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VIER JE VAKANTIE IN VUGHT!
Zomeractiviteiten rondom cultuur, sport en spel voor jong en oud
Deze zomer is er in de gemeente Vught veel te
beleven. MOVE Vught organiseert een geweldige Sportzomer voor kinderen, volwassenen
én senioren. Ook ZomerFun vindt tijdens
de zomervakantie weer plaats. Plaza Cultura
heeft samen met allerlei kunstdocenten een
divers programma van workshops samengesteld, waarin kinderen en jongeren kunnen
onderzoeken en creatief aan de slag kunnen.
Ook aan de kleintjes wordt gedacht. MOVE
Vught en Plaza Cultura organiseren samen een
kleinschalig Peuter & Kleuter Zomer Festival
voor families met jonge kinderen.

ten in de gemeente Vught, zoals ook de zomeractiviteiten in het Jeugd- en Jongerencentrum
Elzenburg en activiteiten georganiseerd door
Jeugdwerk Rozenoord. Wil je snel zien wat er
allemaal te doen is in de zomervakantie, klik
dan op “zomeractiviteiten” en ga direct naar
het overzicht.

Meer weten?
Kijk dan op www.vughtbeweegt.nl. Hier vind je
alle creatieve, educatieve en sportieve activitei-

DAT VERDIENT EEN JEUGDLINTJE!
Kent u of ken jij iemand die een jeugdlintje verdient? Meld de kandidaat dan aan bij het
college van burgemeester en wethouders. Dat kan het hele jaar door.
Wanneer voordragen?
De kandidaat is niet ouder dan 18 jaar en heeft zich op een bijzondere manier ingezet voor de
Vughtse samenleving. Bijvoorbeeld door:
• het regelmatig helpen van ouderen, zieken of mensen met een beperking
• het organiseren van activiteiten in de wijk of een buurthuis
• vrijwilligerswerk bij een sportclub of (culturele) vereniging
• in actie komen tegen pesten, zinloos geweld of alcoholgebruik
• het verrichten van een - grote of kleine - heldendaad
Aanmelden
Stuur een e-mail met uw aanbeveling en contactgegevens naar mevrouw Van den Berg
(Kabinetszaken): y.van.den.berg@vught.nl. Met jouw of uw hulp zorgen we samen voor een feestelijk en bij de leeftijd passend eerbetoon.

‘Scheiden zonder schade’
VUGHT WIL BETERE AANPAK SCHEIDINGSPROBLEMEN
BIJ KINDEREN
Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor iedereen die ermee te maken
heeft, maar vooral voor kinderen. In sommige situaties is zelfs professionele jeugdhulp
nodig. Het is goed dat dit kan, maar het is natuurlijk nog beter als we dit kunnen voorkomen. Daarom werkt de gemeente Vught aan een aanpak die ervoor zorgt dat kinderen
bij de scheidingen van hun ouders minder problemen ervaren.
Scheiden zonder Schade
Landelijk is er op dit moment veel aandacht
voor kinderen die problemen krijgen door de
scheiding van hun ouders. Zo is er het landelijk
project ‘Scheiden zonder Schade’ onder leiding van oud-minister André Rouvoet. Met dit
project willen we ervoor zorgen dat kinderen
minder problemen ervaren bij de scheiding
van hun ouders en minder gebruik hoeven te
maken van (jeugd)hulp.
Onderzoek
De gemeente Vught doet mee aan het project ‘Scheiden zonder Schade’. Ook andere

gemeenten in de regio nemen hieraan deel.
In Vught starten we met een onderzoek. We
onderzoeken of de problemen van kinderen
veroorzaakt zijn door de scheiding van hun
ouders. Als we dat weten, kunnen we ouders
én kinderen sneller en eerder de juiste hulp
bieden. Dit voorkomt dat ze een beroep moeten doen op zware en langdurige (jeugd) hulp.
Natuurlijk gaan we uiterst zorgvuldig met de
onderzoeksgegevens om, met respect voor de
privacy. Ouders, van wie we de gegevens willen
gebruiken voor het onderzoek, ontvangen een
brief van de gemeente.

Vandaag, woensdag 15 juli, laten vier deskundige bedrijven tussen 10.00 en 20.00 uur hun
ontwerpen zien van het beweegplein Bisschop
Zwijsenplein. Tijdens deze speciale inloop dag
kunt u de ingezonden ontwerpen bekijken en
uw stem uitbrengen op het ontwerp van uw
voorkeur. Met het ontwerp, dat de meeste
stemmen krijgt, gaan we aan de slag.
Tijdens de inloop dag nemen we de coronaregels in acht. Wij vragen u om dat ook te doen.
Voor vragen en informatie over het beweegplein, kunt u mailen naar beweegplein@vught.nl.

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN
VERGUNNINGAANVRAGEN IN UW BUURT?
Meldt u zich aan voor de e-mailservice
Wilt u weten of er binnenkort in uw omgeving een verbouwing aankomt? Of dat er in
uw buurt bomen gekapt of een huis gerenoveerd gaat worden. Meldt u zich dan aan
voor de e-mailservice van de overheid. Zo mist u geen bekendmaking meer in uw postcodegebied en weet u precies wat er speelt in uw buurt.

NORMALE OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT
Sinds maandag 13 juli is de Milieustraat
weer open volgens de normale openingstijden. Namelijk op woensdag en vrijdag van
12.30 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van
9.00 tot 16.00 uur. De laatste tijd zien we
een afname van het aantal bezoekers. Dit

INLOOP DAG BEWEEGPLEIN BISSCHOP ZWIJSENPLEIN
Woensdag 15 juli tussen 10.00 uur en 20.00 uur in Jeugd- en
Jongerencentrum Elzenburg

betekent dat wij onze diensten weer binnen de normale tijden kunnen verlenen. De
coronamaatregelen blijven uiteraard wel van
kracht. We laten auto’s een voor een toe en
er mogen niet meer dan vijf auto’s gelijktijdig
in de Milieustraat staan.

Hoe werkt het?
• Ga naar www.overheid.nl
• Ga naar ‘aankondigingen over uw buurt’
• Vul uw gegevens in bij ‘attenderingsservice’
• Geef bij stap 2 aan welke berichten u wilt ontvangen
• Bevestig bij stap 5 uw e-mailservice
U kunt zich altijd afmelden voor deze e-mailservice. Hebt u nog vragen?
Mail dan naar gemeente@vught.nl of bel naar 073 65 80 680.

VERRUIMING DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT
• Het gemeentekantoor is open van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en
op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. De openstelling op maandagavond blijft vooralsnog achterwege.
• 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.

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

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
en voorletters						
Olijslagers, T.H.A.
18-12-1980
09-07-2020
Diaz, J.
30-12-1989
09-07-2020

Uitschrijving wegens
vertrek naar
Onbekend
Onbekend

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

De vergunning is verzonden op 9 juli 2020.
• Taalstraat 85, bouwen van een berging met een
werk-/kantoorkamer, OV20201009.
De vergunning is verzonden op 10 juli 2020.
BOUW MET IN- EN UITRIT
• Andrej Sacharovlaan 1, bouwen van een woning
en aanleggen van in-/uitrit, OV20201135.
De vergunning is verzonden op 10 juli 2020.
PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen
zes weken met ingang van de dag na die waarop
de beschikking is verzonden worden aangetekend.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen
zes weken met ingang van de dag na die waarop
de beschikking is verzonden worden aangetekend. De termijnen vangen aan op 9 en 11 juli
2020.

MILIEU

MELDING ARTIKEL 8.40 WET
MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Vught maken
VERLEENDE
bekend, dat de volgende melding(en) als bedoeld
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is inge• De Vijverbosweg is van 20 t/m 22 juli afgesloUITGEBREIDE PROCEDURE
komen:
ten.
•
Laan van Voorburg 4, brandveilig gebruik • 
op 2 juli 2020 melding op grond van het
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
WEGWERKZAAMHEDEN
Magnolia gebouw, UV20194015.
Besluit algemene regels inrichtingen milieubeDe
vergunning
is
verzonden
op
7
juli
2020.
heer (activiteitenbesluit), starten van een bedrijf,
Zonneweilaan
MM20200008, gevestigd aan de Willem de
Voorst tot Voorststraat e.o.
• De Zonneweilaan is vanaf 17 augustus afgesloRijkelaan 5 te Vught.
• Er worden door de nutsbedrijven de komende
ten vanaf de Loonsebaan tot en met de Ridder PROCEDURE
Hierop
zijn
de
procedures
1b
en
5
van
toepasDe
melding is geaccepteerd op 10 juli 2020.
tijd werkzaamheden uitgevoerd in de Van
van Brechtlaan.
sing
(zie
procedurekader).
Beroep
kan
binnen
Beresteijnstraat en Esscheweg.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
zes weken met ingang van de dag na de publicatie
PROCEDURE
• Als gevolg van de werkzaamheden is er plaatingediend
worden
Hierop
is de procedure 1b van toepassing (zie
selijk overlast. De weg wordt niet afgesloten.
Postweg
procedurekader).
• De Postweg is vanaf 31 augustus afgesloten
INGEKOMEN SLOOPMELDING
Spoorlijn
ter hoogte van de aansluiting met de Louise
• Wildpad 4, slopen van een garage, SM20207039.
INTREKKING AANVRAAG
• De Spoorlaan is op 16 juli van 08.00 tot 17.00
de Colignylaan.
De
melding
is
geaccepteerd
op
10
juli
2020.
OMGEVINGSVERGUNNING
–
uur afgesloten bij de aansluiting met de St. • Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
BOSLAAN
49
Elisabethstraat.
• De omleidingsroute N65 voor vrachtverkeer
Burgemeester en wethouders van Vught maken
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
> 4,10 m1 wordt omgeleid via de A2; afslag 24. PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
bekend, dat zij in de afgelopen periode onderprocedurekader).
staande
omgevingsvergunning hebben ingetrokBrug Kampdijklaan
Drongelens kanaal
ken:
• Van 20 t/m 24 juli is de Brug Kampdijklaan • De doorrijbreedte voor motorvoertuigen (ook
BESLUIT BUITEN BEHANDELING
afgesloten i.v.m. reparatiewerkzaamheden;
landbouw verkeer) is op de Deutersebrug en
STELLEN AANVRAAG
•
Boslaan 49, uitbreiding bestaand bijgebouw,
• Autoverkeer wordt omgeleid.
Kampdijkbrug versmald tot max. 2,20 m.
OMGEVINGSVERGUNNING
OV20201158.
• Fietsverkeer heeft doorgang over de brug.
• Bredere voertuigen via de Deutersebrug worBurgemeester
en
wethouders
van
Vught
maken
den omgeleid.
bekend, dat de aanvraag voor een omgevingsver- Bezwaarschrift
Jagersboschlaan
gunning buiten behandeling is gesteld;
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daar•
De Jagersboschlaan is afgesloten tussen
Michiel de Ruyterweg
•
D

eutersestraat
30,
bouwen
van
een
woning,
tegen een bezwaarschrift worden ingediend
Martinilaan en Vijverbosweg.
• n verband met de nieuwbouw van woningen
OV
20201141.
door
belanghebbenden (gedurende een termijn
•
Het fietsverkeer tussen Martinilaan en
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
De
brief
is
verzonden
op
7
juli
2020.
van
6
weken). Het bezwaarschrift moet worden
Vijverbosweg wordt omgeleid via de N65.
Bestevaer en de Esschestraat.
• Frederik Hendriklaan 2, verbouwen en uitbreiondertekend en moet ten minste bevatten; de
• Het fietspad richting Molenrijnselaan is bereikden van de woning, OV20201138.
naam en het adres van de indiener, de dagtekebaar.
De brief is verzonden op 10 juli 2020.
ning, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht, de gronden van het
Op afspraak kunt u de omgevingsvergunning
bezwaar.
komen inzien (tel: 073 65 80 680)
Het bezwaarschrift kunt u richten aan het College
van Burgemeester en Wethouders, Postbus
GEWEIGERDE AANVRAAG
10100, 5260 GA Vught. Een bezwaarschrift heeft
Het volgende plan ligt ter inzage:
www.ruimtelijkeplannen.nl.
OMGEVINGSVERGUNNING
geen schorsende werking. Als er sprake is van
• Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
•
Meierijsingel 7, aanleggen van een inrit,
een spoedeisende zaak, kunt U tegelijkertijd een
• Ontwerp uitwerkingsplan ‘Esschestraat – Van
inzien op het gemeentekantoor.
OV20201119.
verzoek om een voorlopige voorziening indienen
Rijckevorselstraat’
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
De beschikking is verzonden op 8 juli 2020.
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
• U vindt alle informatie over de plannen, gebieafspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073 • Meierijsingel 11 en 12, aanbouw aan de voor- Oost-Brabant Sector Bestuursrecht Postbus
zijde van de woning, OV20201129.
90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
den en de procedure op www.vught.nl en op
65 80 680.
De beschikking is verzonden op 10 juli 2020.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN

BOUWEN
EN WONEN
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.
Voorzieningenrechter van de Rechtbank OostBrabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
• Esdoornlaan 10, verbouwen en uitbreiden van
de woning, OV20201182, ingekomen 3 juli 2020;
• Marktveldpassage 6, aanbrengen gevelreclame,
OV20201184, ingekomen 3 juli 2020;
• Klein Brabant 182, verplaatsen van een dragende muur, OV20201185, ingekomen 6 juli 2020;
• Reutsedijk 7, Gebouw 8, wijzigen constructie
bestaande vloer, OV20201186, ingekomen 7 juli
2020;
• Haspelstraat 15, opbouw achtergevel en plaatsen van een dakkapel, OV20201187, ingekomen
7 juli 2020;
•
Boslaan 49, bouwen van een patiomuur,
OV20201188, ingekomen 9 juli 2020.

PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW
•
Molenakker 11, bouwen van een carport,
OV20201082.
De vergunning is verzonden op 7 juli 2020.
•
Deutersestraat 41, verbouwen en renoveren
van de woning, OV20201160.
De vergunning is verzonden op 7 juli 2020.
• Pepereind 5, bouwen van 2 dakkapellen op de
schuur, OV20201084.
De vergunning is verzonden op 10 juli 2020.
INRIT / UITWEG
• De Braackenlaan 16, aanleggen van een in-/uitrit,
OV20201105.
De vergunning is verzonden op 7 juli 2020.
• Helvoirtseweg 183 B, aanpassen en laten vervallen van parkeerplaats ten behoeve van een inrit,
OV20201128.
De vergunning is verzonden op 7 juli 2020.
KAP
• Boslaan 30, vellen van een zieke eik, OV20201176.
De vergunning is verzonden op 9 juli 2020.
•
Rondeweg 16, kappen van een boom,
OV20201178.
De vergunning is verzonden op 10 juli 2020.
PLANOLOGISCHE AFWIJKING
• Willem de Rijkelaan 5, wijzigen bestemming naar
sport en coaching, OV0201171.
De vergunning is verzonden op 10 juli 2020.
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•
Moleneindplein 38, splitsen van een appartement, OV20191296.

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;
- de naam en het adres van de indiener;

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

- 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

