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GEZAMENLIJKE ACTIE POLITIE EN BUURTPREVENTIETEAM VUGHT
SAMEN VOOR VEILIGHEID
Op dinsdag 6 oktober hielden de politie en het Buurtpreventieteam Vught een gezamenlijke actie. Buurtpreventie ging op pad in het kader van het Donkere Dagen Offensief en
de politie hield op verschillenden plekken in Vught verkeerscontroles. De acties waren
erop gericht om woninginbraken tegen te gaan, bewoners bewuster te maken, samenwerking te bevorderen en de (verkeers-)veiligheid in Vught nog verder te vergroten.
gecontroleerd. Bij sommige brom- en snorfietsers bleek de constructiesnelheid (de snelheid
waarvoor een voertuig gemaakt is) te hoog te
zijn. Hier zijn bekeuringen voor uitgeschreven.
Ook bleken diverse bestuurders een telefoon
in hun handen te hebben tijdens het rijden. Zij
kregen ook een bekeuring.

Donkere Dagen Offensief
De dagen worden korter en donkerder. Een
reden voor inbrekers om hun slag te slaan.
Daarom heeft het Buurtpreventieteam een
zogenaamde DDO (Donkere Dagen Offensief)
actie gehouden. Ze wezen inwoners op ongunstige- en onveilige situaties rond het huis en
gaven preventief advies om woninginbraken
tegen te gaan. Soms legden zij een ‘wit voetje’
neer bij woningen om inwoners bewust te
maken. Op dit ‘wit voetje’ staat: Deze voetafdruk had van een insluiper kunnen zijn.

Preventietips tegen inbraak
Sluit altijd ramen en deuren en draai de deuren
op slot, als u (even) weggaat. Maak gebruik van
buitenverlichting. Zet de groenbak niet onder
het balkon en plaats de ladder in uw schuur.
Verstop uw sleutels niet buiten onder de mat
en plak nooit een briefje op de deur met ‘ben
even weg’. En zorg ervoor dat uw deuren en
ramen niet verborgen zijn achter hoge schuttingen, bomen of struiken. Op deze manier
maken we het de inbrekers een stuk moeilijker.

18 NOVEMBER 2020:
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Het dorp Helvoirt gaat vanaf 1 januari 2021 deel uitmaken van de gemeente Vught.
Bij zo’n gemeentelijke herindeling horen nieuwe verkiezingen. Op 18 november 2020
zijn er in Vught dan ook vervroegde verkiezingen voor de gemeenteraad. Belangrijk,
want de gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden
van de gemeenteraad nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn.
Bijvoorbeeld over woningbouw, het aanleggen van straten en fietspaden, jeugdhulp en
hoe hoog de gemeentelijke belastingen zijn.
De gemeenteraad krijgt er met de komst
van Helvoirt twee zetels bij. Inwoners van
Cromvoirt, Helvoirt en Vught die mogen stemmen, kiezen 23 raadsleden. Deze raadsleden
zijn lid van een politieke partij. De politieke
partijen, die samen een meerderheid in de raad
hebben, gaan samenwerken. Ze vormen een
zogenaamde coalitie. Ze kiezen wethouders die
er – samen met ambtenaren – voor zorgen dat
de besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. De gemeenteraadsleden controleren
weer of ze dit goed doen.
De herindelingsverkiezingen zijn anderhalf jaar
eerder dan de gemeenteraadsverkiezingen in
andere gemeenten. Daarom zit de gemeen-

Verkeerscontrole
Op verschillende plekken in de gemeente Vught
heeft de politie verkeerscontroles gehouden.
Zowel agenten van het wijkteam Vught als van
Team Verkeer deden mee aan de controles.
Er zijn veel auto’s, snorfietsen en brommers

teraad die we op 18 november kiezen ook
anderhalf jaar langer dan de gebruikelijke vier
jaar, namelijk tot 2026.
Stempas
Woonde u op 5 oktober 2020 in Vught of
Helvoirt en bent u kiesgerechtigd? U ontvangt
dan rond 22 oktober per post een stempas.
Deze stempas hebt u nodig om te kunnen
stemmen. Hebt u op 4 november 2020 nog
geen stempas ontvangen? Of bent u de stempas
kwijt? Maak dan een afspraak op het Vughtse
gemeentekantoor. Neem uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee. U krijgt dan een
nieuwe stempas.

SCHRIFTELIJK MACHTIGEN
Bent u niet in Vught als rond 22 oktober de stempas wordt bezorgd? En weet u ook al
dat u op 18 november niet zelf kunt gaan stemmen? Bijvoorbeeld omdat u in het buitenland verblijft of langdurig bent opgenomen in een instelling of ziekenhuis? U kunt
dan iemand schriftelijk machtigen. Hij/zij stemt dan namens u.
Print het formulier op
www.vught.nl/verkiezingen/machtigen uit, vul
het in en stuur het op naar de gemeente.
Inleveren bij het gemeentekantoor kan ook.
Vergeet niet dat ook degene die namens u
gaat stemmen zijn of haar handtekening op het
formulier zet. Degene die u hebt gemachtigd,
ontvangt een volmachtsbewijs. Hiermee kan hij/

zij namens u een stem uitbrengen. Uw stempas
wordt ongeldig verklaard. U kunt schriftelijk
machtigen tot 13 november 2020.
Let op: U kunt ook iemand schriftelijk machtigen als u uw stempas straks niet mee wilt geven
aan iemand anders. Bijvoorbeeld om coronabesmetting te voorkomen.

DUURZAAMHEID
Licht uit bij ‘Nacht van de Nacht’
In de nacht van 24 oktober vindt het jaarlijks terugkerend evenement de ‘Nacht van de
Nacht’ plaats. Tijdens deze nacht wordt aandacht gevraagd voor energiebesparing en
voor de schoonheid van de nacht. Ook de gemeente Vught doet hier aan mee door het
doven van de lichten van het gemeentekantoor en het raadhuis.
Hoge duurzame ambitie
Door lichten te doven wordt energie bespaard.
We stoten minder CO2 uit en beperken de
negatieve effecten van lichthinder op gezondheid, natuur, dieren, etc. Dit past goed in de
duurzaamheidsambities die de gemeente Vught
heeft.
Helemaal zonder licht kunnen we niet. Denk
hierbij aan verkeer en vervoer in donkerte
en veiligheid. Als in die situaties energiezuinige
en gerichte (led)verlichting toegepast wordt,
draagt dit ook weer bij aan het voorkomen van
energieverspilling en de genoemde negatieve

effecten. De 'Nacht van de Nacht' is een initiatief van natuur en milieufederaties.
Volgt u ons voorbeeld?
U kunt zelf ook meedoen door (overbodige)
verlichting uit te schakelen of te verminderen
tijdens de 'Nacht van de Nacht' op 24 oktober.
Maar dit hoeft u niet te beperken tot deze
nacht.
Meer informatie
Meer informatie over de ‘Nacht van de Nacht’
en de activiteiten die plaatsvinden, kunt u vinden op www.nachtvandenacht.nl.

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

BUREN, WIJ GAAN OP VAKANTIE!
Maak gebruik van de burenkaart
Gaat u in het najaar op vakantie? En willen
uw buren op uw woning letten? Dan kunt u
gebruik maken van de burenkaart. Op deze
kaart noteert u uw vakantiegegevens en een
telefoonnummer dat uw buren kunnen bellen
bij nood. Daarnaast is de burenkaart een handig geheugensteuntje voor wat u met elkaar
hebt afgesproken.

Interesse in een burenkaart?
De burenkaart is gratis af te halen bij de
ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor.
Wilt u meer weten over hoe u een inbraak
kunt voorkomen, kijk dan op de website
maakhetzeniettemakkelijk.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

GEEN BIJEENKOMST DAG VAN DE MANTELZORG 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 mantelzorgers. 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 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

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan ‘Rozenoord’ over?
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Rozenoord’
maakt de realisatie van 35 huurwoningen en
5 koopwoningen mogelijk aan de Secr. Van
Rooijstraat in het centrum van Vught. Een deel
van de huidige bebouwing zal worden gesloopt.
Alleen de bebouwing aan de St. Elisabethstraat
zal behouden blijven.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan
bekijken
U kunt van donderdag 15 oktober tot en met
woensdag 25 november het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken bekijken:
• Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
vghBProzenoord-ON01;
• Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat
1 in Vught.
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
stukken die ter inzage liggen.
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Voor het plangebied van het ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan is een akoestisch onderzoek verricht. Uit het akoestisch
onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de
gevels, als gevolg van verkeer, hoger is dan de
voorkeurswaarde van 48 dB, conform de Wet
geluidhinder. Naar aanleiding hiervan is een
ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere
grenswaarden opgesteld. Het ontwerpbesluit
ligt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.
U kunt reageren op het
ontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. De reactie die u indient, heet in deze fase
een ‘zienswijze’.

U kunt reageren van donderdag 15 oktober
tot en met woensdag 25 november. U kunt dit
schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt
niet per e-mail reageren.
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de
gemeenteraad van Vught, afdeling Ontwikkeling,
postbus 10.100, 5260 GA Vught. Voor een
mondelinge afspraak kunt u bellen met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 0736580680.
Geef in uw brief aan dat het om een zienswijze
over het ontwerpbestemmingsplan ‘Rozenoord’
met zaaknummer Z20-228856 gaat. Geef ook
aan waarom u het wel of niet eens bent met
ontwerpbestemmingsplan. Op de zienswijze
staat uw naam, adres en woonplaats vermeld.
Wat gebeurt er na het ontwerpbestemmingsplan?
Het gaat hier om een ontwerpbestemmingsplan. U kunt daar nu op reageren. De gemeente
kijkt dan of het plan moet worden aangepast.
Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief vast. Als u het niet eens
bent met het vastgestelde bestemmingsplan,
kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Let op: u
kunt in principe alleen in beroep gaan wanneer
u ook een zienswijze heeft ingediend over het
ontwerpbestemmingsplan. Dit geldt niet wanneer u dit redelijkerwijs niet kon doen, bijvoorbeeld omdat het plan naar de vaststelling toe is
gewijzigd en u daar op reageert.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel
dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073
65 80 680.

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN WET
GELUIDHINDER

Nog geen Mantelzorgpluim
aangevraagd?
Bent u mantelzorger en wilt u graag in aanmerking komen voor de Mantelzorgpluim? Of
bent u zorgvrager en wilt u graag dat uw mantelzorger de Mantelzorgpluim ontvangt? Vul
dan online het registratieformulier in. Dit kan
tot 31 oktober 2020. Het formulier vindt u op
www.wegwijsplus.vught.nl/mantelzorgpluim-2020

Ten behoeve van het bestemmingsplan
‘Rozenoord’ zijn burgemeester en wethouders
voornemens ontheffing te verlenen van de
voorkeursgrenswaarden uit de Wet geluidhinder omdat gebleken is dat deze overschreden
worden.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught heeft het voornemen de gemeenteraad een voorstel te doen voor het vestigen van een uitsluitend
recht ten behoeve van gemeente Oisterwijk. Het betreft een uitsluitend recht voor
de inzameling, transport en verwerking van (grof) huishoudelijke afvalstoffen voor de
inwoners van de gemeente Vught op de Milieustraat in Haaren.

Uitsluitend recht
Het uitsluitend recht is een recht als bedoeld
in artikel 2.24 aanhef en sub a. van de
Aanbestedingswet 2012. Met het vestigen van
het uitsluitend recht wordt de dienstenopdracht, met uitsluiting van andere ondernemers,
voorbehouden aan de gemeente Oisterwijk.
Het uitsluitend recht gaat in op 1 januari 2021.
Het recht wordt gevestigd om onze wettelijke taken met betrekking tot afvalinzameling
goed te kunnen uitvoeren. Er is daarom een
dwingende reden van algemeen belang om dit
uitsluitend recht te vestigen. Het recht is verenigbaar met het Verdrag van de Europese Unie.

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan ‘Rozenoord’. Hieronder staat waar
dit plan over gaat. Ook leest u hoe u hierop kunt reageren.

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

UITSLUITEND RECHT AFVALSTOFFENINZAMELING
MILIEUSTRAAT HAAREN

De Milieustraat Haaren wordt met de gemeentelijke herindeling, op 1 januari 2021, eigendom
van de gemeente Oisterwijk. Met het vestigen
van een uitsluitend recht kunnen inwoners van
Vught en Helvoirt per 1 januari 2021, naast de
Milieustraat in Vught, tevens gebruik maken van
de Milieustraat in Haaren.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Rozenoord’

Ter inzage
De ontwerpverordening ligt ter inzage in het
gemeentekantoor van Vught in de periode van
14 oktober 2020 tot en met 10 november 2020.
Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 10
november 2020 schriftelijk zienswijzen indienen op dit voornemen. U kunt uw zienswijze
richten aan:
het college van burgemeester en wethouders
van Vught
t.a.v. M. van Gool
Postbus 10100
5260 GA Vught
Onder vermelding van: “zienswijze uitsluitend
recht gemeente Oisterwijk.”
Informatie kan worden ingewonnen bij M. van
Gool, beleidsmedewerker afval, tel: 073 65 80
785 of via email: m.van.gool@vught.nl

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT
•H
 et 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.

PROCEDURE
Op dit besluit zijn de procedures 1a en 3 van
toepassing vanaf 15 oktober 2020.

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

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN
‘De Braacken van Mariënhof’

KENNISGEVING VORMVRIJE M.E.R.BEOORDELINGSBESLUIT ‘ROZENOORD’

De gemeenteraad van Vught heeft op 17 september 2020 het bestemmingsplan
‘De Braacken van Mariënhof ’ vastgesteld (NL.IMRO.0865.vghBPBraacken-VG01).
Hieronder staat waar dit plan over gaat. Ook leest u hoe u hierop kunt reageren.

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Vught heeft op 6 oktober
2020 besloten dat er geen milieueffectrapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld voor
het project Rozenoord. Formeel heeft het
college daarmee een besluit genomen over de
vormvrije m.e.r. beoordeling van het project.

Waar gaat het gewijzigd vastgestelde
bestemmingsplan ‘De Braacken van
Mariënhof ’ over?
Het bestemmingsplan ‘De Braacken van
Mariënhof’ gaat over het terrein van het
voormalige verzorgingstehuis De Braacken en
maakt onder andere de bouw van 33 woningen mogelijk. Het plangebied ligt ten noorden van de Helvoirtseweg (N65). Aan de
zuid- en oostkant ligt de spoorlijn Tilburg – ’s
Hertogenbosch. Het plangebied is gelegen tussen de Loyolalaan in het westen en de Aert
Heymlaan in het Oosten.
Het bestemmingsplan wijkt af van het
ontwerpbestemmingsplan.
Het vastgestelde bestemmingsplan 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.
Wijziging begrenzing Natuurnetwerk
Brabant
De voormalige Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) wordt tegenwoordig Natuurnetwerk
Nederland genoemd. In de Provincie NoordBrabant heet deze structuur het Natuurnetwerk
Brabant (NNB). Gemeente Vught diende een
verzoek in bij Gedeputeerde Staten (GS) van
de Provincie Noord-Brabant om voor een
klein gedeelte van het plangebied het NNB
te wijzigen. GS heeft 31 augustus 2020 besloten tot wijziging van de begrenzing van het
Natuurnetwerk Brabant. Dit besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende dezelfde
termijn als het bestemmingsplan ter inzage en
zijn te vinden op de website ruimtelijkeplannen.nl
U kunt het vastgestelde bestemmingsplan bekijken.
U kunt met ingang van donderdag 15 oktober 2020 tot en met 26 november 2020 het
bestemmingsplan met bijbehorende stukken
bekijken.
• Via internet www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
vghBPBraacken-VG01
• Op werkdagen bij de Ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris
van Rooijstraat 1 in Vught. De openingstijden
zijn maandag van 9.00 tot 19.30 uur, dinsdag
t/m donderdag 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag
9.00 tot 12.30 uur
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 met ingang van donderdag
15 oktober 2020 tot en met donderdag 26
november 2020.
U kunt alleen beroep instellen als u:
1. belang hebt bij het bestemmingsplan én
2.gereageerd hebt op het ontwerpbestemmingsplan (door een zienswijze in te dienen)
Hebt u niet gereageerd? Dan kunt u soms toch
beroep instellen. U moet dan wel aantonen 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.
Tegen de wijziging van de begrenzing van het
Natuurnetwerk Brabant is geen beroep mogelijk.
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 bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Als u binnen de termijn beroep indient, kunt u de
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak 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 voorlopige 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 27 november 2020. Maar het treedt nog
niet in werking als iemand binnen de beroepstermijn 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.

BESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER
Ten behoeve van het realiseren van woningen
in het bestemmingsplan ‘De Braacken van
Mariënhof’ 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.

PROCEDURE
Op dit besluit is de procedure 1a van toepassing. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit
vanaf donderdag 15 oktober 2020 tot en met
26 november 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.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
•G
 ewijzigd 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.

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.

•H
 ebt 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.

Zonneweilaan
• De Zonneweilaan is afgesloten vanaf de Ridder
van Brechtlaan tot Zonnebos.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
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.

Doel m.e.r. rapportage
Het voorkomen van aantasting van het milieu
is van groot maatschappelijk belang. Het is
daarom zaak om het milieubelang volwaardig
in de besluitvorming te betrekken. Om hier in
de praktijk vorm aan te geven is het instrument
milieueffectrapportage of te wel m.e.r. ontwikkeld.
Besluit college
Volgens de Wet milieubeheer en het Besluit
milieueffectrapportage moet het bevoegd
gezag (het college, in dit geval) bepalen of voor
het project een milieueffectrapportage vereist
is. Naar aanleiding van de ‘Notitie vormvrije
m.e.r.-beoordeling voor het bestemmingsplan
‘Rozenoord’, heeft het college besloten dat
er geen milieueffectrapport nodig is omdat er
geen belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu te verwachten zijn.

Terinzagelegging
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen tegelijkertijd met het bestemmingsplan
Rozenoord ter inzage. U kunt de stukken
inzien vanaf donderdag 15 oktober tot en met
woensdag 25 november. Het besluit en de stukken zijn te verkrijgen bij de publieksbalie van
het gemeentehuis tijdens openingstijden.
Vervolgprocedure
Een vormvrije m.e.r.-beoordelingsbesluit is
een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht.
Deze beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor
bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een
belanghebbende – los van het voor te bereiden
besluit – rechtstreeks in zijn belang treft.
Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen
het besluit kenbaar maken in het kader van de
wettelijke procedure waarvoor het vormvrije
m.e.r.-beoordelingsbesluit wordt genomen. In
dit geval in het kader van de bestemmingsplanprocedure. Het ontwerpbestemmingsplan
‘Rozenoord’ ligt tegelijkertijd ter inzage.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel
dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073 65 80 680.

BESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER
Ten behoeve van het realiseren van twee
woningen aan de Taalstraat 132 te Vught is een
aanvraag om hogere waarden ingevolge de
Wet geluidhinder ingediend. Deze ontheffing is
aangevraagd vanwege de herbestemming van
een winkelpand tot woningen Burgemeester

BOUWEN
EN WONEN

en wethouders hebben besloten de verzochte
hogere waarden vast te stellen.
PROCEDURE
Op dit besluit zijn de procedures 1b en 4 van
toepassing.
KAP
•	
Theresialaan 34, kappen van een boom,
OV20201245.
	
De vergunning is verzonden op 9 oktober
2020.

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor PROCEDURE
de activiteiten bouwen en monumenten wor- Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasden voorgelegd aan de Welstandscommissie. sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binAndere aanvragen omgevingsvergunning wor- nen zes weken met ingang van de dag na die
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
waarop de beschikking is verzonden worden
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
aangetekend.
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
openbaar. De agenda voor elke vergadering VERLEENDE
staat op de site van de gemeente Vught, www. OMGEVINGSVERGUNNINGEN
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven
UITGEBREIDE PROCEDURE
weken op dinsdagmorgen in het gemeente- •	
Taalstraat 151, restaureren van de bestaankantoor. Voor meer informatie kunt u conde parkbrug en vernieuwen landhoofden,
tact opnemen met het secretariaat van de
UV20204004.
Welstandscommissie via telefoonnummer 073 	
De vergunning is verzonden op 9 oktober
65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag
2020.
tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00
tot 12.30 uur.
PROCEDURE
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost- Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepasBrabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125, sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen
5200 MA ’s-Hertogenbosch.
zes weken met ingang van de dag na de publicatie ingediend worden
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
INGEKOMEN SLOOPMELDING
•	
Jan van Galenstraat 61, interne verbouwing •	
Anna Bijnsstraat 26, gedeeltelijk slopen 1e
woning, OV20201255, ingekomen 2 oktober
verdieping, zolder en dak, SM20207051.
2020.
	
De melding is geaccepteerd op 6 oktober
•	
W.J. van Ghentstraat 25, aanleggen in/uitrit,
2020.
OV20201256, ingekomen 2 oktober 2020.
•	
Haspelstraat 21, slopen van een asbesthou•	
Gogelstraat 3, bouwen van een woonzorgdende wand, SM20207055.
voorziening, OV20201258, ingekomen 6 okto- 	
De melding is geaccepteerd op 7 oktober
ber 2020.
2020.
•	Dorpsstraat 54,vervangen rolhek,OV20201259,
ingekomen 8 oktober 2020.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
PROCEDURE
procedurekader).
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN
aanvraagnummer
INRICHTINGEN
Burgemeester en wethouders van Vught
VERLEENDE
maken bekend, dat de volgende melding(en) als
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer zijn ingekomen:
BOUW
•	op 3 september 2020 ingekomen melding op
•	Nieuwe Erven 13, bouwen van een dakkapel,
grond van het Besluit algemene regels inrichOV20201248.
tingen milieubeheer (activiteitenbesluit), reali	
De vergunning is verzonden op 5 oktober
seren aanleg gesloten bodemenergiesysteem
2020.
buiten inrichtingen, MM20200018 , gevestigd
•	
Wildpad 4, uitbreiding van de woning,
aan de Vijverbosweg 4, te Vught.
OV20201222.
	
De melding is geaccepteerd op 9 oktober
	
De vergunning is verzonden op 9 oktober
2020.
2020.
•	op 2 september 2020 ingekomen melding op
grond van het Besluit algemene regels inrichINRIT / UITWEG
tingen milieubeheer (activiteitenbesluit), reali•	Andrej Sacharovlaan 3, verleggen van een in-/
seren aanleg gesloten bodemenergiesysteem
uitrit van de zuidzijde naar de noordzijde van
buiten inrichtingen, MM20200017 , gevestigd
het perceel, OV20201183.
aan de Juliana van Stolberglaan 22, te Vught.
	
De vergunning is verzonden op 7 oktober 	
De melding is geaccepteerd op 9 oktober
2020.
2020.

Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, Vught. Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl
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•	Op 20 augustus 2020 ingekomen melding op
grond van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit), realiseren aanleg gesloten bodemenergiesysteem
buiten inrichtingen, MM20200016 , gevestigd
aan de Loyolalaan 30, te Vught.

De melding is geaccepteerd op 9 oktober 2020.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).

INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING
•	
St.-Lambertusstraat 60, brandveilig gebruik
van Dorpshuis "The Battle Axe", GM20208014,
ingekomen 28 juli 2020.
	De melding is geaccepteerd op 7oktober 2020.

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

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