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VACCINATIES TIJDENS DE CORONACRISIS
Om tijdens de Coronacrisis op een zo veilig mogelijke manier te vaccineren, zijn er 
maatregelen getroffen. Geplande groepsvaccinaties van april zijn uitgesteld. Vaccinaties 
voor jongeren tegen de meningokokbacterie ACWY worden in juni gegeven en de jong-
sten en meest kwetsbaren krijgen de hoogste prioriteit. 

Vaccinatie Meningokokbacterie ACWY
Alle geplande groepsvaccinaties in april worden 
afgelast en doorgeschoven naar het najaar, met 
uitzondering van Meningokokken ACWY. Het 
vaccineren hiervan vindt in juni plaats. Deze 
wordt gegeven in een kort individueel consult. 

Vaccineren kinderen van 0 tot 4 én aan-
staande moeders
In deze crisistijd krijgen de jongsten en meest 
kwetsbaren de hoogste prioriteit, zoals aan-
staande moeders en kinderen van 0 tot 4 
jaar. Daarom heeft het Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) alle ouders 
van kinderen van 0 tot 4 jaar een brief gestuurd 
met daarin de oproep om hun kinderen te 
blijven vaccineren. De aanstaande moeders 
kunnen de kinkhoestvaccinatie gewoon op de 
gemaakte afspraak komen halen. 

Wilt u meer informatie over vaccineren tijdens 
de Coronacrisis? Kijk dan op de website van de 
GGD Hart voor Brabant en/of het RIVM voor 
de meest actuele gegevens. Voor veelgestelde 
vragen kijk op rijksvaccinatieprogramma.nl.

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Op Koningsdag 27 april en op dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag is het gemeentekantoor gesloten.

HAMERSTUKKEN
•  Subsidie explosievenonderzoek diverse 

projecten
• Verordening Werkgeverscommissie 2020
• Delegatie Werkgeverscommissie 2020
•  Actualisatie uitvoeringsprogramma 

grondexploitatie 2020-2023

BESPREEKSTUKKEN
•  Subsidieverstrekking renovatie 

The Battle Axe

Vanwege de maatregelen rondom het 
Coronavirus is de vergadering alleen via inter-
net te volgen. Wilt u de vergadering zien? Ga 
dan naar www.gemeenteraad.vught.nl. Op deze 
website kunt u ook de conceptagenda en 
vergaderstukken zien. Tijdens deze raadsver-
gadering is spreekrecht mogelijk. De inspreker 
mag zelf bepalen of ze dit schriftelijk, digitaal of 
fysiek willen doen. Indien u hiervan gebruik wil 
maken, neem dan contact op met de griffie via 
griffie@vught.nl of via 073 65 80 680.

BIJEENKOMST (OUD) GEDECOREERDEN 
KONINGSDAG GAAT NIET DOOR
Burgemeester Van de Mortel ontvangt elk 
jaar met veel genoegen (oud) gedecoreerden 
tijdens de jaarlijkse Koningsdagviering in het 
Raadhuis. Daarmee geeft Vught elk jaar blijk 
van zijn waardering voor deze inwoners, 
die zich onderscheiden hebben door hun 
maatschappelijke inzet en betrokkenheid. De 

burgemeester betreurt het dan ook dat de 
bijeenkomst dit jaar vanwege de Coronacrisis 
niet door kan gaan. De (oud) gedecoreerden 
zijn hiervan in een brief persoonlijk op de 
hoogte gesteld. Ook het eerbetoon (defilé) 
aan de gedecoreerden, vóór het raadhuis, 
vervalt.

De narcistuin in het Raadhuispark staat momenteel in volle bloei. Met ruim 2100 narcissen her-
denken we op dezelfde plek de ruim 2100 Joodse kinderen die in de Tweede Wereldoorlog vanuit 
Vught zijn gedeporteerd. Vorm en kleur van de narcissen symboliseren de Jodenster.

AANGEPASTE DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT 
IN VERBAND MET CORONA

• 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.

RAADSVERGADERING
Donderdag 16 april om 20.00 uur

De gemeenteraad vergadert op donderdag 16 april 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. 

Boxtelseweg
•  Vanaf maandag 20 april is de Boxtelseweg 
(parallelweg A2 westzijde) afgesloten ter hoog-
te van de Esschestroom in verband met asfal-
teringswerkzaamheden. 

•  Doorgaand langzaam- en fietsverkeer Boxtel-
Vught v.v. wordt omgeleid via de parallelweg 
aan de oostzijde van de A2.

Willem de Zwijgerlaan
• De Willem de Zwijgerlaan is opengesteld 

voor fietsers en voetgangers maar blijft tot 
uiterlijk 1 mei afgesloten voor doorgaande 
motorvoertuigen.

Voorst tot Voorststraat e.o.
•   Tot medio juli voeren nutsbedrijven werkzaam-

heden uit. Op 6 april zijn de bedrijven begon-
nen in de Van Voorst tot Voorstlaan. 

•  Als gevolg van de werkzaamheden is er plaat-
selijk overlast. De weg wordt niet afgesloten.

Michiel de Ruyterweg
•  In verband met de nieuwbouw van woningen 

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

WEGWERKZAAMHEDEN
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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 gemeente-
kantoor. Voor meer informatie kunt u con-
tact 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.
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

INGEKOMEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Esdoornlaan 2, verbreden bestaande uitrit, OV 
20201099, ingekomen op 3 april 2020;

•  Boslaan 49, vervangen van een schuifhek, OV 
20201100, ingekomen 4 april 2020;

•  De Bréautélaan 31, plaatsen tijdelijke woonunit, 
OV 20201101, ingekomen 4 april 2020

•  Markiezaat 16, bouwen van een tuinhuis met 
overkapping, OV 20201102, ingekomen 5 april 
2020;

•  Esschestraat 56, plaatsen van een dakkapel 
met nokverhoging, OV20201103, ingekomen 
6 april 2020;

•  Peperstraat 3, dak van bestaande aanbouw ver-
nieuwen en isoleren, OV20201104, ingekomen 
6 april 2020;

•  De Braackenlaan 16, aanleggen van een in-/

uitrit, OV20201105, ingekomen 6 april 2020.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Perceel L 4160 en L 3056 t.h.v. Aert Heymlaan, 
bouwen van een twee onder een kap woning, 
OV20201050.

De brief is verzonden op 3 april 2020.
•  Perceel L 4161 t.h.v. Aert Heymlaan, bouwen 

van een vrijstaande woning, OV20201051.
De brief is verzonden op 3 april 2020.

•  Perceel L 4161 en L 1843 t.h.v. Aert Heymlaan, 
bouwen van een geluidsscherm, OV20201052.

De brief is verzonden op 3 april 2020.
•  Laan van Voorburg 13, plaatsen van een hore-

cavoorziening, OV20191268.
De brief is verzonden op 7 april 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
•  Boslaan 49, het vervangen van het bestaande 

hekwerk (gewijzigd).
De vergunning is verzonden op 7 april 2020.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  St.-Lambertusstraat 20, slopen van een schuur, 

SM20207013.
De melding is geaccepteerd op 8 april 2020.

BOUWEN 
EN WONEN

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘A2 
2018’ over

•  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.

REALISEREN/INSTELLEN VAN PARKEERVOOR-
ZIENINGEN VOOR HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE 
AUTO’S 
De gemeente heeft besloten tot het instel-
len/ realiseren van een tweetal gereserveerde 
parkeervoorzieningen voor het opladen van 
elektrische auto’s gelegen aan Victorialaan ter 
hoogte van huisnummer 11. Deze verkeers-
maatregel wordt uitgevoerd door middel van  
toepassing van bord E04 (parkeergelegenheid) 
met onderbord met de tekst “uitsluitend opla-
den elektrische voertuigen”. 

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 bekendmakin-
gen (zoekopdracht Victorialaan).

U kunt de stukken eventueel ook digitaal ont-
vangen. U kunt hiervoor contact opnemen met 
de heer Cruijssen via het algemene telefoon-
nummer van de gemeente 073 65 80 680. De 
procedure voor dit verkeersbesluit loopt van 
15 april 2020 t/m 27 mei 2020.

•  Middelstebaan 13, slopen van een woning, 
SM20207012.

De melding is geaccepteerd op 8 april 2020.

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

ONTWERPBESCHIKKING 
AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 

•  Helvoirtseweg 167, brandveilig gebruik van 
een dagbestedingsvoorziening en het maken 
van een doorgang, UV20194008.

Het college van B en W zijn voornemens, gelet 
op artikel 3.10 van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning 
te verlenen. 
De ontwerpbeschikking en de daarop betrek-
king hebbende stukken op de aanvraag omge-
vingsvergunning liggen ter inzage vanaf de dag 
na publicatie.

PROCEDURE 
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepas-
sing (zie procedurekader). De termijn eindigt 
zes weken na de dag van publicatie.

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

• Lidwinaveld, Sportzomer MOVE Vught 2020 

op 3, 17, 24 juni en 14, 16, 21, 23, 28 en 30 
juli 2020, AP2020066, ingekomen op 25 maart 
2020.
De vergunning is verzonden op 7 april 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.

BESLUIT HOGERE WAARDEN WET 
GELUIDHINDER
Ten behoeve van een aanvraag omgevingsver-
gunning voor de bouw van een woning aan 
de Loyolalaan 30 te Vught is een aanvraag om 
hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder 
ingediend. Deze ontheffing is aangevraagd van-
wege het feit dat de voorkeursgrenswaarde met 
betrekking tot de toegestane geluidsbelasting 
overschreden wordt.
Burgemeester en wethouders hebben besloten 
de verzochte hogere waarden vast te stellen.
 
PROCEDURE
Op dit besluit is de procedure 5 van toepassing 
vanaf 16 april 2020.

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 
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. 

PROCEDURES


