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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

KOMT U OOK?
Presentatie Ontwerp beweegplein Bisschop Zwijsenplein op 
donderdag 27 augustus en woensdag 2 september

Wanneer?
De informatiebijeenkomsten zijn op:

• Donderdag 27 augustus 2020 van 20.00 tot 22.00 uur
• Woensdag 2 september 2020 van 20.00 tot 22.00 uur

Waar: Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg, Lidwinastraat 12c in Vught

Komt u ook?
Stuur een mail naar beweegplein@vught.nl en vermeld daarin op welke datum u de bijeenkomst 
wilt bezoeken en met hoeveel personen u komt. In Elzenburg kunnen, volgens de richtlijnen van 
het RIVM, maximaal 50 bewoners per bijeenkomst aanwezig zijn. 

Hebt u nog vragen, dan kunt u mailen naar beweegplein@vught.nl.

In het najaar realiseren de gemeente Vught en MOVE Vught een beweegplein op het 
Bisschop Zwijsenplein. Op woensdag 15 juli stemden bewoners op hun favoriete ont-
werp. Het ontwerp met de meeste stemmen is van Nijha B.V. Dit ontwerp presenteren 
we tijdens de informatie bijeenkomsten op donderdag 27 augustus en woensdag 2 
september van 20.00 tot 22.00 uur. Ondanks dat we aan het ontwerp zelf niets meer 
kunnen veranderen, willen we wel graag samen met u nadenken hoe we het groen op 
het plein verder vorm gaan geven.

Vrijdag 4 september aanvang 10.45 uur
OPENBARE HERDENKING TRANSPORT VUGHT - 
SACHSENHAUSEN IN 1944 REEBURGPARK, VUGHT

De herdenking
Op vrijdag 4 september vertrekt om 10.45 uur 
vanaf het Raadhuis aan het Leeuwensteinplein 
een stille tocht naar het Sachsenhausen-
monument in het nabijgelegen Reeburgpark. De 
tamboers van het Vughtse Sint Catharinagilde 
leiden de stoet. Bij het monument vindt vanaf 
11.15 uur het officiële gedeelte van de her-
denking plaats, met een welkomstwoord van 
locoburgemeester Peter Pennings. Na de toe-
spraak van Piet Hein Donner en muzikale 
omkadering lezen scholieren van basisschool 
De Springplank uit Vught zelfgemaakte gedich-
ten voor. Tot slot volgen de twee minuten stilte 
en het leggen van kransen en bloemen bij het 
monument. De herdenking duurt tot ongeveer 
12.00 uur. 

De herdenking wordt georganiseerd door 
Nationaal Monument Kamp Vught, Centraal 
Orgaan Voormalig Verzet en Slachtoffers 
(COVVS), Basisschool De Springplank en de 
gemeente Vught. 

START VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN VOOR 
TIJDELIJKE WINKEL MARKTVELDPLEIN

In verband met de plannen voor de sloop en 
nieuwbouw van de Marktveldpassage, is het 
nodig dat Albert Heijn/Etos straks tijdelijk 
elders worden gehuisvest. Voor de realisatie 
van een tijdelijk winkelpand wordt het parkeer-
terrein aan de zijde van de Raadhuisstraat vanaf 
woensdag 26 augustus afgezet en leeggehaald. 
De aannemer die het werk gaat uitvoeren 
omheint het terrein met bouwhekken zodat de 
situatie ter plaatse veilig is en blijft. Aansluitend 
wordt de bestrating verwijderd en gestart met 
de grondwerkzaamheden. Denk hierbij aan het 
trekken van kabels en leidingen, grondophoging 

en grondverbetering. Om ruimte te maken 
voor de bouwwerkzaamheden is het verder 
nodig dat de gemeente een aantal bankjes en 
prullenbakken in de Raadhuisstraat tijdelijk 
verwijdert. 

Vragen?
Hebt u vragen over de werkzaamheden rond-
om het huidige parkeerterrein of de bouw van 
de tijdelijke winkel? 
Neem dan contact op met Bouwaccent op 
telefoonnummer 073 20 54 444.

In de nacht van 5 op 6 september 1944 deporteerde de Duitse bezetter 3.000 gevan-
genen vanuit Kamp Vught naar concentratiekamp Sachsenhausen in Duitsland. Ruim 
de helft van de weggevoerde gevangenen zou de oorlog niet overleven. Op vrijdag 
4 september herdenken we deze slachtoffers bij het Sachsenhausen monument in het 
Reeburgpark. U bent hierbij van harte welkom. De organisatie houdt vanzelfsprekend 
rekening met de richtlijnen van het RIVM.

Jagersboschlaan
•  De Jagersboschlaan is afgesloten tussen 

Martinilaan en Vijverbosweg.
•  Het fietsverkeer tussen Martinilaan en 

Vijverbosweg wordt omgeleid via de N65.
•  Het fietspad richting Molenrijnselaan is bereik-

baar.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Zonneweilaan
•  De Zonneweilaan is afgesloten vanaf de 

Loonsebaan tot en met de Ridder van 
Brechtlaan.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Postweg
•  De Postweg is vanaf 31 augustus afgesloten 

ter hoogte van de aansluiting met de Louise 
de Colignylaan.

•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
•  De omleidingsroute N65 voor vrachtverkeer 

> 4,10 m1 wordt omgeleid via de A2; afslag 24.
•  De zuidelijke fietsverbinding Postweg is 

afgesloten tussen Kampdijklaan en rotonde 
Bosschweg. Fietsers worden omgeleid via 
de noordelijke fietsverbinding (tijdelijk twee 
richtingen).

•  De aansluiting Postweg - Kampdijklaan is afge-
sloten van 26 tot 28 augustus.

•  De aansluiting Postweg - J. van de 
Meerendonklaan is vanaf 7 september afge-
sloten. Plan De Hagen (voormalig Isabellaveld) 

is bereikbaar via de nieuwe fietsverbinding 
Postweg-Mr. Harry Hollalaan en wordt ontslo-
ten via de fietsverbinding Mr. Harry Hollalaan 

- Prinsenlaan.
•  De aansluiting rotonde Postweg - Poortlaan is 

afgesloten vanaf 14 september.
•  Van 16 t/m 18 september is de zuidelijke 

parallelweg Postweg (Juliana v. Stolberglaan tot 
rotonde Bosscheweg) geheel afgesloten vanaf 
de rotonde Poortlaan i.v.m. asfalteren.

Eikenlaan
•  Tot en met 28 augustus voeren nutsbedrijven 

werkzaamheden uit in de Eikenlaan.
•  De Eikenlaan is gestremd voor doorgaand 

verkeer.

Esscheweg
•  Tot en met 11 september voeren nutsbedrijven 

werkzaamheden uit in de Esscheweg.
•  Verkeer vanaf de rotonde Martinilaan rich-

ting rotonde Vijverbosweg is niet mogelijk en 
wordt omgeleid.

•  De werkzaamheden worden in 3 fases uitge-
voerd.

St.-Catharinastraat
•  Op 26 augustus voeren nutsbedrijven werk-

zaamheden uit in de St.-Catharinastraat.
•  De rijweg is niet gestremd. Er is plaatselijk 

overlast.

Michiel de Ruyterweg
•  In verband met de nieuwbouw van woningen 

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

WEGWERKZAAMHEDEN

Deze week wordt gestart met de voorbereidingen voor het realiseren van een 
tijdelijke winkel op het Marktveldplein.

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.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
Er liggen geen plannen ter inzage.

•  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.

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 verga-
dering 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 

BOUWEN 
EN WONEN



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

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
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

•  Parklaan 8, kappen van acht bomen, 
OV20201219, ingekomen 18 augustus 2020;

•  Perceel E 3562 t.h.v. Eikenlaan 17, kappen 
van een dode Amerikaanse eik, OV20201220, 
ingekomen 18 augustus 2020.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

KAP
•  De Braackenlaan 1, Acacia terugsnoeien, 

OV20201204. 
De vergunning is verzonden op 18 augustus 
2020.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b 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 BUITEN BEHANDELING 
STELLEN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat de aanvraag voor een omgevings-
vergunning buiten behandeling is gesteld;

•  Juliana van Stolberglaan 128, plaatsen van een 
carport en badkamerraam, OV20201155.

De brief is verzonden op 18 augustus 2020.

Op afspraak kunt u de omgevingsvergunning 
komen inzien (tel: 073 65 80 680)

ONTWERPBESCHIKKING 
AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 

•  Perceel L 3588 Taalstraat 149, restaureren van 
de bestaande parkbrug en vernieuwen land-
hoofden, UV20204004.

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 26 
augustus 2020.

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


