Informatiepagina van de gemeente Vught

07 - 10 - 2020

DUURZAAM DOELGROEPENVERVOER IN DE
GEMEENTE VUGHT
Op donderdag 1 oktober 2020 tekende wethouder Heijboer namens de gemeente
Vught, op advies van de Stuurgroep Regiotaxi, het Bestuursakkoord ‘Zero Emissie
Doelgroepenvervoer’.
Wethouder Heijboer: ’We willen graag dat in
2050 alle vervoer schoon is. Om dat te bereiken kijken we nu naar het doelgroepenvervoer.
We doen dit samen met omliggende gemeenten,
zodat we bij het sluiten van contracten met
vervoerders hiermee rekening kunnen houden.
Dit kan bijvoorbeeld door zoveel mogelijk voor
elektrische voertuigen te kiezen, in plaats van
benzine of diesel. Of met auto’s en bussen die
op waterstof rijden. Voor duurzaam vervoer
moeten er genoeg laadpalen of schone tankstations zijn. Ook moeten er geschikte voertuigen
voor doelgroepenvervoer beschikbaar zijn. De
gemeenten gaan onderzoeken hoe ze die drempels kunnen wegnemen. Hier gaan we samen
met de omliggende gemeenten de komende
jaren aan werken! ‘

willen meer duurzaam doelgroepenvervoer, dit
is vervoer voor mensen die door een beperking niet zelfstandig kunnen reizen. Hiervoor
is speciaal vervoer, zoals bussen of de deeltaxi.
Gemeenten proberen hierop invloed uit te
oefenen in het aanbestedingsproces.

Emissieloos rijden
De gemeente Vught doet het samen met de
gemeenten ’s-Hertogenbosch, Heusden, Boxtel
en Sint-Michielsgestel. In het Bestuursakkoord
spreken zij de ambitie uit om het doelgroepenvervoer per 2025 zo veel mogelijk emissieloos
(uitstootvrij) te laten rijden. Deze gemeenten

GEMEENTE VUGHT HELPT WONINGEIGENAREN
KLEINE ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN
TE NEMEN
Komende week ontvangen woningeigenaren een brief met een tegoedbon. Met deze
bon kunnen de geselecteerde woningeigenaren voor een bedrag van 30 euro hun
woning een stukje energiezuiniger maken. De bon is te besteden in de webshop van
het gemeentelijke energieloket van Vught: Brabant Woont Slim. U kunt tot uiterlijk 22
november 2020 de tegoedbon verzilveren.
Winactie
Naast de bon is er ook een EnergieBespaarposter
toegevoegd aan de brief. Op deze poster staan
allerlei weetjes over de kleine energiebesparende maatregelen die aan te schaffen zijn via
de webshop. Hangt u de poster voor het raam?
Dan maakt u ook nog eens kans op een energiebesparingspakket ter waarde van €5000!
Deze actie loopt tot uiterlijk 22 november
2020.
Waarom doet de gemeente Vught dit?
De komende jaren gaat er in Nederland veel
veranderen in de manier waarop we onze
huizen verwarmen. Ook in onze gemeente

zijn we hier volop mee bezig. We doen dit om
de CO2-uitstoot te verlagen. Langzaam maar
zeker stoppen we het gebruik van aardgas en
stappen we over op duurzame energiebronnen
zoals zon, wind en water. Naast het overstappen op andere energiebronnen kunnen we ook
onze energiebehoefte verlagen. Door energie
en daarmee CO2 te besparen, vergroot u uw
wooncomfort en verlaagt u de energierekening.
Kijk, vanaf het moment dat de brief bij u thuis
op de mat ligt, op
www.brabantwoontslim.nl/tegoedbon voor de
voorwaarden, hoe u de bon kunt verzilveren én
hoe u mee kunt doen met de winactie!

HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
Woensdag 14 oktober in Woonzorgcentrum Theresia
Tijdens het GeheugenCafé geeft Barbara Oppelaar een lezing over ‘Het ouder wordende brein’.
Als wij ouder worden dan wordt ons brein
ouder. En meer en meer komt u er achter
dat het allemaal niet meer zo gemakkelijk
gaat. Als er dementie om de hoek komt kijken,
dan verandert alles. In een interactieve lezing
neemt Barbara Oppelaar u mee in het ouder
wordende brein. Ervaringsoefeningen worden
gekoppeld aan theorie en praktische tips om
het makkelijker te maken om hiermee om te
kunnen gaan. Barbara Oppelaar is eigenaar van
Ervarea, leren door beleven.

TEGEMOETKOMING VERHUURDERS SPORTACCOMMODATIES
Vraag deze vergoeding aan uiterlijk op 14 oktober
Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet
in het voorjaar van 2020 verschillende maatregelen ingevoerd. Deze regeling ‘tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties’ is bedoeld voor de verhuurders van
sportaccommodaties die de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 hebben
kwijtgescholden aan amateursportorganisaties.
Dit kan ook met terugwerkende kracht. Zolang
de kwijtschelding maar heeft plaatsgevonden
vóórdat u de tegemoetkoming aanvraagt. U
kunt dus tot en met 13 oktober de huursom in
de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 kwijtschelden. Dien uiterlijk 14 oktober de aanvraag
in bij het Rijk
Hoogte tegemoetkoming
De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de door u kwijtgescholden huursom.
Voor de regeling is in totaal € 89,5 miljoen

beschikbaar. Bij overschrijding van het beschikbare bedrag wordt er naar rato verstrekt. Alle
aanvragers ontvangen dan hetzelfde percentage
van hun aanvraag.
Aanvragen
Kijk op www.dus-i.nl voor meer informatie
over deze regeling. U vindt er ook het online
aanvraagformulier (of kijk op co.formulierdus-i.
nl/tvs/ om rechtstreeks bij het formulier uit te
komen).

Vooraf aanmelden via e-mail
De lezing wordt gehouden inWoonzorgcentrum
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 30 plaatsen beschikbaar zijn, is deelname alleen mogelijk na aanmelding via geheu- • Het gemeentekantoor is open op maandag van 09.00 tot 19.30 uur en van dinsdag tot en met
gencafevught@gmail.com.
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.

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
• Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
‘Gogelstraat 3, Vught’
• Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan
'Loverensestraat 2, Cromvoirt'
• 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.

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

DOWNLOAD UW TAXATIEVERSLAG WOZ VÓÓR
1 NOVEMBER
Kijk op vught.nl
Alle inwoners van Vught kunnen digitaal hun belastingzaken met de gemeente regelen. Zoals hun taxatierapport en aanslag OZB inzien en betalen. Ook kan men online
bezwaar maken of de betalingen via automatisch incasso regelen. Doordat we de software moeten vervangen, kunt u vanaf 1 november niet meer uw taxatierapporten en
aanslagen OZB online bekijken. Wilt u dus bijvoorbeeld uw taxatierapport behouden?
Download deze dan vóór 1 november.
Vanaf 1 november kunt u dus niet meer uw
taxatierapport of uw aanslag WOZ online
inzien. Ook kunt u dan geen bezwaar meer
maken of uw automatische incasso regelen.
Vanaf eind mei is de nieuwe software geïnstalleerd en kunt u al deze zaken weer online
regelen via vught.nl.
Wilt u gegevens bewaren?
Download deze vóór 1 november
Wilt u uw gegevens bewaren? Bijvoorbeeld
uw taxatieverslagen, download deze dan vóór
1 november. Na 1 november 2020 kunt u de
taxatieverslagen niet meer bekijken of down-

loaden. Ook de gemeente Vught kan deze niet
meer naar u opsturen. Dus wilt u deze gegevens bewaren, download ze of print ze uit en
bewaar ze zelf.
Tijdelijke vervanging online
dienstverlening
Via www.vught.nl zetten we de online dienstverlening na 1 november tijdelijk dus in afgeslankte vorm voort. U kunt dan bezwaar maken
en betalingen via automatisch incasso regelen.
Nadat u de aanslag in maart 2021 ontvangt,
kunt u het taxatieverslag ook online aanvragen
op vught.nl

RAADSVERGADERING
Donderdag 8 oktober om 20.00 uur
De gemeenteraad vergadert op donderdag 8 oktober a.s. om 20.00 uur. Tijdens deze
vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze avond op de agenda
staan. Bij de 'Hamerstukken' gebeurt dat met één slag van de hamer: die onderwerpen
zijn tijdens de commissievergadering als zodanig benoemd. Bij de 'Bespreekstukken'
gaan de partijen eerst met elkaar in discussie, voordat er een besluit wordt genomen.
Inwoners kunnen de vergadering rechtstreeks
volgen via het YouTube-kanaal van de griffie
gemeente Vught.
HAMERSTUKKEN
•	
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Brabants Historisch Informatie Centrum
(BHIC)
•	Wijzigingsbesluit
Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord
• Klachtenregeling gemeente Vught

WEGWERKZAAMHEDEN
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
bereikbaar.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

•	Nieuwe aanpak financiering VVE en peuteropvang

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
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn

PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.
Het College van B&W heeft besloten deze aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken met
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De Bréautélaan
•	De De Bréautélaan is van dinsdag 27 oktober 07.00 uur tot woensdag 28 oktober
16.00 uur afgesloten ter hoogte van huisno
17.
•	Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
Michiel de Ruyterweg
•	In verband met de nieuwbouw van woningen
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
Bestevaer en de Esschestraat.

PROCEDURE
Op dit besluit is de procedure 1b van toepassing. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit
vanaf 8 oktober 2020 gedurende zes weken
een beroepschrift indienen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Ook
kan binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
Voorzitter van de genoemde afdeling.
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 vrijdag
tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00
tot 12.30 uur.
Voorzieningenrechter van de Rechtbank OostBrabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

•	Taalstraat 151, herbouw Zionsburg (wijziging
op bestaande vergunning), UV20204002.
De vergunning is verzonden op 1 oktober 2020.
PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepassing (zie procedurekader). Beroep kan binnen
zes weken met ingang van de dag na de publicatie ingediend worden
LEEGSTANDSWET

BOUW
•	Boxtelseweg 40-42, verbouwen van een zorgBESPREEKSTUKKEN
verblijf, OV20201170.
•	
Bestemmingsplan St. Lambertusstraat 112- 	De vergunning is verzonden op 29 september
112a Cromvoirt
2020.
•	Advies aan het Commissariaat voor de Media •	Willaertsingel 5, verbouwen en uitbreiden van
over het nog voldoen aan de Mediawet
de woning, OV20201197.
van het Programmabeleidsbepalend orgaan
	
De vergunning is verzonden op 1 oktober
(PBO) van Avulo FM
2020.
•	Lekkerbeetjenlaan 30, ramen wijzigen in tuindeuren, OV20201217.
	
De vergunning is verzonden op 2 oktober
2020.
Zonneweilaan
•	
De Zonneweilaan is afgesloten vanaf de
Ridder van Brechtlaan tot Zonnebos.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

BESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER
Ten behoeve van het realiseren van een zorginstelling plus twee aanleunwoningen aan de
Gogelstraat 3 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.

INGEKOMEN AANVRAGEN
KAP
OMGEVINGSVERGUNNING
•	
Reutsedijk 7, kappen van vier bomen,
•	Cromvoirtsepad 5, kappen van zes bomen in
OV20201224.
verband met de herinrichting van het perceel, 	De vergunning is verzonden op 29 september
OV20201249, ingekomen 27 september 2020;
2020.
•	Taalstraat 84, vernieuwen van het entreepor- •	
Perceel K 1963 groenstrook tussen zijweg
taal, OV20201250, ingekomen 28 september
van de Bosscheweg/Heunweg, kappen van
2020;
twee bomen en het verplanten van 5 bomen,
•	
St.-Lambertusstraat 80, verbouwen van de
OV20201228.
woning, OV20201252, ingekomen 28 septem- 	De vergunning is verzonden op 29 september
ber 2020;
2020.
•	
St.-Lambertusstraat 82, verbouwen van de •	
Boslaan 49, kappen van vier bomen,
woning, OV20201253, ingekomen 28 septemOV20201246.
ber 2020.
	
De vergunning is verzonden op 1 oktober
2020.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
procedurekader), onder vermelding van het •	Hadewychstraat 27, uitbreiden van de woning,
aanvraagnummer
OV20201215.
	
De vergunning is verzonden op 1 oktober
BESLUIT VERLENGING
2020.
BESLISTERMIJN AANVRAAG
•	Van den Wijghaertstraat 24, plaatsen van een
OMGEVINGSVERGUNNING
poort, OV20201153.
•	Van Voorst tot Voorststraat 24, aanbouw op 	
De vergunning is verzonden op 1 oktober
de eerste verdieping, OV20201198.
2020.
De brief is verzonden op 1 oktober 2020.
•	Heuvel 4, vervangen van kozijnen aan de ach- VERLEENDE
tergevel, OV20201097.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De brief is verzonden op 2 oktober 2020.
UITGEBREIDE PROCEDURE

VERGUNNING ARTIKEL 15
leegstandswet
Burgemeester en wethouders van Vught maken
bekend dat zij een vergunning op grond van de
Leegstandswet hebben verleend voor verlenging tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte
tot januari 2022, HV20190002, gevestigd aan
Pepereind 25 te Vught.
De vergunning is verzonden op 30 september
2020.
PROCEDURE
Hierop zijn procedure 1b en 4 van toepassing
(zie procedurekader).

PROCEDURES
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 stukken verkregen worden.
2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indienen bij: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publicatie 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 genomen. Uw zienswijze en een eventuele reactie hierop 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 zienswijzen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in procedure 2 is omschreven.
4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend door
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
weken). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;

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

- de dagtekening;
- e en omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht;
- d e 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 voorziening 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 daartegen een beroepschrift worden ingediend door
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
weken). Het beroepschrift moet worden ondertekend 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.

Gemeente Vught

@Vught

