kan
bijvoorbeeld voorkomen dat de overlast zich
verplaatst van een particulier bos naar het
gemeentegroen. De kans daarop is kleiner in
bosgebieden waar de eigenaar zich ook inspant
voor bestrijding. Zo hebben het Ministerie van
Defensie en De IJzeren Man een preventieve
aanpak op hun grond toegezegd.
Na het seizoen wordt de pilot geëvalueerd.
Blijkt de preventieve bestrijding succesvol, dan
kan de verworven kennis vanaf 2021 structureel worden toegepast.

AANGEPASTE DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT
IN VERBAND MET CORONA

Ik hoop dat u de verleiding weerstaat van mooi
weer en vrije dagen en dat u zoveel mogelijk

LATEN WE HET ‘NETJES’ HOUDEN IN ONZE
MILIEUSTRAAT
Het is heel druk bij de Milieustraat. Om onze dienstverlening zo goed mogelijk door
te laten gaan, hebben we de openingstijden verruimd. De Milieustraat is nu open op
woensdag, vrijdag en zaterdag van 9.00-17.00 uur. Op de Milieustraat gelden er ook aangepaste regels. Die zijn er voor de gezondheid en veiligheid van u en onze medewerkers.
Om in deze coronatijd de milieustraat goed te
laten draaien, hebben we een aantal maatregelen genomen. We hebben bordjes geplaatst
waarop de wachttijd tot aan de milieustraat
staat aangegeven. Ziet u aankomen dat u niet
voor sluitingstijd de ingang bereikt dan is
wachten zinloos en kunt u beter een andere
keer terugkomen. Wij sluiten echt om 17.00
uur het hek van de milieustraat. Wij rekenen
op uw begrip.

niet meer dan drie auto’s tegelijkertijd op de
milieustraat zijn. Het kan dus zijn dat u langer
moet wachten.
- Kom alleen naar de milieustraat als dat echt
nodig is
- Blijf thuis als u last hebt van verkoudheid of
koorts (of wanneer iemand bij u in huis
- Houd 1,5 meter afstand
- Geef elkaar de ruimte altijd en overal
- Was vaker uw handen

Aangepaste maatregelen:
- We laten auto’s één voor één toe. Er mogen

We vragen uw geduld, begrip en respect. Alleen
samen kunnen wij de milieustraat open houden.

OPHALEN SNOEIHOUT ZATERDAG 11 APRIL
Op zaterdag 11 april halen we uw snoeihout weer gratis aan huis op. Leg het snoeihout
zaterdagochtend vóór 7.30 uur aan de straat. Het snoeihout kunt u aanbieden in bundels die met Sisal of katoen touw zijn gebonden. De bundels mogen niet langer zijn dan
1,5 meter en maximaal 15 kilo wegen.
U kunt uw snoeiafval ook gratis naar de
Milieustraat brengen. De Milieustraat is tot 1
juni op woensdag, vrijdag en zaterdag open
van 9.00 tot 17.00 uur. Houd wel rekening met

De klokken verbinden en verenigen mensen,
zelfs als ze niet bij elkaar kunnen zijn. De hele
maand april blijven de klokken van hoop klinken,
ook in de Vughtse Lambertustoren. Elke woensdag van 19.00 tot 19.15 en op eerste paasdag
om 12.00 uur.

wachttijden. We laten auto’s één voor één toe
en er mogen niet meer dan drie auto’s gelijktijdig in de Milieustraat zijn.

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Op Goede Vrijdag 10 april en op maandag 13 april, tweede paasdag is het gemeentekantoor gesloten.

• Het gemeentekantoor is van maandag t/m vrijdag open van 09.00 tot 13.00 uur.
• De openingstijden van de Milieustraat hebben we verruimd. De straat is nu open op woensdag,
vrijdag en zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Houd wel rekening met wachttijden. We laten
auto’s één voor één toe en er mogen niet meer dan drie auto’s gelijktijdig in de Milieustraat zijn.
• 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.
Deze maatregelen gelden tot en met maandag 1 juni 2020. Kijk op www.vught.nl voor meer informatie.

GEWIJZIGDE INZAMELDAGEN AFVAL
Op maandag 13 april, tweede paasdag haalt de Afvalstoffendienst geen afval bij u op. Dit gebeurt
op zaterdag 11 april 2020. Op Koningsdag, maandag 27 april haalt de Afvalstoffendienst ook
geen afval op. Dit verschuift naar zaterdag 25 april. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat.

De Milieustraat is op Goede Vrijdag 10 april open van 9.00 tot 17.00 uur.

REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN GERESERVEERDE
PARKEERPLAATS
voor een deelauto aan de Witte de Withstraat.
De gemeente heeft besloten tot het aanwijzen van een gereserveerde parkeerplaats
uitsluitend bedoeld voor de gebruikers van
een deelauto van Greenwheels aan de Witte
de Withstraat. Deze reservering vindt door
plaatsing van het bord E08 zoals omschreven
in bijlage I bij het RVV 1990 en het onderbord
met de tekst “Greenwheels” aan de Witte De
Withstraat zoals is weergegeven op de bij dit
besluit toegevoegde tekening (kenmerk: VKB2020-03).

Publicatie/ter inzage
In verband met de huidige omstandigheden
rondom Corona liggen de stukken niet ter
inzage op het gemeentekantoor. De stukken
van dit verkeersbesluit zijn online te raadplegen
via www.overheid.nl. bij officiële bekendmakingen (zoekopdracht Witte de Withstraat).
U kunt de stukken eventueel ook digitaal
ontvangen. U kunt hiervoor contact opnemen
met de heer Cruijssen via het algemene telefoonnummer van de gemeente 073 65 80 680.
De procedure voor dit verkeersbesluit loopt
van 8 april 2020 t/m 20 mei 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

GEZAMENLIJKE COMMISSIE
Donderdag 9 april om 20.00 uur

algemene bepalingen omgevingsrecht.

BOUWEN
EN WONEN

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
Op donderdag 9 april aanstaande vergadert de Gezamenlijke Commissie. Tijdens de activiteiten bouwen en monumenten wordeze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden online over onderstaan- den voorgelegd aan de Welstandscommissie.
de onderwerpen. De vergadering begint om 20.00 uur.
Andere aanvragen omgevingsvergunning worden ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
Onderwerpen
dan naar www.gemeenteraad.vught.nl. Op deze
•
Actualisatie uitvoeringsprogramma grondexwebsite kunt u ook de conceptagenda en ver- vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
openbaar. De agenda voor elke vergadering staat
ploitatie 2020-2023
gaderstukken zien.
op de site van de gemeente Vught, www.vught.nl.
• Subsidieverstrekking renovatie The Battle Axe
Wilt u inspreken bij een onderwerp dat op de
agenda staat? Dat kan op verschillende manie- De vergaderingen zijn in de oneven weken op
Vanwege de maatregelen rondom het
ren bij de raadsvergadering van donderdag 16 dinsdagmorgen in het gemeentekantoor. Voor
Coronavirus is de vergadering alleen via inter- april. Neem contact op met de griffie via grif- meer informatie kunt u contact opnemen met
het secretariaat van de Welstandscommissie via
net te volgen. Wilt u de vergadering zien? Ga
fie@vught.nl of bel met 073 65 80 680.
telefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur
Willem de Zwijgerlaan
en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
• De Willem de Zwijgerlaan is opengesteld voor Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oostfietsers en voetgangers maar blijft tot uiterlijk Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
WEGWERKZAAMHEDEN
1 mei afgesloten voor doorgaande motorvoer- 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
tuigen.
Boxtelseweg
INGEKOMEN AANVRAGEN
•
De Boxtelseweg is t/m 11 april afgesloten
Voorst tot Voorststraat e.o.
OMGEVINGSVERGUNNING
tussen de Dokter Hillenlaan en Maurickplein/ • In de periode van 6 april tot medio juli voeren
•
Kolonel Thomsonlaan 1, aanleggen van een
Grote Gent. Verkeer wordt omgeleid.
nutsbedrijven werkzaamheden uit. Op 6 april
tweede in-/uitrit, OV20201093, ingekomen 28
•
Vanaf maandag 20 april is de Boxtelseweg
zijn de bedrijven begonnen in de Van Voorst
maart 2020;
(parallelweg A2 westzijde) afgesloten ter hoogtot Voorstlaan.
• Heiweg 2, bestaande in-/uitrit verbreden en
te van de Esschestroom in verband met asfal- • Als gevolg van de werkzaamheden is er plaatplaatsen van een overdekte fietsenstalling,
teringswerkzaamheden.
selijk overlast. De weg wordt niet afgesloten.
OV20201094, ingekomen 30 maart 2020;
• Doorgaand langzaam- en fietsverkeer Boxtel•
Van Voorst tot Voorststraat 54, legalisatie
Vught v.v. wordt omgeleid via de parallelweg
Michiel de Ruyterweg
twee appartementen in bestaande woning, OV
aan de oostzijde van de A2.
• In verband met de nieuwbouw van woningen
20201095, ingekomen 1 april 2020;
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen • 
John F. Kennedylaan 2, plaatsen van een
Bestevaer en de Esschestraat.
dakkapel aan de voorzijde van de woning,
OV20201096, ingekomen 1 april 2020;
• Heuvel 4, vervangen van kozijnen aan de achBESTEMMINGSPLAN ‘A2 2018’
tergevel, OV20201097, ingekomen 1 april 2020;
Beukenhorst 7, plaatsen van een installatie
De gemeenteraad van Vught heeft op 6 februari 2020 het bestemmingsplan ‘A2 2018’ • 
van 40-50 zonnepanelen als veldopstelling,
gewijzigd vastgesteld. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u wat u kunt doen
OV20201098, ingekomen 1 april 2020.
als u het niet eens bent met het bestemmingsplan.

BOUW
• Helvoirtseweg 134 A en 134 B, legaliseren van
twee appartementen, OV20201036.
De vergunning is verzonden op 31 maart 2020.
BOUW EN INRIT / UITWEG
•
Perceel L 3588 tegenover Lambertustoren
(Helvoirtseweg 5), herstellen van een poort
en het opnieuw in gebruik nemen van de
bestaande inrit, OV20201013.
De vergunning is verzonden op 3 april 2020.
PLANOLOGISCHE AFWIJKING
• K perceel 2086 t.h.v. Mr. Harry Hollalaan, aanleggen tijdelijke grondwal, OV20201020.
De vergunning is verzonden op 3 april 2020.
INGEKOMEN SLOOPMELDING
• Reutsedijk 1, gedeeltelijk slopen en asbestsanering gebouw 1, SM20207010.
De melding is geaccepteerd op 31 maart 2020.
•
Klein Brabant 124, verwijderen van asbesthoudende materialen in keuken, bijkeuken en
woonkamer, SM20207014.
De melding is geaccepteerd op 2 april 2020.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).
VERLEENDE
EVENEMENTENVERGUNNING
• Bleijendijk 2, Open dag Landgoed Bleijendijk
op zondag 20 september 2020 van 11.00 tot
16.00 uur, AP2020048, ingekomen op 2 maart
2020.
De vergunning is verzonden op 31 maart 2020.
• Helvoirtseweg 5, Lambertusmarkt en veiling
op zaterdag 26 september 2020 van 12.00 tot
16.00 uur, AP2020067, ingekomen op 30 maart
2020.
De vergunning is verzonden op 1 april 2020.

Waar gaat het gewijzigd vastgestelde
U kunt alleen beroep instellen als u:
PROCEDURE
bestemmingsplan ‘A2 2018’ over?
- belang hebt bij het bestemmingsplan, én
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
In 2011 heeft de Minister van Infrastructuur & -	
gereageerd hebt op het ontwerpbestem- procedurekader), onder vermelding van het
PROCEDURE
Milieu het Tracébesluit A2 ’s-Hertogenbosch –
mingsplan (door een zienswijze in te dienen) aanvraagnummer
Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepasEindhoven genomen. Dit Tracébesluit voorziet
Hebt u niet gereageerd? Dan kunt u soms
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binin de verbreding van de A2 tussen de aansluitoch beroep instellen. U moet dan wel aan- BESLUIT VERLENGING
nen zes weken met ingang van de dag na die
ting Veghel op de A2 en de aansluiting Ekkersrijt
tonen dat u redelijkerwijs niet hebt kunnen BESLISTERMIJN AANVRAAG
waarop de beschikking is verzonden worden
op de A58, met als doel om de filevorming in
reageren. Dit is bijvoorbeeld het geval als u OMGEVINGSVERGUNNING
aangetekend.
beide richtingen te verminderen. De werkzaamhet niet eens bent met de wijzigingen die ten • 
Perceel C 1013 T.H.V. Beukenhorst, nieuw
heden zijn eerder op basis van het Tracébesluit
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan
plaatsen gemaal Beukenhorst, OV20201038.
EXPLOITATIEVERGUNNING OPENBARE
uitgevoerd. Met het bestemmingsplan ‘A2 2018’
zijn doorgevoerd.
De brief is verzonden op 31 maart 2020.
INRICHTING
wordt de inmiddels bestaande situatie, die met
•
Berkenheuveldreef 11, verhuur woonhuis, • Helvoirtseweg 122, exploitatievergunning voor
het Tracébesluit is vergund, verwerkt in een
U stuurt uw beroepschrift aan:
HV20200002.
De Opera B.V., AP2020050, ingekomen op 3
actueel juridisch-planologisch kader.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad De brief is verzonden op 3 april 2020.
maart 2020.
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
De vergunning is verzonden op 1 april 2020.
Het bestemmingsplan wijkt af van het
PROCEDURE
ontwerpbestemmingsplan
U kunt uw beroepschrift ook indienen via het Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
PROCEDURE
Van 17 oktober 2019 tot en met 27 november Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrecht- procedurekader), onder vermelding van het
Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepas2019 kon u reageren op het ontwerp van het
spraak van de Raad van State.
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binaanvraagnummer.
bestemmingsplan. Het vastgestelde bestemnen zes weken met ingang van de dag na die
mingsplan is op een aantal punten anders Als u binnen de termijn beroep indient, kunt u de Het College van B&W heeft besloten deze aan- waarop de beschikking is verzonden worden
dan het ontwerpbestemmingsplan. De verschil- Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuurs- vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
aangetekend.
len – die ook vermeld staan in een ‘Nota van
rechtspraak van de Raad van State vragen om toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
zienswijzen en wijzigingen’ die bij het bestem- een zogenaamde voorlopige voorziening te
mingsplan hoort – betreffen een tekstuele
treffen. Dan doet de Voorzieningenrechter een
aanpassing van de toelichting en een aanpassing voorlopige uitspraak over uw beroep en treedt
PROCEDURES
in de regels van de hoogte van de lichtmasten, het bestemmingsplan nog niet in werking. De
overeenkomstig de bestaande situatie.
Afdeling doet dan later een definitieve uitspraak.
1 Ter inzage en/of informatie
- de naam en het adres van de indiener;
U kunt het bestemmingsplan en de overige stukken bekijken
U kunt van donderdag 9 april 2020 tot en met
woensdag 20 mei 2020 het bestemmingsplan
met bijbehorende stukken bekijken:
• Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
vghBPa22018-VG01);
• Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1
in Vught tijdens de openingsuren.
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
stukken die ter inzage liggen.
Wat kunt u doen als u het niet eens bent
met het bestemmingsplan
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan?
Dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dat wil
zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’)
stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit
waarom u het er niet mee eens bent. U kunt
dit doen van donderdag 9 april 2020 tot en met
woensdag 20 mei 2020.

De Voorzieningenrechter doet alleen een voorlopige uitspraak als er snel een uitspraak nodig
is. U moet betalen om beroep in te stellen of
een voorlopige voorziening te vragen.
Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer
over het indienen van een beroepschrift en
hoeveel dit kost.
Wanneer treedt het bestemmingsplan in
werking?
Het bestemmingsplan treedt in werking op
de dag na afloop van de beroepstermijn. Maar
het treedt nog niet in werking als iemand
binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de
Voorzieningenrechter.
Hebt u nog vragen?
Belt u dan met de afdeling Ontwikkeling, via
telefoonnummer 073 65 80 680.

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‘ De Braacken van
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Mariënhof’ en voornemen ‘Verzoek herbe- • Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
grenzing Natuur Netwerk Brabant’ ligt ter
inzien op het gemeentekantoor.
inzage.
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
• voorontwerpbestemmingsplan
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
‘St. Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt’.
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073
65 80 680.

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;
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- 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.
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