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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

NEEMT U OOK ENERGIEBESPARENDE 
MAATREGELEN?
Positief voor uw portemonnee en wooncomfort

Kleine maatregelen
Kleine maatregelen zijn bijvoorbeeld: het aan-
brengen van tochtstrips en radiatorfolie, het 
aanpassen van de verlichting en het inregelen 
van de cv-installatie. Met tochtstrips kunt u 
kieren en naden naast deuren en ramen dichten. 
Door radiatorfolie op de wand achter de radi-
ator te plakken, voorkomt u dat de warmte 
via de muur de woning verlaat. Het blijft dan 
warmer in uw huis en de radiator kan vaak 
lager gezet worden. Ook het vervangen van de 
traditionele verlichting voor ledverlichting is 
een maatregel die maar weinig tijd en geld kost, 
maar wel positieve gevolgen heeft voor het 
milieu en uw portemonnee. 

Tegoedbon
Binnenkort ontvangen woningeigenaren een 
brief van de gemeente met daarin een tegoed-
bon. U kunt de tegoedbon besteden aan (klei-
ne) energiebesparende maatregelen of bijvoor-
beeld gebruiken voor het waterzijdig laten 
inregelen van uw cv-installatie door energie 

coöperatie VET-Vught.

Wat is waterzijdig inregelen?
Vaak zijn radiatoren zo afgesteld dat deze te 
warm of te koud zijn. Hierdoor werkt de ketel 
niet efficiënt en wordt de ene kamer te warm 
of de andere niet warm genoeg. Door de radi-
atoren met elkaar in balans te brengen, kunt u 
veel geld besparen omdat u minder gas gebruikt.

Energiefestival VET-Vught: digitale 
workshops
Vanwege het oplaaiende coronavirus en de 
nieuwe maatregelen gaat het Energiefestival 
VET-Vught zaterdag 3 oktober in DePetrus niet 
door. Dit festival staat in het teken van energie-
besparing en heeft als motto: ‘Bespaar nu voor 
later’. De workshops gaan nog wel door, maar 
dan in digitale vorm. Iedereen die zich heeft 
ingeschreven voor de workshops ontvangt 
hierover nog bericht van VET-Vught. U kunt 
zich nog steeds aanmelden voor deze digitale 
workshops via www.vet-vught.nl/energiefestival. 

De gemeente Vught zet sterk in op het terugdringen van de CO2-uitstoot. Uw hulp is 
daarbij erg belangrijk. Daarom ontvangen woningeigenaren binnenkort een tegoedbon. 
Door het nemen van (kleine) energiebesparende maatregelen, bespaart u op CO2 én 
op uw energierekening. 

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGS-
PLANNEN
Er liggen geen plannen ter inzage.

•  U vindt alle informatie over de plannen, 
gebieden 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.

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.

BESTEMMINGSPLAN  
‘Gogelstraat 3, Vught’ gewijzigd vastgesteld

De gemeenteraad van Vught heeft op 17 
september 2020 het bestemmingsplan 
‘Gogelstraat 3, Vught’ gewijzigd vastge-
steld. Hieronder staat wat dit betekent. 
Ook leest u wat u kunt doen als u het 
niet eens bent met het bestemmingsplan. 

De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen 
vast. Dit staat in artikel 3.1. van de Wet ruim-
telijke ordening.

Waar gaat het gewijzigd vastgestelde 
bestemmingsplan ‘Gogelstraat 3, Vught’ 
over?
Het bestemmingsplan ‘Gogelstraat 3, Vught’ gaat 
over de locatie Gogelstraat 3 in Vught. Op dit 
moment staat hier een complex van gebouwen. 
Om op deze locatie een woonzorgvoorziening 
te kunnen realiseren, is dit bestemmingsplan 
opgesteld. In deze woonzorgvoorziening wor-
den 19 kamers voor ouderen met een inten-
sieve zorgbehoefte en 2 wooneenheden voor 
echtparen met een zorgbehoefte (aanleunwo-
ningen) gerealiseerd. 

Het bestemmingsplan wijkt af van het 
ontwerpbestemmingsplan.
Van donderdag 20 februari 2020 t/m woensdag 
1 april 2020 kon u reageren op het ontwerp van 
het bestemmingsplan. Het vastgestelde bestem-
mingsplan is op een aantal punten anders dan 
het ontwerpbestemmingsplan. De verschillen 
staan vermeld in de ‘Nota van zienswijzen en 
wijzigingen’ die bij het bestemmingsplan hoort. 

U kunt het bestemmingsplan bekijken
Het bestemmingsplan met bijbehorende stuk-
ken, ligt met ingang van 
vrijdag 2 oktober 2020 t/m donderdag 12 
november 2020 ter inzage. U kunt het bestem-
mingsplan met bijbehorende stukken bekijken:

•  Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelij-
keplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
vghBPGogelstr3-VG01

•  Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het 
gemeentekantoor. Secretaris van Rooijstraat 1 
in Vught, tijdens de openingsuren. 

Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de 
stukken die ter inzage liggen.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent 
met het bestemmingsplan?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? 
Dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dat wil 
zeggen, dat u een brief (een ‘beroepschrift’) 
stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit 

waarom u het er niet mee eens bent. U kunt 
dit doen van vrijdag 2 oktober 2020 tot en met 
donderdag 12 november 2020.

U kunt alleen beroep instellen als u:
- belang hebt bij het bestemmingsplan én
-  gereageerd hebt op het ontwerpbestem-

mingsplan (door een zienswijze in te dienen) 
Hebt u niet gereageerd? Dan kunt u soms 
toch beroep instellen. U moet dan wel aan-
tonen dat u redelijkerwijs niet hebt kunnen 
reageren. Dit is bijvoorbeeld het geval als u 
het niet eens bent met de wijzigingen die ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 
zijn doorgevoerd.

U stuurt uw beroepschrift aan:
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

U kunt uw beroepschrift ook indienen via het 
Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

Als u binnen de termijn beroep indient, kunt u de 
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State vragen om 
een zogenaamde voorlopige voorziening te 
treffen. Dan doet de Voorzieningenrechter een 
voorlopige uitspraak over uw beroep en treedt 
het bestemmingsplan nog niet in werking. De 
Afdeling doet dan later een definitieve uitspraak.

De Voorzieningenrechter doet alleen een voor-
lopige uitspraak als er snel een uitspraak nodig 
is.
U moet betalen om beroep in te stellen of een 
voorlopige voorziening te vragen.
Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer 
over het indienen van een beroepschrift en 
hoeveel dit kost.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in 
werking?
Het bestemmingsplan treedt in werking op 
vrijdag 13 november 2020. Maar het treedt nog 
niet in werking als iemand binnen de beroeps-
termijn een verzoek om voorlopige voorziening 
indient. De inwerkingtreding hangt dan af van 
de uitspraak van de Voorzieningenrechter.

Hebt u nog vragen?
Belt u dan met de afdeling Ontwikkeling, via 
telefoonnummer 073 65 80 680.

PARKEREN BIJ SCHOLEN
Steeds meer mensen brengen hun kind met de 
auto naar school en halen hem/haar ook weer 
op. De drukte op deze momenten neemt toe. 
Iedereen parkeert zo dicht mogelijk bij school. 

Let u dan op waar u parkeert? Door fout par-
keren ontstaan vaak gevaarlijke situaties. De 
BOA’s gaan de komende tijd extra controleren 
op fout parkeren. Houdt u zich niet aan de 
regels, dan krijgt u een bekeuring.

Hebt u een melding of klacht? Spreek elkaar dan 
eerst aan en probeer een probleem samen op 
te lossen, voordat u een melding doorgeeft via 
www.vught.nl/melden of via de 'MijnGemeente' 
app.  

BOA 
NIEUWS



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

GEZAMENLIJKE COMMISSIE 
Donderdag 1 oktober om 20.00 uur

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

WIJZIGINGSPLAN ‘Loverensestraat 2, Cromvoirt’ 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Vught heeft op 15 september 2020 het 
wijzigingsplan ‘Loverensestraat 2, Cromvoirt’ 
gewijzigd vastgesteld. 

Waar gaat het wijzigingsplan 
‘Loverensestraat 2, Cromvoirt’ over?
Dit plan is een wijziging van het bestemmings-
plan ‘Buitengebied 2011’ en is bedoeld de 
bestemming van het perceel Loverensestraat 
2 te Cromvoirt te wijzigen van ‘Bedrijf ’ in 
‘Wonen-2’;
Ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan is 
aan het vastgestelde wijzigingsplan een land-
schapsplan toegevoegd.

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan 
bekijken
U kunt van donderdag 1 oktober tot en 
met woensdag 11 november 2020 het wij-
zigingsplan met bijbehorende stukken alleen 
digitaal bekijken via internet (www.vught.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer 
NL.IMRO.0865.vghWPloverensestr2-VG01);

Hoe kunt u reageren op het 
wijzigingsplan?
Tegen het besluit van het college van burge-
meester en wethouders kan een belangheb-
bende beroep instellen tot en met 11 novem-
ber 2020. Een beroepschrift dient u in bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. 
In het beroepschrift staan in ieder geval: uw 
naam en adres, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het beroep 
is gericht, de redenen van het beroep en uw 
handtekening. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan treedt in werking op 12 november 2020. 
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het besluit tot vaststelling niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening
Als u beroep instelt, blijft het besluit geldig 
totdat de Raad van State over uw beroep heeft 
beslist. Misschien kunt of wilt u die beslissing 
over uw beroep niet afwachten. Dan kunt u de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State vragen om een voorlo-
pige voorziening of schorsing. U moet dan wel 
een beroepschrift hebben ingediend. 

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel 
dan met mevrouw C. van den Wildenberg 
van de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer  
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 afgesloten vanaf de Ridder 

van Brechtlaan tot Zonnebos. Zonnebos is van 

tot en met 30 september 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

Op donderdag 1 oktober aanstaande 
vergadert de Gezamenlijke Commissie. 
Tijdens deze vergadering debatteren 
raads-, burger- en collegeleden over 
onderstaande onderwerpen. 
De vergadering 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 rechtstreeks volgen via 
internet (www.gemeenteraad.vught.nl).

Onderwerpen:
•  Initiatiefvoorstel CDA verordening garantstel-

ling;
•  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

Brabants Historisch Informatie Centrum 
(BHIC);

•  Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling 
Veiligheidsregio Brabant-Noord;

• Klachtenregeling;
•  Bestemmingsplan St. Lambertusstraat 112-

112a Cromvoirt; 
•  Nieuwe aanpak financiering VVE en peuter-

opvang;
•  Advies aan het Commissariaat voor de Media 

over het nog voldoen aan de Mediawet van 
het Programmabeleidsbepalend orgaan (PBO) 
van Avulo FM. 

Indien u over een geagendeerd onderwerp uw 
mening kenbaar wilt maken, dan is er de moge-
lijkheid om tijdens de commissievergadering 
in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw 
visie over het onderwerp met de commissie te 
delen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt 
maken, kunt u zich aanmelden via gemeente-
raad.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.

Tijdens Burendag 2020, zaterdag 26 september, 
opende wethouder Van de Ven officieel de pluktuin 
in de Vijverhof en de jeu des boules baan in de 
Vughtse Hoeve bij het Turfveld.

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

•  Boslaan 49, kappen van vier bomen, 
OV20201246, ingekomen 18 september 2020;

•  De Ketting 20, verlenging voor een periode 
van 5 jaar van het Vincentiushuis, OV20201247, 
ingekomen 23 september 2020;

•  Nieuwe Erven 13, bouw van een dakkapel, 
OV20201248, ingekomen 24 september 202.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW

•  Nieuwe Heikantstraat 21, bouwen van een 
carport, OV20201235.

  De vergunning is verzonden op 22 september 
2020.

BOUW MET AANLEG
•  Isabella Poort 1-19, realiseren van woonge-

bouw B met tien appartementen, OV20201172.
  De vergunning is verzonden op 25 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.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Kerkstraat 22, verwijderen van een asbesthou-

dend rookgaskanaal, SM20207052.
  De melding is geaccepteerd op 22 september 
2020.

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

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

•  Deutersestraat 37, plaatsen van een poort op 
de oprijlaan, OV20201216.

  De brief is verzonden op 25 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.

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

•  Esscheweg 24, wijzigen van bestemming naar 
wonen, OV20201199.

De brief is verzonden op 22 september 2020.

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

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING 

•  Ploegveld, standplaatsvergunning voor het aan-
bieden van NRC krantenabonnementen met 
een krantenkar op zaterdag 7 november en 
zaterdag 5 december 2020 van 9.00 tot 19.00 
uur. AP2020141, ingekomen op 8 september 
2020.

De vergunning is verzonden op 22 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.

BOUWEN 
EN WONEN


