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JEUGDAGENT IN CORONA-TIJD
Gemeente Vught heeft twee jeugdagenten, Thom en Edith. Een jeugdagent houdt zich
bezig met jongeren tussen de 12 en 18 jaar en jongvolwassen tot 23 jaar. De coronamaatregelen hebben ook gevolgen voor hun politiewerk. Hoe gaan zij daar mee om?
Thom en Edith geven antwoord.
Welke corona maatregelen zijn er bij de
politie genomen?
We houden ons, ook bij de politie, zoveel
mogelijk aan de landelijke corona richtlijnen.
We ontsmetten ons werkmateriaal en dragen
mondmaskers in openbare ruimten. Daarnaast
overleggen we zoveel mogelijk digitaal, via een
beeldverbinding.

Hoe ga je om met negatief gedrag van
jongeren t.o.v. de coronamaatregelen?
Jongens en meiden, het is even wat het is. Laten
we samen het groter geheel in gedachten houden. Als iedereen nu zijn best doet om het virus
te beheersen, kunnen we hopelijk volgend jaar
weer genieten van Jeugd Aktief, een middag op
het terras of een avondje aan de IJzeren man.

Wat zijn de gevolgen van deze maatregelen voor de dagelijkse werkzaamheden?
Sinds het corona virus onder ons is, zien we
een verschuiving naar vormen van digitale
criminaliteit. Denk aan phishing of de bekende
‘mam, dit is mijn nieuwe nummer’ Whatsapp
fraude. Ook boeven werken blijkbaar liever
veilig vanuit thuis.

Heb je nog tips en trics voor jongeren?
Bij Jongerencentrum Elzenburg kun je terecht
voor leuke activiteiten. Via Jongerenwerk Vught
kun je bovendien deelnemen aan een pittige
online escaperoom. Kijk eens op hun Facebook
of Instagram pagina of neem voor deelname
contact op met jongerenwerker Patriek van de
Sanden bereikbaar via 06 46 76 81 12.

Hoe waarborg je de veiligheid van jezelf
en van de jongeren?
Onze 112 centralisten stellen aan alle melders
vragen over hun gezondheid. Deze informatie
zetten zij rechtstreeks door naar de surveillancewagens. We zijn hier dus actief mee bezig.
We houden ons aan de corona richtlijnen,
zoals 1,5 meter afstand houden. Maar eenmaal
ter plaatse kan het in het heetst van de strijd
natuurlijk toch gebeuren dat we dichter bij
mensen moeten komen, dan ons lief is. Dat blijft
een beetje het risico van het vak.
Hoe staat de jeugd in de gemeente Vught
t.o.v. de landelijke coronamaatregelen?
Over het algemeen zijn wij trots op de jongeren in Vught. Enkele uitzonderingen daargelaten,
passen zij zich goed aan. Op aanspreken reageren ze begripvol. We denken dat iedereen er
inmiddels goed van bewust is wat de risico’s
van het virus zijn.

Thom is te volgen via Jeugdagent_Thom
@Instagram en Edith kun je mailen via
Edith.Vermelis@politie.nl. Ze zijn beiden ook te
bereiken via de jongerenwerker in Vught en Haaren
of via de wijkagent.

Oproep aan culturele organisaties in Vught en Cromvoirt
VRAAG FINANCIËLE STEUN VOOR UW EXTRA
CORONAKOSTEN OF GEDERFDE INKOMSTEN

OPHALEN SNOEIHOUT ZATERDAG 7 NOVEMBER
Op zaterdag 7 november halen we uw snoeihout gratis aan huis op. Leg het snoeihout
zaterdagochtend vóór 07.30 uur aan de straat. De bundels mogen niet langer zijn dan
1,5 meter en maximaal 15 kilo wegen.
U kunt uw snoeiafval ook gratis naar de Milieustraat brengen. De Milieustraat is op woensdag en
vrijdag open van 12.30 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

De cultuursector heeft het moeilijk door de coronamaatregelen. Het kabinet heeft
geld beschikbaar gesteld om de sector te steunen, ook op lokaal niveau. De gemeente
zorgt voor de verdeling van dit geld. Heeft uw culturele organisatie financiële steun
nodig vanwege extra kosten of gederfde inkomsten door de coronacrisis? Vraag dan
een bijdrage aan.
De gemeente wil de culturele organisaties snel
en op eenvoudige wijze helpen. We rekenen
erop dat u geen aanvraag doet als u geen steun
nodig hebt.

een e-mail naar subsidies@vught.nl. Geef aan
dat u vanwege extra coronakosten of gederfde
inkomsten gebruik wenst te maken van financiele ondersteuning. Vermeld de volgende gegevens in uw mail:
Voor wie?
• De naam van uw (culturele) organisatie
De financiële steun is bedoeld voor culturele • De naam en het telefoonnummer/e-mailorganisaties die hier behoefte aan hebben vanadres van uw contactpersoon
wege extra kosten of gederfde inkomsten door • Het IBAN (rekening) nummer van uw orgade corona-maatregelen.
nisatie
Voor wie niet?
De regeling is niet bestemd voor commerciele organisaties, zelfstandige kunstenaars en
ZZP’ers in de culturele sector. Zij kunnen, als
zij aan de voorwaarden voldoen, gebruik maken
van de landelijke regelingen en voorzieningen.

Wees op tijd
De aanvraagtermijn voor financiële steun sluit
met ingang van 5 november aanstaande. Dien
uw aanvraag daarom op uiterlijk 4 november
2020 in.

Hoe werkt het?
U ontvangt gemeentelijke subsidie
Ontvangt uw culturele organisatie gemeentelijke subsidie, dan hoeft u niet in actie te komen.
U krijgt dan binnen twee weken een e-mail van
ons. Daarin vragen we u of u te maken hebt
met extra ‘coronakosten’ of inkomstenderving
en in aanmerking wilt komen voor financiële
steun.

Een praktische aanpak
Om u en onszelf niet onnodig te belasten, kiezen we voor een praktische aanpak zonder te
veel rompslomp. Zijn de aanvragen ingediend,
dan bepalen we hoe we u op een rechtvaardige wijze kunnen helpen. We zorgen voor een
snelle uitbetaling van toegekende vergoedingen.
Houdt u er rekening mee dat het om een
tegemoetkoming gaat. We vergoeden niet de
werkelijke kosten.

U ontvangt géén gemeentelijke subsidie
Ontvangt uw culturele organisatie géén
gemeentelijke subsidie maar hebt u wel behoefte aan een financiële bijdrage, stuur dan zelf

Vragen?
Hebt u vragen over de financiële steun voor de
culturele organisaties, stelt u ze dan bij voorkeur per e-mail: gemeente@vught.nl.

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-

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.

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

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 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.

TESTTEAM TOEGANKELIJKHEID
Verminderen van drempels voor iedereen

BESTEMMINGSPLAN ‘St. Lambertusstraat 112-112a
Cromvoirt’
De gemeenteraad van Vught heeft op 8 oktober 2020 het bestemmingsplan ‘St.
Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt vastgesteld. Hieronder staat wat dit betekent.
Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan.
Waar gaat het vastgestelde bestemmingsplan ‘St. Lambertusstraat 112-112a
Cromvoirt’ over?
Het bestemmingsplan ‘St. Lambertusstraat 112112s Cromvoirt’ gaat over de herontwikkeling
van het perceel St. Lambertusstraat 112-112a
in Cromvoirt, in die zin dat het agrarisch
bedrijf ter plaatse wordt beëindigd, de monumentale boerderij wordt gesplitst in twee
wooneenheden en ten westen en ten oosten
van de bestaande boerderij een woning wordt
gerealiseerd.

U kunt het bestemmingsplan bekijken
Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 oktober 2020 tot
en met 3 december 2020 ter inzage. U kunt
het bestemmingsplan met bijbehorende stukken bekijken:
Het Testteam Toegankelijkheid gaat op een
de beleving. Welzijn Vught gaat, in samenwer- • Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijandere manier naar de toegankelijkheid
king met Toegankelijk Vught en ondersteund
keplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
van verschillende gebouwen en locaties kij- door de deskundigen van Zet, het Testteam
crvBPslambertus112-VA01
ken. Niet met een meetlatje, maar vanuit Toegankelijkheid opzetten.
• 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.
VACATURE TESTTEAM TOEGANKELIJKHEID

De gemeente Vught wil ervoor zorgen dat mensen met een beperking minder drempels ervaren. Vaak zitten deze drempels in kleine dingen, zoals een reclamebord dat
in de weg staat of het ontbreken van beugels op het toilet. In Vught gaan we daarom
starten met een Testteam Toegankelijkheid, een onderdeel van de inclusieagenda (20192021) van de gemeente Vught.

Vindt u toegankelijkheid van openbare locaties belangrijk en denkt u graag mee over hoe
het op sommige plekken beter kan? Misschien

is dan het Testteam Toegankelijkheid iets voor
u. Bent u geïnteresseerd? U vindt de vacature
met alle informatie in Het Klaverblad.

GEZAMENLIJKE COMMISSIE
Donderdag 29 oktober om 20.00 uur
Op donderdag 29 oktober aanstaande verga- • Bestuursrapportage II 20202
dert de Gezamenlijke Commissie. Tijdens deze • P
 rogrammabegroting 2021
vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over onderstaande onderwerpen.
Indien u over een geagendeerd onderwerp
De vergadering begint om 20.00 uur in de
uw mening kenbaar wilt maken, dan is er de
Commissiekamer van het Raadhuis aan het
mogelijkheid om tijdens de commissievergadeLeeuwensteinplein 5.
ring in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid
De conceptagenda en de bijlagen zijn digitaal
uw visie over het onderwerp met de comraadpleegbaar
missie te delen. Als u van deze gelegenheid
(www.vught.bestuurlijkeinformatie.nl). U kunt
gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via
de vergadering rechtstreeks volgen via internet
gemeenteraad.vught.nl. Voor meer informatie
(www.gemeenteraad.vught.nl).
over het spreekrecht kunt u contact opnemen
met de griffie via 073 65 80 680 of stuur een
Onderwerpen:
mail naar griffie@vught.nl.
• Zienswijzeverzoek Veiligheidsregio BrabantNoord deelname in werkgeversvereniging verordening garantstelling

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

NIET VERGETEN
•Energie besparen met kleine energie besparende maatregen. Verzilver de voucher die u thuis
ontvangen heeft!
• Energie besparen tijdens de ‘Nacht van de Nacht’ op 24 oktober. Zet u ook overbodige verlichting uit?

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.

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 23 oktober 2020 tot en met 3
december 2020.
U kunt alleen beroep instellen als u:
- belang hebt bij het bestemmingsplan én
- 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.
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 4
december 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.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
•G
 ewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
‘Gogelstraat 3, Vught’
• Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan
'Loverensestraat 2, Cromvoirt'
• Ontwerp bestemmingsplan ‘Rozenoord’
• Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘De
Braacken van Mariënhof’

•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.

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

Dinsdag 3 november:
MARTINIHAL VUGHT GERESERVEERD VOOR
GRIEPPRIK PATIENTEN VAN HUISARTSENPRAKTIJK
‘DE GROENE BEUK’
In deze tijd van het jaar krijgen veel inwoners een griepprik.Volgens goed gebruik regelt
elke huisartsenpraktijk in Vught zelf de tijd en plaats van de prik voor de eigen patiënten. Huisartsenpraktijk De Groene Beuk koos voor de Martinihal. Alléén de patiënten
van De Groene Beuk met een persoonlijke oproep voor een griepprik (níet in combinatie met een pneumokokkenprik) kunnen hier op dinsdag 3 november terecht. Voor
elke patiënt geldt een aangegeven tijdstip tussen 13.00 en 18.00 uur. Er zijn ongeveer
800 patiënten. Vanzelfsprekend worden de coronaregels in acht genomen.
De gemeente richt de Martinihal zo in dat de patiënten de vereiste 1,5 meter afstand van elkaar
houden. De gemeente en huisartsenpraktijk De Groene Beuk roepen de patiënten op om zoveel
mogelijk met de fiets naar de Martinihal te komen om verkeersopstoppingen voorkomen. Houd
bij uw bezoek aan de Martinihal 1,5 meter afstand, was vooraf uw handen, ga thuis naar het toilet
en draag een mondkapje.
BELANGRIJK:
• Alléén patiënten van ‘De Groene Beuk’ mét een oproep voor de griepprik kunnen in
de Martinihal terecht.
• Deze prikactie is niet voor patiënten van De Groene Beuk met een oproep voor
zowel de griepprik als de pneumokokkenprik. Zij hebben een afspraak op een andere
datum in de huisartsenpraktijk
• Zonder oproep van De Groene Beuk voor de griepprik wordt u niet toegelaten in
de Martinihal
• Mensen met corona-klachten moeten een andere afspraak maken voor de prik

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.

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.

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

BOUWEN
EN WONEN
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
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 Oost-Brabant Sector Bestuursrecht
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW
•	Taalstraat 132, verbouwen van een winkel naar
twee woningen, OV20201083.
	De vergunning is verzonden op 12 oktober
2020.
•	Michiel de Ruyterweg 126, plaatsen van een
dakkapel met nokverhoging, OV20201193.
	De vergunning is verzonden op 13 oktober
2020.
•	Titus Brandsmalaan 1, realiseren van een toegangspoort, OV 20201230.
	De vergunning is verzonden op 14 oktober
2020.
PLANOLOGISCHE STRTIJDIG GEBRUIK
•	Lidwinastraat 53, tijdelijke bewoning voormalig schoolgebouw, OV20201232.
	De vergunning is verzonden op 15 oktober
2020.

INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
•	
Meierijsingel 11 en 12, bouwen van een
INGEKOMEN SLOOPMELDING
aanbouw aan de voorzijde van de woning, •	
Fortstraat 23, verwijderen asbesthoudende
OV20201261, ingekomen 10 oktober 2020;
materialen, SM20207056.
•
Frans Halsstraat 4, interne verbouwing, 	De melding is geaccepteerd op 14 oktober.
OV20201262, ingekomen 11 oktober 2020;
•	Vijverbosweg 4, slopen van twee bijgebouwen,
•
Kempenlandstraat 25 en 27A, aanbrengen
SM20207054.
van inpandige hellingbaan en dichtleggen vide, 	De melding is geaccepteerd op 15 oktober
OV20201263, ingekomen 12 oktober 2020;
2020.
•	
Dennenlaan 2, verbouwen van de woning,
OV20201264, ingekomen 12 oktober 2020;
PROCEDURE
•	
Gementweg 7, aanvraag revisievergunning, Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
UV20204007, ingekomen 7 oktober 2020;
procedurekader).
•	
Esscheweg 203A, plaatsen erfafscheidingen,
OV20201265, ingekomen 15 oktober 2020.

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

Gemeente Vught

@Vught

