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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

MELD MISDAAD ANONIEM
Samen met u bestrijden we de misdaad

Verschillende meldingen
Alle meldingen worden behandeld en uitgezocht. M. stuurt de melding door naar o.a. de politie en 
de gemeente. Als vervolgonderzoek de anonieme tip onderbouwt, dan kan er tot actie worden 
overgegaan.

De M. meldingen in de gemeente Vught leverden het afgelopen halfjaar uiteenlopende informatie 
op over onder andere:
• soft/harddrugs
• hennepkwekerij
• illegale prostitutie
• corona
• huiselijk geweld

De meldingen hebben geleid tot het uitzetten van verschillende acties.

Melden
Burgemeester Van de Mortel roept inwoners op om misdaad te melden. M. is zeven dagen 
per week bereikbaar via 0800 7000. Op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur 
en in weekenden en op feestdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Daarnaast kunt u 24/7 melden via 
meldmisdaadanoniem.nl/melden. 

Meld Misdaad Anoniem (M.) is het onafhankelijke meldpunt waar iedereen anoniem 
informatie kan geven over misdaad. Het doorgeven van een misdrijf kan lastig zijn of u 
bent bang om over de kennis die u hebt te praten. Daarom staat bij M. uw anonimiteit 
centraal. Uw melding kan heel belangrijk zijn voor opsporing en voorkoming van een 
misdrijf. In de gemeente Vught wordt M. steeds vaker gebruikt. In het eerste halfjaar van 
2020 heeft M. diverse meldingen binnen gekregen over Vught. We zijn blij met alle mel-
dingen, want mede door uw hulp kunnen we de misdaad in onze gemeente bestrijden.

Buurtpreventie Vught is alweer een tijdje, 
na een periode met RIVM beperkingen 
wegens het Coronavirus, proactief en 
zichtbaar in de wijken aan het surveil-
leren. De inwoners van Vught weten het 
team van vrijwilligers steeds vaker te 
vinden. 

‘En dat is goed nieuws’, zegt Ton Raes: ‘Wij krij-
gen steeds meer meldingen binnen via Social 
Media of telefonisch. Deze zijn variërend. Van 
opvallende zaken die de aandacht van een 

melder hebben getrokken tot aan aangetrof-
fen weesfietsen, gestort afval, overlast van 
hangjeugd en overlast in de eigen woonom-
geving. De melder vraagt dan altijd of wij dit 
als Buurtpreventieteam gaan oppakken. Ons 
antwoord is dan standaard dat wij de melding 
doorzetten naar de betreffende instantie.’

Preventietips via Social Media
Het Buurtpreventieteam Vught deelt preven-
tietips via Social Media. Bijvoorbeeld tips om 
te voorkomen dat u slachtoffer wordt van het 
meekijken bij pinnen. Maar ook wat u moet 
doen als u slachtoffer wordt van diefstal van 
kentekenplaten. Meer weten? Volg het team dan 
op facebook.com/buurtpreventievught, twitter.
com/preventievught of via Instagram 
(@buurtpreventie_vught).

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.

GEEN BIJEENKOMST DAG VAN DE MANTELZORG 2020

Mantelzorgpluim aangevraagd?
Hebt u als mantelzorger een Mantelzorgpluim 
aangevraagd? Of heeft uw zorgvrager dat voor 
u gedaan? Dan ontvangt u op de Dag van de 
Mantelzorg tussen 15.00 en 17.30 uur per-
soonlijk de Mantelzorgpluim. Wie belt bij u aan? 
Dat kan iemand van het Mantelzorgteam Vught 
zijn, een mantelzorgconsulent van Wegwijs+ of 
wethouder Heijboer. 

Tijdens ons bezoek houden we rekening met 
de coronamaatregelen. Wij gaan beschermd 
op pad. Bent u niet thuis? Geen probleem, dan 

stoppen we de waardering bij u in de brieven-
bus. Woont u niet in de gemeente Vught, dan 
ontvangt u de Mantelzorgpluim per post.

Nog geen Mantelzorgpluim aangevraagd?
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

Normaal gesproken zetten we de Vughtse mantelzorgers elk jaar in het zonnetje 
tijdens de Dag van de Mantelzorg. Een dag die gewaardeerd wordt door veel mantel-
zorgers. Maar 2020 is geen normaal jaar. Omdat we het nu extra belangrijk vinden 
zorgvuldig om te gaan met de kwetsbaarheid van mensen, organiseren we dit jaar 
geen bijeenkomst op de Dag van de Mantelzorg. Maar wat gaan we dan op deze spe-
ciale dag wel doen?

BUURTPREVENTIE
VUGHT 
NIEUWS

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.

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 tot 28 september afgeslo-

ten vanaf de Loonsebaan t/m de Ridder van 
Brechtlaan.

•  Vanaf 28 september is de Zonneweilaan afge-
sloten vanaf de Ridder van Brechtlaan tot 
Zonnebos. Zonnebos is van 28 t/m 30 septem-
ber alleen bereikbaar via de Koepelweg.

•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Postweg.
•  De zuidelijke fietsverbinding Postweg kan tij-

dens werktijden plaatselijk afgesloten zijn i.v.m. 
afwerken van bermen en aansluitingen.

•  Fietsers worden ter plaatse omgeleid via de 
noordelijke fietsverbinding; (2 richtingenver-
keer).

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 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 
073 65 80 680, bereikbaar op maandag t/m

BOUWEN 
EN WONEN



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

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

•  Juliana van Stolberglaan 76, bouwen van een 
dakkapel, OV20201238, ingekomen 11 sep-
tember 2020;

•  Frederik Hendriklaan 2, verbouwen en uitbrei-
den van de woning, OV20201239, ingekomen 
13 september 2020;

•  Lijsterbeslaan 17, wijzigen van de constructie, 
OV20201240, ingekomen 14 september 2020;

•  Esscheweg 87, plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning, OV20201241, 
ingekomen 15 september 2020;

•  Marggraffstraat 23, wijzigen van de constructie 
in de woning, OV20201242, ingekomen 16 
september 2020;

•  St.-Lambertusstraat 104 A, plaatsen van een 
dakkapel, OV20201243, ingekomen 17 sep-
tember 2020;

•  Vliertstraat 59, bouwen van een tuinmuur in 
de achtertuin, OV20201244, ingekomen 17 
september 2020;

•  Theresialaan 34, kappen van een boom, 
OV20201245, ingekomen 17 september 2020.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Taalstraat 132, verbouwen van een winkel naar 
twee woningen, OV20201083.

 De brief is verzonden op 15 september 2020.
•  Boxtelseweg 40-42, verbouwen van een zorg-

verblijf, OV20201170.
 De brief is verzonden op 16 september 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
•  Anna Bijnsstraat 26, bouwen dakopbouw voor- 

en achterzijde van de woning, OV20201165.
  De vergunning is verzonden op 15 september 
2020.

•  Eikenlaan 25, verbouwen en uitbreiden van de 
woning, OV20201229.

  De vergunning is verzonden op 17 september 
2020.

•  Ravelijn 1, renovatie gebouw 6 Fort Isabella, 
OV20201151.

  De vergunning is verzonden op 17 september 
2020.

•  Stationsstraat 28 a t/m f, verbouwen van 
een kantoorpand naar zes appartementen, 
OV20201162.

  De vergunning is verzonden op 17 september 
2020.

•  Lidwinastraat 55, aanbrengen van een informa-
tiebord, OV20201214.

  De vergunning is verzonden op 18 september 
2020.

PLANOLOGISCHE AFWIJKING 

•  Perceel M 414 nabij Grobbendonksekooiweg, 
verhuren van grond aan de politiehondenver-
eniging, OV20201213.

  De vergunning is verzonden op 14 september 
2020.

BESLUIT BUITEN BEHANDELING 
STELLEN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat de aanvraag voor een omgevings-
vergunning buiten behandeling is gesteld;

•  Druivenkas 1, bouw van een houten hekwerk, 
OV20201205.

 De brief is verzonden op 15 september 2020.

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

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

•  St.-Lambertusstraat 35, bouwen van een 
veranda, OV20201227.

 De brief is verzonden op 16 september 2020.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepas-
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen 
zes weken met ingang van de dag na de publi-
catie ingediend worden.

ONTWERPBESCHIKKING 
AANVRAAG OMGEVINGS-
VERGUNNING UITGEBREIDE 
PROCEDURE MILIEU
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Vught maken bekend dat zij, met toepassing 
van artikel 3.10 van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht, voornemens zijn een 
omgevingsvergunning te verlenen.

•  Kempenlandstraat 33-35, oprichten van een 
inrichting voor de productie van diergenees-
middelen en aanvullende diervoedersupple-
menten, UV20194013.

De aanvraag, het ontwerpweigeringsbesluit en 
de bijbehorende stukken liggen met ingang van 
23 september 2020 gedurende zes weken ter 
inzage. Deze stukken zijn (digitaal) elke werk-
dag van 9.00 uur tot 17.00 uur (vrijdag van 9.00 
uur tot 12.30 uur) op te vragen bij het team 
plancoördinatie. 

Tijdens de periode van ter inzage legging kun-
nen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. 
Zij moeten worden gericht aan ons college 
en worden verzonden aan Gemeente Vught, 
Postbus 10100, 5260 GA Vught. In deze periode 
kunnen ook zienswijzen mondeling worden 
ingebracht. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep 
tegen het uiteindelijke besluit kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen het ontwerpbesluit en men belangheb-
bende is.

GEWEIGERDE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Bremlaan 12, bouwen van een overkapping, 
OV20191278.

  De beschikking is verzonden op 17 september 
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. 

De termijn vangt aan op 1 dag na verzendda-
tum vermelden.

VERLEENDE 
EXPLOITATIEVERGUNNING 

•  De Bus 2, exploitatievergunning voor Golfclub 
Vught, AP2020093, ingekomen 10 juni 2020.

De vergunning is verzonden op 16 september 
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. 

DRANK- EN HORECAVERGUNNING
•  De Bus 2, drank- en horecavergunning voor 

Golfclub Vught, AP2020093, ingekomen 10 juni 
2020.

  De vergunning is verzonden op 16 september 
2020.

PROCEDURE
Hierop is procedure 5 van toepassing (zie pro-
cedurekader). Beroep 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


