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PLAZA CULTURA
Kunst- en cultuureducatie vanuit een verbindende functie

‘Wij werken al lang en met veel enthousiasme 
in de kunst- en cultuureducatie. Vanuit onze 
achtergrond hebben wij ervaren hoe belangrijk 
de meerwaarde van kunst- en cultuureducatie 
voor de mens is. Kristel is met haar saxofoon 
afgestudeerd aan het conservatorium en rond-
de de Pabo af. Heleen studeerde dans- en thea-
terwetenschappen, volgde de Pabo én heeft als 
cultuurcoach gewerkt bij een wijkcultuurhuis in 
Utrecht. Dian is ooit gestart in de zorg en is als 
vrijwillige ouder met haar culturele loopbaan 
begonnen, wat later haar baan werd als cul-
tuurcoach voor de gemeente Bernheze; inmid-
dels heeft zij ook haar Master Kunsteducatie 
behaald.

Kunst- en cultuureducatie als 
uitgangspunt
Waarom wij bij Plaza Cultura werken? Wij zien 
het als onze missie om kinderen, leerkrachten, 
jongeren en ouderen in aanraking te laten 
komen met kunst en cultuur. We zoeken hierbij 
graag (onverwachte) betekenisvolle samenwer-
kingen op. Immers, kunst verwondert, raakt, 
verrijkt en doet een beroep op creativiteit! 
Overigens ligt deze missie in het verlengde van 
onze opdrachtgever, de gemeente Vught.
We ondersteunen de basisscholen bij het invul-
len van hun kunst- en cultuuronderwijs; we 
werken met directies en leerkrachten, stellen 
vragen over de keuzes rondom creativiteit en 
kunst, bieden inspiratiesessies en scholingen en 
maken verbindingen met kunstenaars, cultuur-
docenten en organisaties uit Vught, de regio en 
het land. 
In de eerste jaren van Plaza Cultura lag de focus 
op het basisonderwijs. Nu richten we ons in 
Vught óók op buitenschoolse cultuureducatie, 
jongeren in de vrije tijd en op maatschappelijke 
organisaties, die gericht zijn op ondersteuning 
in werk, participatie en zelfredzaamheid en zorg. 
Denk daarbij aan bijvoorbeeld Vughterstede, 
Reinier van Arkel of Welzijn Vught en aan inwo-
ners uit Vught die zorg nodig hebben, eenzaam 
zijn of een smalle beurs hebben.

Hoe ziet onze werkdag eruit?
In 2007 zijn wij begonnen op het kantoor bij 
Cadans Primair in Sint-Michielsgestel. Omdat 
we graag dichtbij zijn en regelmatig op de scho-
len, bij cultuuraanbieders of samenwerkings-
partners binnen wandelen en gesprekken voe-
ren, hebben wij sinds 2019 ook een werkplek 
in de gemeente Vught, namelijk in Elzenburg. En 
dat is fijn. 
Wij werken alle drie parttime en hebben onze 
taken onderling verdeeld. We overleggen een 
keer per week met elkaar. Onze dagen zijn 
zeer afwisselend. Wij voeren veel gesprekken 
met onze samenwerkingspartners uit ons grote 
netwerk, van lokale tot provinciale en landelijke 
partners. Dit bestaat uit diverse communicatie-
kanalen, maar ook het organiseren van diverse 
netwerkbijeenkomsten met bijvoorbeeld cul-

tuurcoördinatoren van de scholen. Voor een 
aantal Vughtse scholen programmeren en orga-
niseren wij theater-, muziek- en dansvoorstel-
lingen. Wij vinden het belangrijk dat we laten 
zien wat we doen en dat doen we vooral via 
onze website met lokaal en bovenlokaal nieuws 
en kunst- en cultuuraanbod. De laatste twee 
jaren is ons netwerk uitgebreid en werken we 
regelmatig samen met jongerenwerk, MOVE 
Vught maar ook met welzijn- en zorginstel-
lingen om te kijken of we nieuwe verbindingen 
kunnen maken. Dit kan gaan over nieuwe 
workshops en het meedenken over projecten, 
zodat er nieuwe samenwerkingen met kunste-
naars tot stand komen. Dit is bijna altijd maat-
werk. We kijken steeds meer naar duurzame 
projecten en samenwerkingsvormen. Kennis 
delen en uitwisselen van ervaring en expertise 
vinden wij belangrijk. De samenwerking aan 
de erfgoedwandeling voor en door kinderen 
‘Het Pietertjespad’ met o.a. het Vughts Museum, 
basisschool De Springplank, illustrator Saskia 
van Oversteeg en Erfgoed Brabant is daar een 
mooi voorbeeld van. In 2019 hebben we, bij 
uitzondering, een collectief project ontwikkeld. 
Rondom de 75 jarige bevrijding van Vught is er 
samen met een kunstenaar een grote monu-
mentale bevrijdingsrok gemaakt met scholen 
en inwoners van Vught. Op dinsdag 25 augustus 
heeft deze rok een plaats gekregen bij Huize 
Elisabeth en is daar weer te bewonderen. 

Veranderingen 
Wanneer we ons werk met dat van een aantal 
jaren geleden vergelijken, zien we dat we meer 
en meer vraaggericht zijn gaan werken. Wat 
leeft er en waar liggen kansen voor kunst van-
uit de wensen en behoefte van scholen, organi-
saties en bewoners?
Daarnaast breidt ons oorspronkelijke netwerk 
zich ook steeds meer uit. Er is een nieuwe 
basisschool in Vught gekomen en vanaf januari 
2021 wordt ook Helvoirt ons werkgebied. 

Toekomstplannen 2020 - 2023
In het Plaza Cultura beleidsplan 2020 – 2023 
staan onze plannen beschreven. Naast het 
vele werk op de scholen, gaan we het cultuur-
netwerk en cultuur café aanjagen. We gaan 
activiteiten voor en door jongeren organiseren, 
zoals Try Out en de zomerkunstweken. Ook 
gaan we weer aandacht besteden aan de Week 
van de Toegankelijkheid en de samenwerking 
opzoeken met zowel Reinier van Arkel op 
het Zorgpark als partners die gericht zijn op 
senioren. Inmiddels is het nieuwe digitale 0-100 
platform Vught Beweegt in samenwerking met 
MOVE Vught gelanceerd. En met het project 
KunstKameraadje koppelen we kunstenaars 
aan kwetsbare inwoners. En zo nog veel meer…
Wil je weten wat? Neem dan eens een kijkje op 
www.plazacultura.nl en/of op Facebook, Twitter 
en Instagram.’

Plaza Cultura is een onafhankelijke verbinder met een kunstbril. Het team, bestaande 
uit Dian Langenhuijzen, Heleen Korthals en Kristel van Lieshout, slaat met Plaza 
Cultura een brug tussen diverse doelgroepen. Zij werken in opdracht van de gemeente 
Vught, de gemeente Sint-Michielsgestel en de scholen in de gemeente Haaren. Plaza 
Cultura stelt zich voor.

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.

Foto van Karin Jonkers
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GEZAMENLIJKE 
COMMISSIE
Donderdag 10 september om 20.00 uur

Op donderdag 10 september aanstaande 
vergadert de Gezamenlijke Commissie. 
Tijdens deze vergadering debatteren 
raads-, burger- en collegeleden over 
onderstaande onderwerpen. De ver-
gadering begint om 20.00 uur in de 
Commissiekamer van het Raadhuis aan 
het Leeuwensteinplein 5.

De conceptagenda en alle bijlagen zijn digitaal 
raadpleegbaar (www.gemeenteraad.vught.nl). U 
kunt de vergadering live via internet bekijken.

Onderwerpen:
•  Vaststelling bestemmingsplan De Braacken van 

Mariënhof;
•  Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 

Gogelstraat 3, Vught;
•  Nota grondbeleid 2020-2024;

•  Grondaankoop zorgpark Voorburg, locatie 
Zuiderbos, school voor (V)SO;

•  Advies aan het Commissariaat voor de Media 
over het nog voldoen aan de Mediawet van het 
Programmabeleidsbepalend orgaan (PBO) van 
Avulo FM;

•  Mandatering begraven eigen terrein. 

Het is mogelijk om over de geagendeerde 
onderwerpen uw mening kenbaar te maken. 
U krijgt dan in de commissievergadering de 
gelegenheid uw visie over het onderwerp met 
de raad te delen. Als u van deze gelegenheid 
gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via 
gemeenteraad.vught.nl. Voor meer informatie 
over het spreekrecht kunt u contact opnemen 
met de griffie via 073 65 80 680 of stuur een 
mail naar griffie@vught.nl.

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 t/m  Zonneweilaan 21.
•  De Zonneweilaan is vanaf 14 september vanaf 

de Loonsebaan tot de Koepelweg afgesloten.
•  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 afgesloten. Plan De Hagen 
(voormalig Isabellaveld) is bereikbaar via de 
nieuwe fietsverbinding Postweg - Mr. Harry 
Hollalaan en wordt ontsloten via de fietsver-
binding 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

GGD HERSTART VACCINATIE BAARMOEDERHALS-
KANKER

Coronamaatregelen
De GGD houdt zich aan de richtlijnen van het 
RIVM, zodat het vaccineren veilig uitgevoerd 
kan worden. In de brief die de meisjes krijgen, 
staan de voorzorgsmaatregelen vermeld om 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Meer informatie
Heb je vragen over de HPV-vaccinatie? Kijk 
dan op rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/
hpv. Heb je andere vragen? Bel dan de GGD op 
werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur op 0900 
463 64 43. 

In het voorjaar kon het vaccineren tegen HPV niet doorgaan vanwege het coronavirus. 
GGD Hart voor Brabant hervat de vaccinaties vanaf 5 september. Om de voorzorgs-
maatregelen te handhaven en zo de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, 
worden dit najaar meisjes individueel uitgenodigd voor de HPV-vaccinatie. 

VERSTREKKINGSBEPERKING VAN PERSOONS-
GEGEVENS

Goed om te weten
•  U kunt verstrekkingsbeperking van uw per-

soonsgegevens aanvragen vanaf 16 jaar en als u 
in de gemeente Vught woont of hebt gewoond.

•  Een verzoek tot verstrekkingsbeperking kunt 
u schriftelijk of met uw persoonlijke DigiD 
aanvragen.

•  Een verzoek tot verstrekkingsbeperking voor 
een minderjarig kind kan door de ouder, 
verzorger of voogd ingediend worden. Voor 
aanvraag via DigiD moet de minderjarige zelf 
over een DigiD beschikken.

•  U ontvangt van de gemeente Vught een schrif-
telijke bevestiging van uw verzoek.

•  Verstrekkingsbeperking heeft geen einddatum. 
Deze blijft van kracht totdat u deze zelf intrekt.

•  Na een verzoek tot verstrekkingsbeperking 
blijft de gemeente verplicht om uw gege-
vens door te geven aan overheidsinstellingen 
zoals de Belastingdienst, Justitie en Sociale 
Verzekeringsbank.

•  Bij verhuizing naar een andere gemeente blijft 
de geheimhouding van de gegevens bestaan. 
U hoeft dan niet opnieuw een verzoek in te 
dienen.

De gemeente is in het bezit van uw persoonsgegevens. Verschillende organisaties kun-
nen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) ontvangen. Bekijk 
op de website van de Rijksoverheid welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen 
krijgen. U kunt een verzoek tot verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens zowel 
online als schriftelijk aanvragen.

1 september 2020:
INVORDERING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN HERVAT

U hebt betaald
Hebt u de aanslag gemeentelijke heffingen 
(de onroerende-zaakbelastingen) betaald? Dan 
hoeft u niets meer te doen. U hebt aan uw 
betalingsverplichting voldaan binnen de (uitge-
stelde) betalingstermijn en de gemeente dankt 
u voor uw bijdrage en medewerking. Maakt u 
gebruik van automatische incasso, dan betaalt u 
sowieso op tijd.

U hebt nog niet betaald 
Hebt u de gemeentelijke aanslag nog niet 
betaald? Doe het dan nu. De verlengde beta-
lingstermijn is op 1 september verstreken. De 
invordering gaat door. Hieronder leest u hoe u 
kunt betalen en hoe u gebruik kunt maken van 
automatische incasso, ook nog in 2020.

Problemen met betalen?
Hebt u problemen met betalen, neemt u dan 
contact op met de gemeente. Dan zoeken we 
samen naar een passende oplossing. Als het 
nodig is, geven we u in deze bijzondere tijd 
graag wat extra ruimte om uw aanslag te beta-
len binnen uw financiële mogelijkheden. De 
contactgegevens van de gemeente vindt u aan 
het slot van deze publicatie.

Herinnering aanslag gemeentelijke 
heffingen
Het is in deze ongewone en moeilijke tijd 
goed mogelijk dat betaling aan uw aandacht is 
ontsnapt of dat u nog niet hebt kunnen betalen. 
Daarom ontvangt u niet direct een aanmaning 
met bijkomende kosten om u op uw betalings-
verplichting te wijzen, maar eerst een herinne-
ring zonder kosten. 

Hoe betaalt u? 
U maakt het bedrag over op rekeningnummer 
NL97 BNGH 0285 0090 52 van de gemeente 
Vught. Doet u dat vóór 30 september en ver-
geet u niet het aanslagnummer te vermelden.

Meedoen met de automatische incasso
U kunt nu ook nog meedoen met de automa-
tische incasso voor de resterende vier termij-
nen van de aanslag 2020. Als u daarvoor kiest, 
machtigt u de gemeente Vught het belastingbe-
drag in vier gelijke maandelijkse termijnen van 
uw rekening af te schrijven. 
De vier termijnen worden in de maanden 
september tot en met december 2020 telkens 
aan het eind van de maand afgeschreven. Wilt 
u hier gebruik van maken, vraag dan automati-
sche incasso aan met uw DigiD via www.vught.
nl/belastingen, automatische incasso. Doe dat 
vóór 20 september 2020. 

Doorlopende machtiging
De automatische incasso is een doorlopende 
machtiging. De aanslag voor de volgende jaren 
zal dan in tien gelijke maandelijkse termijnen 
van uw rekening worden afgeschreven. Eén 
maand na de dagtekening van het aanslagbiljet 
wordt dan de eerste termijn afgeschreven.

Contact
Hebt u vragen over de aanslag of problemen 
met betalen? Neemt u dan snel contact op met 
het cluster WOZ/Belastingen. 
Bel 073 65 80 680 of stuur een mail naar 
belastingen@vught.nl. 

Alle Vughtse inwoners en ondernemers hebben dit jaar automatisch uitstel van beta-
ling gekregen van de gemeentelijke heffingen. Er zijn de afgelopen maanden dan ook 
geen betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen verzonden. Met het 
uitstel wil het college de financiële gevolgen van de coronacrisis verlichten voor inwo-
ners en bedrijven. Op 1 september eindigde het uitstel van betaling en is de invorde-
ring weer opgestart. Wat betekent dat voor u? 

REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN PARKEER-
VOORZIENING VOOR HET OPLADEN VAN 
ELEKTRISCHE AUTO’S (E-LAADPUNT)

De gemeente heeft besloten tot het instellen/ 
realiseren van een tweetal gereserveerde par-
keerplaatsen voor het opladen van elektrische 
auto’s (E-laadpunt) gelegen aan:

•  de Voorstraat, tegenover huisnummer 318 en 
20 in Cromvoirt. 

•  de Voorstraat, tegenover huisnummer 18 en 
20 in Cromvoirt.

•  de mr. Harry Hollalaan tussen mr. Harry 
Hollalaan nr. 27 en nr. 29 in Vught aan de zij-
kant van woning EElkje Timmengastraat 2.

Deze verkeersmaatregelen worden uitgevoerd 
door middel van  toepassing van bord E04 (par-
keergelegenheid) met onderbord met de tekst 

“uitsluitend opladen elektrische voertuigen”. 

Ter inzage
De stukken van deze verkeersbesluiten liggen 
op het gemeentekantoor ter inzage. Hierop 
zijn de procedures 1a en 4 van toepassing (zie 
procedurekader) in de periode van 2 septem-
ber tot en met 14 oktober 2020. 

VASTGESTELDE BELEIDSREGELS 
Het college van burgemeester en wet-
houders heeft op 25 augustus de wijzi-
gingen m.b.t. beleidsregels Richtlijnen 
Reclamecriteria Vught vastgesteld.

Een reclamebord is alleen toegestaan mits 

deze zo dicht mogelijk tegen de gevel geplaatst 
wordt en maximaal 1.50m hoog is. 

De beleidsregels Richtlijnen Reclamecriteria 
Vught treden in werking op 9 september 2020. 
Deze regels staan op www.overheid.nl.

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.

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

•  St.-Lambertusstraat 35, bouwen van een 
veranda, OV20201227, ingekomen 30 augustus 
2020;

BOUWEN 
EN WONEN
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•  Perceel K 1963 groenstrook tussen zijweg 
van de Bosscheweg/Heunweg, kappen van 
twee bomen en het verplanten van 5 bomen, 
OV20201228, ingekomen 31 augustus 2020;

•  Eikenlaan 25, verbouwen van de woning, 
OV20201229, ingekomen 31 augustus 2020;

•  Titus Brandsmalaan 1, realiseren van een 
toegangspoort, OV20201230, ingekomen 1 
september 2020;

•  Albertusstraat 17, vervangen van bestaande 
dakkapel voor een nieuwe, OV20201231.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW
•  Klein Brabant 182, verplaatsen van een dra-

gende muur, OV20201185.
  De vergunning is verzonden op 3 september 
2020.

•  Vliertstraat 43, vervangen van het dak en con-
structie van de schuur, OV20201180.

  De vergunning is verzonden op 4 september 
2020.

BOUW EN INRIT / UITWEG
• Perceel D 5127 Rosa Parksstraat 3, bouw van 
een vrijstaande woning en het aanleggen van 
een in-/uitrit, OV20201149.
De vergunning is verzonden op 31 augustus 
2020.

RECLAME
•  Dokter Hillenlaan 13 en 13 A, aanbrengen 

gevelreclame, OV20201184.
  De vergunning is verzonden op 1 september 
2020.

KAP
•  Perceel E 3562 t.h.v. Eikenlaan 17, kappen van 

een dode Amerikaanse eik, OV20201220.
  De vergunning is verzonden op 1 september 
2020.

•  Parklaan 8, kappen van acht bomen (op het 
terrein Renier van Arkel, zorgpark Voorburg), 
OV20201219.

  De vergunning is verzonden op 1 september 
2020.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Oranjepad 16, uitbreiden van de woning, 

OV20201201.

  De vergunning is verzonden op 3 september 
2020.

•  Kempenlandstraat 25 A en 27 A, uitbreiden 
van twee hallen, OV20201117.

  De vergunning is verzonden op 4 september 
2020.

•  Kempenlandstraat 27, uitbreiden van de gevel 
aan de voorzijde van de bedrijfshal en schilde-
ren woning, OV20201063.

  De vergunning is verzonden op 4 september 
2020.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Willaertsingel 5, verwijderen van asbesthou-

dende materialen, SM20207048.
  De melding is geaccepteerd op 2 september 
2020.

•  Kruishoeveweg 3, vervangen van een asbest-
houdend dak van de stal, SM20207049.

  De melding is geaccepteerd op 4 september 
2020.

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

INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING 
•  Boxtelseweg 32, brandveilig gebruik van het 

complex (bouwdeel BPOZ en bouwdeel G en 
M)GM20208017, 26 augustus 2020.

  De melding is geaccepteerd op 31 augustus 
2020.

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

MELDING MOBIELE PUINBREKER 
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend dat zij een melding op grond van het 
‘Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval ont-
vangen hebben. De mobiele puinbreker wordt 
ingezet voor het breken van puin afkomstig 
van bouw en sloopafval aan de Parklaan 2. De 
melding is ingediend door Van Schaijk Sloop- en 
Grondwerken B.V.
De kennisgeving is geldig vanaf 1 september 
2020 tot uiterlijk 14 september 2020 en geldt 
in deze periode gedurende ten hoogste 8 
werkdagen.

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

VERLEENDE DRANK- EN 
HORECAVERGUNNING

•  Koestraat 54, Vons Lunchcafé, AP 2020094.
  De vergunning is verzonden op 25 augustus 
2020.

•  Raadhuisstraat 1, Restaurant Vigor, DH 
20200004.

  De vergunning is verzonden op 27 augustus 
2020.

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro-
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken 
met ingang van de dag na die waarop de 
beschikking is verzonden worden aangetekend. 

EXPLOITATIEVERGUNNING MET 
TERRAS
•  Koestraat 54, Vons Lunchcafé, AP 2020094.
  De vergunning is verzonden op 25 augustus 
2020.

•  Raadhuisstraat 1, Restaurant Vigor, DH 
20200004.

  De vergunning is verzonden op 27 augustus 
2020.

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro-
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken 
met ingang van de dag na die waarop de 
beschikking is verzonden worden aangetekend.

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


