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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

MANTELZORGPLUIM 2020
Vraag deze online aan

De Mantelzorgpluim is een waardering in 
de vorm van een VVV-bon. Er wordt één 
Mantelzorgpluim per adres (van zorgvrager) 
uitgegeven. De uitreiking vindt in november 
plaats tijdens de Dag van de Mantelzorg of op 
een ander moment door een mantelzorgcon-
sulent. 

Online aanvragen
Bent u mantelzorger en wilt u graag in aanmer-
king komen voor de Mantelzorgpluim? Of bent 
u zorgvrager en wilt u graag dat uw mantel-
zorger de Mantelzorgpluim ontvangt? Vul dan 
online het registratieformulier in. Het formulier 
vindt u op 
www.wegwijsplus.vught.nl/mantelzorgpluim-2020. 

Vragen of hulp nodig?
Hebt u hulp nodig bij het invullen van dit for-
mulier, neem dan contact op met Wegwijs+ 
via wegwijs@vught.nl of via tel. 073 65 80 
750. Ook voor vragen en informatie over de 
Mantelzorgpluim en registratie kunt u hier 
terecht.

Vanavond, woensdag 2 september, presenteren we het ontwerp van Nijha B.V. voor het beweeg-
plein Bisschop Zwijsenplein. Ondanks dat we aan het ontwerp zelf niets meer kunnen veran-
deren, willen we wel graag samen met u nadenken hoe we het groen op het plein verder vorm 
gaan geven. Komt u ook? Stuur dan een mail naar beweegplein@vught.nl en vermeld daarin met 
hoeveel personen u komt. In Elzenburg kunnen, volgens de richtlijnen van het RIVM, maximaal 
50 bewoners per bijeenkomst aanwezig zijn.

Wanneer: Woensdag 2 september 2020 van 20.00 tot 22.00 uur
Waar:  Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg, Lidwinastraat 12c in Vught

28 augustus 2020

Regeling: 
Tegemoetkoming voor Vaste Lasten (TVL) 
1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021
Ondernemers en werkenden  krijgen voor langere tijd meer duidelijkheid over financiële 
ondersteuning. Economische groei wordt gestimuleerd en waar nodig worden mensen 
geholpen richting nieuw werk.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Voorwaarden en meer informatie: 
rijksoverheid.nl/steunpakket

STEUN- EN HERSTELPAKKET VOOR ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT

Wat houdt de regeling in? 
  
• Subsidie voor vaste lasten, zoals huur, 

onderhoud en verzekeringen.  
• De subsidie wordt berekend met het 

omzetverlies en een percentage vaste lasten. 
Hiervan wordt 50% gecompenseerd.   

• Het percentage vaste lasten is per SBI-code 
berekend door het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat met cijfers van het CBS.  

• De subsidie is minimaal €1.000 en maximaal 
€90.000 per bedrijf, per drie maanden.

Voor wie is de regeling? 
  
• Mkb-bedrijven (max. 250 medewerkers) en 

zzp’ers.  
• Getroffen of gesloten door maatregelen 

coronacrisis.  
• Ondersteuning nodig bij betaling vaste lasten.

Waar en wanneer kun je de 
regeling aanvragen? 
  
• De subsidie is steeds per drie maanden aan te 

vragen.  
• Vanaf 1 oktober 2020 kunnen ondernemers TVL 

voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 
aanvragen.  

• Aanvragen gaat via Rvo.nl/tvl met eHerkenning 
of DigiD.

Wat zijn de voorwaarden? 
  
• Minimaal 30% omzetverlies door de coronacrisis. 

Dit percentage wordt elke drie maanden in 
stappen verhoogd.  

• Minimaal €4.000 vaste lasten.  
• SBI-code staat op lijst met vastgestelde SBI-

codes.  
• Oprichting voor 15 maart 2020, vestiging in 

Nederland en ingeschreven in KVK 
Handelsregister.

Gemeente Vught vindt het belangrijk dat mantelzorgers elk jaar in het zonnetje gezet 
worden. Vanwege de coronacrisis hebben we voor 2020 gezocht naar een andere manier 
van waarderen, die ook goed aansluit op de wensen van de mantelzorgers.

WAT ZIJN DE EXACTE PLANNEN VOOR ROZENOORD?
Uitnodiging informatiebijeenkomst op woensdag 16 september 

Informatiebijeenkomst woensdag 
16 september
Wij en Dura Vermeer laten u tijdens de infor-
matiebijeenkomst meer zien over het plan 
Rozenoord. We informeren u over de precieze 
locatie van de appartementen en koopwonin-
gen, het definitief ontwerp van het gebouw, de 
bestemmingsplanprocedure en de vervolgplan-
ning. Natuurlijk is er ook volop ruimte om 
vragen te stellen. Wij willen benadrukken dat 
deze bewonersavond gaat over de planvorming 
en niet over het inschrijven voor een woning.

De bijeenkomst start om 19.30 uur in 
Rozenoord, Sint Elisabethstraat 1A, Vught. 
Inloop met koffie en thee is vanaf 19.00 uur. 

Voorzorgsmaatregelen
In verband met de RIVM maatregelen en 

de grootte van de zaal kunnen er op dit 
moment maximaal 40 mensen aanwezig zijn. 
Vanzelfsprekend treffen we voorzorgsmaat-
regelen, conform de RIVM richtlijnen.  Als de 
bijeenkomst vol zit, organiseren we een nieuwe 
bijeenkomst. 

Komt u ook?
Stuur een e-mail naar 
secretariaat.ontwikkeling@vught.nl en vermeld 
daarin uw naam en telefoonnummer en met 
hoeveel mensen u komt. Deze informatie 
wordt alleen gebruikt voor het bijhouden van 
het aantal aanwezigen en wordt daarna verwij-
derd.

Hebt u vragen over de bijeenkomst? Neem dan 
contact op met de gemeente Vught via 073 65 
80 680. 

Het centrum van Vught is volop in ontwikkeling. Zo ook Rozenoord. Een deel van deze 
locatie maakt plaats voor nieuwbouw. Er komen 35 middeldure huurappartementen 
en 5 stadswoningen, een deels openbare binnentuin en een half verdiepte parkeer-
garage met minimaal 45 parkeerplaatsen. De bebouwing aan de St. Elisabethstraat, 
inclusief de voormalige conciërgewoning, wordt behouden. Wilt u weten wat de 
exacte plannen voor Rozenoord zijn? Kom dan naar de informatiebijeenkomst op 
woensdag 16 september

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT 
•  Het gemeentekantoor is open op maandag van 09.00 tot 19.30 uur en van dinsdag tot en met 

donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. 
•   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.

HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
Woensdag 9 september in Woonzorgcentrum Theresia

In een zorgklimaat ontstaan er grote uitdagin-
gen voor familie en andere betrokkenen. Dit 
geldt ook voor professionals. Als referentieper-
soon dementie wil zij mensen na laten denken 
over hoe het anders kan voor de mensen in de 
zorg. Door meer naar elkaar te luisteren, kun-
nen er andere mogelijkheden ontstaan. Ieder 
mens is uniek. Een standaardsoplossing hoeft 
niet altijd te passen.

Francien werkt bij een zorgboerderij in 
Mariahout, waar ongeveer 20 mensen met een 

vorm van dementie wonen. Zij is schrijfster van 
de boeken ‘Dementie in beeld’ en ‘Hoe dan?’ 

Vooraf aanmelden via e-mail
De lezing wordt gehouden in Woonzorgcentrum 
Theresia, Molenrijnselaan 48 in Vught. Aanvang 
is om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De 
toegang is gratis. Omdat er vanwege corona 
maximaal 40 plaatsen beschikbaar zijn, is deel-
name alleen mogelijk na aanmelding via 
geheugencafevught@gmail.com.

Tijdens het GeheugenCafé geeft Francien van de Ven een lezing over ‘Hoe dan?: Kijken 
naar mogelijkheden bij dementie’. 



   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

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 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 2 richtingen).

•  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 
ontsloten 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.

Esscheweg
•  Tot en met 11 september voeren nutsbedrij-

ven 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.

Michiel de Ruyterweg
•  In verband met de nieuwbouw van woningen 

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

WEGWERKZAAMHEDEN

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.

BOUW
•  Marktveldpassage 6, plaatsen van twee pro-

jectborden aan de gevel van de Albert Heijn, 
OV20201221. 

  De vergunning is verzonden op 28 augustus 
2020.

•  Ploegveld 11, splitsen van een woning naar 
twee woningen en een opslag-/kantineruimte, 
OV20201207.

  De vergunningen zijn verzonden op 28 augus-
tus 2020.

•  Lekkerbeetjenlaan 46, uitbreiding woning, 
OV20201189.

  De vergunning is verzonden op 28 augustus 
2020.

•  Andrej Sacharovlaan 25, bouwen van een ber-
ging met poort, OV20201177.

  De vergunning is verzonden op 28 augustus 
2020.

BOUW MET PLANOLOGISCHE 
AFWIJKING
•  Baron van Hövellplein, Raadhuisstraat, 

Ploegveld, Ploegstraat en Marktveld, nieuw-
bouwplan 'Centrumplan Oost', de nieuwbouw 
van commerciële ruimten, 88 appartementen, 

een ondergrondse parkeervoorziening en 86 
bergingen, OV20201147.

  De vergunning is verzonden op 25 augustus 
2020.

•  St.-Lambertusstraat 62, bouwen van een schuur 
met carport en overkapping, OV20201209.

  De vergunning is verzonden 27 augustus 2020.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Esdoornlaan 10, slopen van 2 bijgebouwen en 

een gedeelte van de woning, SM20207047.
   De melding is geaccepteerd op 26 augustus 
2020.

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

BESLUIT HOGERE WAARDE WET 
GELUIDHINDER
Ten behoeve van het realiseren van nieuwe 
woningen in het project Centrumplan Oost 
te Vught is een aanvraag om hogere waarden 
ingevolge de Wet geluidhinder ingediend. Deze 
ontheffing is aangevraagd vanwege 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. 
Het besluit is verzonden op 25 augustus 2020.

PROCEDURE
Op dit besluit zijn de procedures 1b en 4 van 
toepassing, met dien verstande dat een ver-
zoek om voorlopige voorziening gericht dient 
te worden aan de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

INTREKKING AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat zij in de afgelopen periode onder-
staande omgevingsvergunning hebben ingetrok-
ken: 

•  t.h.v. kruising spoorviaduct-Rembrandtlaan, 
werkzaamheden aan afwateringsgoot A65, 
OV20201218.

Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daar-
tegen een bezwaarschrift worden ingediend 

BOUWEN 
EN WONEN

door belanghebbenden (gedurende een termijn 
van 6 weken). Het bezwaarschrift moet wor-
den ondertekend en moet ten minste bevat-
ten; 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 het 
College van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 10100, 5260 GA Vught. Een bezwaar-
schrift heeft geen schorsende werking. Als 
er sprake is van een spoedeisende zaak, 
kunt U tegelijkertijd een verzoek om een 
voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

AANLEG GEHANDICAPTEN-
PARKEERPLAATS

•  St. Barbarastraat 11, de gemeente heeft beslo-
ten een gehandicaptenparkeerplaats aan te 
leggen ter hoogte van St. Barbarastraat 11 
voor het parkeren van de personenauto van 
een gehandicapte bewoner, GP 20200005.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1 a en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader) van 3 september tot 
en met 15 oktober 2020.

ONTWERPBESLUIT DRANK- EN 
HORECAVERGUNNING 
De burgemeester van de gemeente Vught 
maakt bekend:
dat hij voornemens is om ingevolge artikel 3 
van de Drank- en Horecawet vergunningen te 
verlenen aan:

•  Klavertje 4 BV te Vught. De terras- en de 
vergunning is voor Koestraat 54 in Vught, Z20-
226126.

Ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht ligt de ontwerpbeschikking met 
ingang van 17 augustus 2020 gedurende zes 
weken voor iedereen ter inzage. Voor het 
inzien van het ontwerpbesluit kunt u een 
afspraak maken met mevr. M.E. Faber.

•  Restaurant Vigor te Vught, De terrasvergun-
ning is voor Raadhuisstraat 1 te Vught, DH20 
200004.

Ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht ligt de ontwerpbeschikking met 
ingang van 27 augustus 2020 gedurende zes 
weken voor iedereen ter inzage. Voor het 
inzien van het ontwerpbesluit kunt u een 
afspraak maken met de heer P. Rietveld.

PROCEDURE
Hierop zijn procedure 1a en 2 van toepassing 
(zie procedurekader) 

ONTHEFFING GELUIDS-
VOORSCHRIFTEN
•  N65 Vught, ontheffing geluidsvoorschriften op 

vrijdag 4 september 2020 21.00 uur tot en 
met maandag 7 september 2020 05.00 uur 
i.v.m. werkzaamheden aan de tunnelbak, Z20-
227850, ingekomen op 19 augustus 2020. De 
ontheffing is verzonden op 27 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. 


