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MELD MISDAAD ANONIEM
Samen met u bestrijden we de misdaad
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 meldingen, want mede door uw hulp kunnen we de misdaad in onze gemeente bestrijden.
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.

BUURTPREVENTIE
VUGHT
NIEUWS
Buurtpreventie Vught is alweer een tijdje,
na een periode met RIVM beperkingen
wegens het Coronavirus, proactief en
zichtbaar in de wijken aan het surveilleren. De inwoners van Vught weten het
team van vrijwilligers steeds vaker te
vinden.
‘En dat is goed nieuws’, zegt Ton Raes: ‘Wij krijgen 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 aangetroffen weesfietsen, gestort afval, overlast van
hangjeugd en overlast in de eigen woonomgeving. 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 preventietips 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).

GEEN BIJEENKOMST DAG VAN DE MANTELZORG 2020

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
Er liggen geen plannen ter inzage.

Normaal gesproken zetten we de Vughtse mantelzorgers elk jaar in het zonnetje • U vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op www.vught.nl en op
tijdens de Dag van de Mantelzorg. Een dag die gewaardeerd wordt door veel mantelwww.ruimtelijkeplannen.nl.
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 • Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
inzien op het gemeentekantoor.
geen bijeenkomst op de Dag van de Mantelzorg. Maar wat gaan we dan op deze speciale dag wel doen?
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 persoonlijk 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 brievenbus. Woont u niet in de gemeente Vught, dan
ontvangt u de Mantelzorgpluim per post.

WEGWERKZAAMHEDEN

Nog geen Mantelzorgpluim aangevraagd?
Bent u mantelzorger en wilt u graag in aanmer- Jagersboschlaan
king komen voor de Mantelzorgpluim? Of bent • De Jagersboschlaan is afgesloten tussen
u zorgvrager en wilt u graag dat uw mantelMartinilaan en Vijverbosweg.
zorger de Mantelzorgpluim ontvangt? Vul dan • Het fietsverkeer tussen Martinilaan en
online het registratieformulier in. Het formulier
Vijverbosweg wordt omgeleid via de N65.
vindt u op
• Het fietspad richting Molenrijnselaan is bereikwww.wegwijsplus.vught.nl/mantelzorgpluim-2020
baar.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

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.

Zonneweilaan
• De Zonneweilaan is tot 28 september afgesloten vanaf de Loonsebaan t/m de Ridder van
Brechtlaan.

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

• 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.

• Vanaf 28 september is de Zonneweilaan afgesloten vanaf de Ridder van Brechtlaan tot
Zonnebos. Zonnebos is van 28 t/m 30 september alleen bereikbaar via de Koepelweg.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
Postweg.
• De zuidelijke fietsverbinding Postweg kan tijdens werktijden plaatselijk afgesloten zijn i.v.m.
afwerken van bermen en aansluitingen.
• Fietsers worden ter plaatse omgeleid via de
noordelijke fietsverbinding; (2 richtingenverkeer).
Michiel de Ruyterweg
• In verband met de nieuwbouw van woningen
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
Bestevaer en de Esschestraat.
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

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

Gemeente Vught

@Vught

