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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

MEER RUIMTE VOOR MARKT MOLENEINDPLEIN
Ook non-food kramen zijn weer welkom

Sinds 1 mei is de verkoop van non-food weer toegestaan op de weekmarkten. 
Aanstaande donderdag vindt u dus ook weer de non-food kramen terug op de Vughtse 
markt op het Moleneindplein. Wel blijven de algemene maatregelen gelden, zoals het 
houden van voldoende afstand en het in acht nemen van hygiënemaatregelen. De 
markt krijgt meer ruimte op het Moleneindplein om deze maatregelen goed uit te 
kunnen voeren.

Om op de markt de 1,5 meter maatregel in 
goede banen te leiden, heeft de markt meer 
ruimte nodig. Dit betekent dat op donder-
dagen het Moleneindplein minder parkeer-
plaatsen heeft omdat de kramen daar mogen 
staan. Bij de bloemist Casa Verde rijdt u het 
Moleneindplein op. Via de Molenstraat verlaat 
u het Moleneindplein. De marktkramen staan 
ook op de parkeerplaatsen voor de Bruna. Het 

is dus op donderdagen niet meer mogelijk 
om weer de Esscheweg op te rijden vanaf het 
Moleneindplein. Deze verkeersmaatregel geldt 
iedere donderdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Let op
Omdat er dus minder ruimte is voor auto’s 
vragen wij u om zo veel mogelijk met de fiets 
of te voet te komen.

WEBINAR ‘POSITIEF OPVOEDEN IN ONZEKERE TIJDEN’
Dinsdag 19 mei van 19.30 tot 20.30 uur
Thuis werken, uw kinderen les geven, boodschappen doen en alle ballen in de lucht 
houden. De coronacrisis vraagt extra inspanningen van ouders. GGD Hart voor Brabant 
biedt u op dinsdag 19 mei een webinar: ‘Positief opvoeden in onzekere tijden’ aan.

Hoe combineer ik werk en gezin? Hoe maak ik 
meer tijd voor mezelf en kan ik beter omgaan 
met spanningen binnen mijn gezin? Dit webinar 
geeft u tips bij de opvoeding van uw school-
gaande kinderen tussen de 5 en 15 jaar.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden, ga dan naar de face-

bookpagina van GGD Hart voor Brabant of kijk 
op www.ggdhvb.nl. Aanmelden kan tot en met 
dinsdag 19 mei.
Na aanmelden ontvangt u direct een mail met 
een link naar het webinar. Hebt u vragen? Dan 
kunt u vooraf contact opnemen met Bianca de 
Vos via b.de.vos@ggdhvb.nl. Tijdens het webi-
nar kunt u vragen stellen via de chat.

Een losse stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal?
SNELLER MELDINGEN DOEN MET DE GEMEENTE APP
Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of rotzooi op straat is niet alleen vervelend, 
maar kan zelfs gevaarlijk zijn. Dit geldt ook voor een geblokkeerde of te smalle door-
gang dan wel een te steile rolstoelhelling. Het is daarom belangrijk dat u dit bij ons 
meldt.Valt u iets op in de openbare ruimte? Dan kunt u dit snel en eenvoudig melden 
via de ‘MijnGemeente’ app. Een schoon, veilig, mooi en toegankelijk Vught dat willen we 
graag zo houden. U toch ook?

Snel en eenvoudig melden
Melden kan via www.vught.nl of telefonisch, 
maar nog sneller via de gemeente app. Een foto 
van de situatie en een korte heldere omschrij-
ving zijn genoeg. Zodra wij een melding ont-
vangen, nemen we deze zo snel mogelijk in 
behandeling.

MijnGemeente app downloaden
De app is ontwikkeld voor smartphones en 
tablets die werken op basis van iOS of Android. 
De iOS versie is te downloaden in de Appstore, 
de Android versie via de Google Playstore. Na 
het installeren van de MijnGemeente app geeft 
u aan dat het om de gemeente Vught gaat. 
Samen maken we Vught mooier.

ACTIVITEITEN TIJDENS CORONACRISIS DIE U WEL 
MAG DOEN!
Tijdens de Coronacrisis zijn er veel activiteiten die u niet meer mag doen. Maar wij 
laten u de komende weken zien wat u wél kunt doen! Onderstaand vindt u een aantal 
mogelijkheden in de gemeente Vught.

Online bridgen
Bridgen bij uw bridgeclub is op dit moment 
niet mogelijk. Maar wilt u toch bridgen, dan 
is online bridgen misschien een alternatief 
voor u. Kijk op de websites van Bridge Base 
Online via www.bridgebase.com of Stepbridge 
www.stepbridge.nl

Bibliotheek in DePetrus open
De bibliotheek in DePetrus is weer open, met 

aangepaste openingstijden. Kijk voor meer 
informatie op de website van Babel over het 
veilig bezoeken van de bibliotheek.

Vught Beweegt
Op de website vughtbeweegt.nl vindt u online 
creatief, sportief en educatief aanbod voor 
iedereen om thuis te doen. Vught Beweegt is 
een initiatief van MOVE Vught en Plaza Cultura. 

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei, op vrijdag 22 mei en op maandag 1 juni, tweede pinksterdag 
is het gemeentekantoor gesloten.

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.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Ontwerp wijzigingsplan ‘Loverensestraat 2’ te 
Cromvoirt

• Voorbereidingsbesluit kamerbewoning Vught
•  Gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘A2 

2018’

• U vindt alle informatie over de plannen, 
gebieden 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.

TRACÉBESLUIT SPOORPLAN BINNENKORT TER INZAGE
U weet het: het spoor in Vught wordt voor een deel verdiept. Wat er allemaal verandert 
aan het spoor is uitgewerkt in een Tracébesluit (TB). In april meldden we al dat het TB 
en de bijbehorende Nota van Antwoord (NvA) vermoedelijk deze zomer ter inzage lig-
gen. Volgens de laatste informatie is dat begin juni. 

Binnenkort ligt het Tracébesluit voor aan de 
minister. Stemt zij ermee in, dan legt het 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het 
besluit en de Nota van Antwoord gedurende 
zes weken ter inzage. Deze termijn gaat ver-
moedelijk begin juni in. Tegen het Tracébesluit is 
beroep mogelijk.

Nota van Antwoord
In de Nota van Antwoord bij het Tracébesluit 
staat een reactie op de zienswijzen die inwoners 
hebben ingediend op het Ontwerptracébesluit 
van maart 2018. Inwoners die een zienswijze 
hebben ingediend, krijgen ieder afzonderlijk 

een brief van het ministerie.

Bekendmaking
Over het moment van het ter inzage leg-
gen van het Tracébesluit en de Nota van 
Antwoord leest u binnenkort meer. Ook in de 
Staatscourant wordt hier melding van gemaakt. 
Bewoners in de spooromgeving ontvangen 
bovendien een brief met informatie.

Vragen?
Hebt u nog vragen of wilt u nog meer informa-
tie over het PHS project, neemt u dan contact 
op met rijksinfra@vught.nl



   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.
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

INGEKOMEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

•   Vijverbosweg 4, kappen van 22 bomen, 
OV20201127, ingekomen 1 mei 2020;

•  Helvoirtseweg 183 B, aanpassen en laten ver-
vallen van parkeerplaats ten behoeve van een 

inrit, OV20201128, ingekomen 30 april 2020;
•  Meierijsingel 12, aanbouw aan de voorzijde 

woning, OV20201129, ingekomen 2 mei 2020;
•  De Bréautélaan 31, wijzigen bestaande garage, 

OV 20201130, ingekomen 3 mei 2020;
•  Meierijsingel 11, plaatsen van een aanbouw 

aan de voorzijde van de woning, OV20201132, 
ingekomen 4 mei 2020;

•  Lekkerbeetjenlaan 128, plaatsen van een per-
gola, OV20201131, ingekomen 4 mei 2020;

•  Boslaan 49, oprichten van een toiletgebouw, 
OV20201133, ingekomen 5 mei 2020;

•  Boslaan 49, realiseren van een klimbos, 
OV20201134, ingekomen 6 mei 2020;

•  Perceel 5132, Andrej Sacharovlaan, bouwen 
van een woning, OV20201135, ingekomen 6 
mei 2020;

•  Peperstraat 3, vervangen van de schutting, 
OV20201136, ingekomen 7 mei 2020;

•  Klein Brabant 100, renoveren en isoleren van 
het dak, OV20201137, ingekomen 7 mei 2020.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  St.-Elisabethstraat 19, plaatsen van een buiten-
berging, OV20201070.

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 
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

Marggraffstraat
•  De Marggraffstraat is vanaf 11 mei afgesloten 

ter hoogte van huisno 1A.

Voorst tot Voorststraat e.o.
•  Er worden door de nutsbedrijven de komende 

tijd werkzaamheden uitgevoerd in de Van 
Beresteijnstraat en Van Rijckevorselstraat. 

•  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

RAADSVERGADERING
Donderdag 14 mei om 20.00 uur

De gemeenteraad vergadert op donderdag 
14 mei aanstaande om 20.00 uur. De raads-
vergadering staat in het teken van de N65. 
Op de agenda staan het burgerinitiatief ‘N65 
Duurzaam’ van Vught Participeert en het 
bestemmingsplan N65 Vught. De vergadering 
is voor iedereen met beeld en geluid live te 

volgen via www.gemeenteraad.vught.nl. De ver-
gadering is ook te volgen bij Avulo op kanaal 37 
bij Ziggo en kanaal 1303 bij KPN. Buiten een 
beperkt aantal genodigden is het vanwege de 
Coronamaatregelen niet mogelijk om de verga-
dering fysiek bij te wonen.

De brief is verzonden op 1 mei 2020.
•  St.-Elisabethstraat 19, aanleggen van een in-/

uitrit, OV20201069.
De brief is verzonden op 1 mei 2020.

•  St. Michielsgestelseweg 5, vervangen bestaande 
garage door nieuwbouw, OV20201045.

De brief is verzonden op 7 mei 2020.
•  Molenakker 11, bouwen van een carport, OV 

20201082.
De brief is verzonden op 8 mei 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
•  Willem de Rijkelaan 75, plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde, OV20201008.
De vergunning is verzonden op 1 mei 2020.

•  John F. Kennedylaan 2, plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning, 
OV20201096.

De vergunning is verzonden 6 mei 2020.
•  Rembrandtlaan 24, bouw voor een al bestaande 

schutting op voorgevelrooilijn, OV 20201086.
De vergunning is verzonden op 8 mei 2020.

•  Margrietlaan 23, aanbouw woning, OV20201068.
De vergunning is verzonden op 8 mei 2020.

INRIT / UITWEG
•  Prins Mauritslaan 13, aanleg in/uitrit van 3 

meter breed, OV20201124.
De vergunning is verzonden op 1 mei 2020.

•  Ridder van Brechtlaan 2, aanleggen van een 
inrit, OV20191249.

De vergunning is verzonden op 1 mei 2020.

OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ PROJECT
•  Boslaan 49, vervangen van een poort door 

schuifpoort, OV20201100.
Het besluit is verzonden op 6 mei 2020.

•  Prinsenhage 52, verbouwen aan de achterzijde 
van de woning, VB20209056.

Het besluit is verzonden op 6 mei 2020.

BOUW MET PLANOLOGISCHE 
AFWIJKING
•  Perceel C 1013 T.H.V. Beukenhorst, nieuw 

plaatsen gemaal Beukenhorst (nabij Beukenlaan 
3), OV20201038.

De vergunning is verzonden op 1 mei 2020.
•  Perceel L 2697, Middelstebaan 13, bouwen van 

een woning, OV20201071.
De vergunning is verzonden op 6 mei 2020.

•  Andrej Sacharovlaan 30, wijziging uitvoering, 
bouwen twee woonhuizen, OV20201078.

De vergunning is verzonden op 7 mei 2020.

INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING 
•  Moleneindplein 17, brandveilig gebruik voor 

een restaurant, GM20208006, 11 maart 2020.
De melding is geaccepteerd op 6 mei 2020.

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


