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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

De gemeenteraad krijgt er met de komst 
van Helvoirt twee zetels bij. Inwoners van 
Cromvoirt, Helvoirt en Vught die mogen stem-
men, 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 uit-

gevoerd. 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.

Het kan zijn dat het u niet lukt om te gaan stemmen. Bijvoorbeeld omdat u ziek of op 
vakantie bent. U kunt dan iemand namens u laten stemmen (machtigen). U machtigt 
bijvoorbeeld uw partner, buurvrouw of een vriend. 

Onderhands machtigen
Hebt u de stempas ontvangen? Dan kunt u 
heel makkelijk een andere kiezer uit Helvoirt, 
Cromvoirt of Vught namens u laten stemmen. 
Vul de achterkant van uw stempas in. Zet 
allebei uw handtekening. De persoon die u 
hebt gemachtigd neemt bij het stemmen uw 
ingevulde en ondertekende stempas mee. Plus 
(een kopie van) uw paspoort, identiteitskaart 
of rijbewijs. Hij kan ook een foto van uw pas-
poort, identiteitskaart of rijbewijs maken met 
zijn smartphone. Hij laat deze foto zien als hij 
namens u gaat stemmen. Degene die gemach-
tigd is mag maximaal drie stemmen uitbrengen. 
De eigen stem en maximaal twee stemmen 
namens iemand anders. Hij brengt deze stem-
men tegelijkertijd uit

Schriftelijk machtigen
U kunt tot 13 november 2020 ook schrif-
telijk machtigen. Print het formulier op 
www.vught.nl/verkiezingen/machtigen uit, vul 
het in en stuur het op tijd naar de gemeente 
Vught. Inleveren bij het gemeentekantoor kan 
ook. Woont u in Helvoirt? Vul dan het formu-
lier op de website van de gemeente Haaren 
in, of lever het ingevulde formulier in bij het 
gemeentekantoor in Haaren. 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.

IEMAND NAMENS U LATEN STEMMEN (MACHTIGEN)

STEMBUREAUS
U kunt stemmen in elk stembureau in Helvoirt, Vught of Cromvoirt. In alle stembureaus zijn maat-
regelen genomen, zodat u veilig kunt stemmen. U wordt ontvangen door een gastheer of gastvrouw, 
die er voor zorgt dat u alle ruimte heeft en houdt. Er zijn looproutes en stapunten, waardoor u 
altijd op anderhalve meter afstand blijft van andere aanwezigen in het stembureau. U draagt een 
mondkapje en desinfecteert uw handen. Er zijn verder kuchschermen. Ook maken we de stemhok-
jes, deurklinken en stempotloden geregeld schoon. 

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.

stembureau adres
Service appartementen Eikendonck Eikendonck 1, Vught
DePetrus Heuvel 2, Vught
Zaal van Berkel Vlasmeersestraat 79, Vught
Het Kwartier Koninginnelaan 1, Vught
Tennisvereniging Woburnpark Eikenlaan 18
Kindcentrum de Leydraad Kerkweg 2, Cromvoirt
Tafeltennisvereniging  JCV Van de Pollstraat 3a, Vught
Jeugd- en jongerencentrum Elzenburg Brabantlaan 75, Vught
Theatergroep Bint Moleneindstraat 1, Vught
De Kwebben Sasse van Ysseltstraat 2, Vught
Hertog van Brabantschool Brabantlaan 75, Vught
Martinihal Martinilaan 8, Vught
HealthCity Vught Kraaiengatweg 3, Vught
Gemeentekantoor Secr. van Rooijstraat 1, Vught
Brandweer Vught Kettingweg 7a, Vught
Prins Hendrik Sportlaan 1, Vught
De Braacken Loyolalaan 9, Vught
HelvoirThuis Kloosterstraat 30, Helvoirt
Brandweer Helvoirt Stationsweg 2, Helvoirt

•  Bent u blind of slechtziend? In stembureau Zaal van Berkel zijn twee stemmallen aanwezig om u 
te helpen met stemmen;

•  Speciaal voor bewoners van Huize Theresia en Huize Elisabeth is er een mobiel stembureau. Dit 
stembureau is van 7.30 uur tot 12.00 uur open voor bewoners van Huize Theresia. Bewoners 
van Huize Elisabeth kunnen stemmen van 15.00 uur tot 20.30 uur. Woont u niet in een van deze 
verpleeghuizen? Breng uw stem uit in een regulier stembureau.

OP WIE KUNT U STEMMEN?
U hebt als het goed is vorige week de kandi-
datenlijsten in de bus gekregen. Hierop staan 
de politieke partijen waarop u bij de gemeen-
teraadsverkiezingen van 18 november kunt 
stemmen. En ook de partijleden op wie u kunt 
stemmen (de kandidaten). Op de websites van 

de politieke partijen leest u wat hun plannen 
zijn. Vaak delen ze ook folders uit met hun pro-
gramma, houden ze debatten en kunt u in de 
krant lezen wat zij willen gaan doen.
Bent u de kandidatenlijsten kwijt? U vindt ze 
ook op www.vught.nl/verkiezingen. 

MET DE STEMBUS NAAR HET STEMBUREAU

Senioren zijn van harte uitgenodigd om gebruik 
te maken van de stembus. Op 18 november 
rijdt de bus gratis door Cromvoirt, Helvoirt 
en Vught. 

Aanmelden en spelregels
Wilt u op 18 november 2020 gebruik maken 
van gratis busvervoer naar het stembureau? 

•  Meldt u aan via 073 71 13 191 /
seniorenbusvught@gmail.com;

•  Doe dit op werkdagen tussen 9.00 en 13.00, 
uiterlijk dinsdag 17 november 2020;

•  Geef aan van welke bloktijd u gebruik wilt 

maken: tussen 10.00 en 12.00 uur; tussen 
13.00 en 15.00 uur of tussen 17.00 en 19.00 
uur;

•  Rollators kunnen mee in de bus; rolstoelen 
niet;

•  U moet zelfstandig kunnen in- en uitstappen en 
zelf uw gordel om kunnen doen;

•  U draagt een mondkapje en bent klachtenvrij.

Vergeet niet uw stempas en uw paspoort, iden-
titeitsbewijs of rijbewijs mee te nemen.
Kijk voor alle informatie over de verkiezingen 
op www.vught.nl/verkiezingen.

Wilt u op 18 november stemmen, maar is het voor u als senior lastig om bij een stem-
bureau te komen? Bijvoorbeeld omdat u een beperking hebt? 

Veel horecaondernemers zijn op dit moment 
overgestapt naar bezorgdiensten en afhaalpun-
ten. Wij willen inwoners laten weten welke 
horecabedrijven open zijn en wat hun aanbod 
is. Dit kan variëren van een alternatieve menu-
kaart op de website tot een afhaal lunch. Of 
een samenwerking tussen verschillende onder-
nemers. 

Ook meedoen?
Bent u een horecaondernemer en kunt u de 
promotie goed gebruiken? Vul dan het formu-
lier in op www.bezoekvught.nl/thuis-uit-eten. 
Op deze site vindt u een overzicht van alle 
aangemelde horecaondernemers. 

Lekker uiteten, maar dan thuis. Dat kan nog steeds, zelfs in deze barre coronatijden. 
Het virus raakt ons allemaal, maar onze horeca krijgt het wel heel hard voor zijn kiezen. 
Ondanks deze tijden blijft het ondernemershart kloppen en ontstaan er nieuwe en crea-
tieve oplossingen. Om de lokale horeca ondernemers een handje te helpen, vertellen we 
onze inwoners graag waar ze een snelle maaltijd, lekkere lunch of heerlijk diner kunnen 
bestellen. Om zelf op te halen, of thuis te laten bezorgen.

EEN STEUNTJE IN DE RUG VOOR DE HORECA
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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

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN

•  Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
‘Gogelstraat 3, Vught’ 

•  Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan 
'Loverensestraat 2, Cromvoirt'

•  Ontwerp bestemmingsplan ‘Rozenoord’
•  Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan  
‘De Braacken van Mariënhof’

•  Vastgesteld bestemmingsplan ‘St. 
Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt’

•  U vindt alle informatie over de plannen, gebie-
den 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.

FIETSROUTE 
ESSCHEBAAN WEER  
IN GEBRUIK

De gemeente Vught hangt kroonringen door heel Vught voor de zakken voor plastic, 
blik en drinkpakken (PBD). De bedoeling is dat alle straten aan het eind van dit jaar 
zijn voorzien van kroonringen. Hangen de kroonringen nog niet bij u in de straat? Dan 
kunt u deze de komende maanden verwachten. 

Een kroonring is een plastic ring met doppen 
die rondom een lantaarnpaal wordt gehangen. 
Aan de doppen kunnen de plastic zakken voor 
PBD gehangen worden. Op de meeste plekken 
worden de kroonringen op de juiste manier 
gebruikt. Wat weer zorgt voor een verbetering 
van het straatbeeld. 

Verbeterpunten?
Natuurlijk zijn er altijd locaties waar nog te 
weinig kroonringen hangen of waar de rin-
gen op de verkeerde plaats hangen. Zodra 
alle kroonringen zijn verspreid in Vught en 
Cromvoirt, rijden we een ronde door de 
gemeente Vught om de verspreiding van de 
kroonringen te verbeteren.

De spelregels voor het aanbieden van de PBD 
zakken aan de kroonringen: 

•  Bewaar de PBD zakken in huis en hang de 
zakken alleen aan de kroonringen op de inza-
meldag. Hang de zakken dus niet alvast buiten 
op andere dagen. Dit zorgt voor extra overlast.  
De inzameldagen kunt u vinden op de afvalka-

lender op onze website of via de afvalapp van 
de Afvalstoffendienst. 

•  Hang de PBD zakken op de inzameldag voor 
07.30 uur op aan de kroonringen. 

•  Hang de PDB zakken met het hengsel aan de 
knoppen. Draai of knoop het hengsel niet vast. 
Dit bespaart veel tijd voor de chauffeurs die 
de zakken losmaken. 

•  Zijn alle kroonringen in de straat vol? Dan 
mag u de plastic zak op de grond naast de 
lantaarnpaal met kroonring aanbieden. Deze 
wordt dan gewoon meegenomen mits er geen 
verkeerd afval in de zak zit.

  Gebruik de gemeentelijke plastic zakken 
voor PBD. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij 
het gemeentekantoor, het bibliotheekpunt 
Cromvoirt en de Milieustraat. 

•  Is uw zak niet meegenomen, bijv. omdat er 
verkeerd afval in zat? Haal de zak dan zelf naar 
binnen en bied deze de volgende inzamel-
ronde opnieuw aan. 

•  Is de kroonring stuk, neem dan contact op met 
de gemeente Vught via 073 65 80 680.

KROONRINGEN IN DE GEMEENTE VUGHT
Zo houden we Vught samen schoon!

Waarom is energie besparen belangrijk?
De aarde warmt op doordat we veel fos-
siele brandstoffen (benzine, aardgas en der-
gelijke) verbranden. Hiermee stoten we CO2 
uit. Door onder andere de hoeveelheid CO2 
in de lucht stijgt de temperatuur (opwarming 
van de aarde) waardoor de zeespiegel stijgt. 
Besparen van energie beperkt deze gevolgen. 
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. Langzaam maar zeker 
stoppen we het gebruik van aardgas en stappen 
we over op duurzame energiebronnen zoals 
zon en wind. Naast het overstappen op andere 
energiebronnen kunnen we ook onze energie-
behoefte verlagen. Door energie en daarmee 

CO2 te besparen, verhoogt u uw wooncomfort. 
Daarnaast verlaagt u uw energierekening.

Winactie
Naast de bon is er ook een EnergieBespaarposter 
toegevoegd aan de brief. Op deze poster staan 
allerlei weetjes over de kleine energiebespa-
rende 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 ener-
giebesparingspakket ter waarde van €5000! 
Deze actie loopt tot uiterlijk 22 november 
2020.
Kijk op www.brabantwoontslim.nl/tegoedbon 
voor de voorwaarden, hoe u de bon kunt 
verzilveren én hoe u mee kan doen met de 
winactie!

LEVER UW TEGOEDBON VOOR ENERGIE-
BESPARENDE MAATREGELEN IN
Doe dit voor 22 november 2020

Vanaf vrijdag 30 oktober is het fiets-
pad Esschebaan weer open voor gebruik. 
De aangelegde fietsstrook tussen de 
Bergenshuizensestraat en de Pickensteeg 
is een belangrijke verbindingsroute tussen 
Helvoirt, Esch en Boxtel. De fietsstrook 
van ongeveer 450 meter is, volgens zeg-
gen, in ere herstelt. 

De Esschebaan maakt ook onderdeel uit van 
een recreatieve fietsroute. De aangelegde fiets-
strook is gerealiseerd door de gemeente Vught 
en de gemeente Haaren en afgestemd met de 
lokale afdeling van de Fietsersbond ’s-Herto-
genbosch.

Fietsersbond: ''De Fietsersbond en de vele dage-
lijkse gebruikers zijn blij met dit eenvoudig fietspad."

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.

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.

REPARATIES AAN ASFALT 
Van maandag 9 t/m vrijdag 13 november
Van maandag 9 t/m vrijdag 13 november 
worden in de gemeente Vught diverse asfal-
treparaties uitgevoerd. Deze reparaties vinden 
vooral plaats op locaties waar het asfalt eerder 
is opgebroken voor werkzaamheden aan de 
riolering of nutsleidingen. Op deze plekken is 
asfalt verwijderd en vervangen door betonste-
nen. Nu de ondergrond is ingezakt, worden de 
betonstenen verwijderd en het nieuwe asfalt 
aangebracht. 

Voor deze werkzaamheden zijn geen grote 
afsluitingen nodig, wel kan er sprake zijn van 
overlast. Op de meeste locaties maken we 
gebruik van een halve wegafzetting en is er een 
rijstrook beschikbaar. Soms wordt het verkeer 
tijdelijk omgeleid omdat er meer ruimte nodig 
is om de werkzaamheden veilig uit te kun-
nen voeren. Verkeersregelaars regelen dan het 
verkeer.

Het acuut veiligheidsrisico van de brug aan 
de Deutersestraat is algemeen bekend. Ook 
de genomen maatregelen geven dit risico aan. 
Om ervoor te zorgen dat zwaardere voer-
tuigen breder dan 2,20 m echt geen gebruik 
meer kunnen maken van de brug, vervangen 
we de betonnen blokken door een vangrail 
tussen de leuning.  Er wordt hard gewerkt aan 
een structurele oplossing voor wat betreft 
de draagkracht van de brug. Tot dan zijn de 
genomen maatregelen noodzakelijk.

Brug Deutersestraat afgesloten 
Op donderdag 5 november vinden de werk-
zaamheden plaats, eventueel met een uitloop 
naar vrijdag 6 november. Bij deze ingreep 
wordt gebruik gemaakt van groot materiaal. 
Om de veiligheid van de aannemer en de 
gebruikers van de brug te garanderen, is de 
brug op deze dag volledig afgesloten voor alle 
verkeer. Ook voor voetgangers en fietsers.

De brug aan de Deutersestraat kan bezwijken bij een te grote belasting. Vanwege 
de veiligheid van weggebruikers is eerder dit jaar besloten om zware- en land-
bouwwerktuigen te weren. Helaas hebben we moeten constateren dat niet 
iedereen zich aan de regels houdt. De verkeers- en waarschuwingsborden worden 
genegeerd en betonnen blokken worden door onbevoegden aan de kant gescho-
ven.

BRUG DEUTERSESTRAAT
Vervanging tijdelijke verkeersmaatregelen op 5 en 6 november

Bij harde wind komt het voor dat het papier 
uit de dozen waait. Stop het papier dus in 
een kartonnen doos en sluit deze goed af. Of 
bindt het papier en karton goed vast zodat 
het niet wegwaait. 

Ook de zakken met plastic afval kunnen 
wegwaaien. U kunt dit voorkomen door een 
aantal zakken aan elkaar te binden. Zo zorgen 
we samen voor mooie opgeruimde straten 
in Vught.

STORMWEER, LET OP UW AFVAL
Zorg dat uw plastic en papier niet kan wegwaaien

Enkele weken geleden ontvingen woningeigenaren een brief met een tegoedbon. Deze 
tegoedbon kan tot uiterlijk 22 november 2020 verzilverd worden. Met deze bon kun-
nen 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 gemeen-
telijke energieloket van Vught: Brabant Woont Slim. 
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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

•  Victorialaan 15, kappen van tien bomen t.b.v de 
ontwikkeling van plan Molenven, OV20201277, 
ingekomen 23 oktober 2020;

•  Middelstebaan 18, kappen van drie eikenbomen, 
OV20201278, ingekomen 25 oktober 2020;

•  Marktveld 8, legaliseren bedrijfswoning, 
OV20201280, ingekomen 27 oktober 2020;

•  Dokter Hillenlaan 13, aanbrengen van gevel-
reclame aan de zijgevel van het tijdelijke pand 
Etos, OV20201282, ingekomen 29 oktober 
2020.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Groensteeg 4, aanleg 20 zonnepanelen, 
OV20201157.

  De brief is verzonden op 28 oktober 2020.
•  Heuvel 4, vervangen van kozijnen aan de ach-

tergevel, OV20201097.
 De brief is verzonden op 28 oktober 2020.

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

Het College van B&W heeft besloten deze aan-
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met 
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW
•  Kruishoeveweg 3, nieuwbouw veldschuur / 

paardenstal, OV20201200.
De brief is verzonden op 29 oktober 2020.

BOUW EN INRIT / UITWEG
•  Esscheweg 272 F, bouwen vrijstaande woning 

en aanleggen van een in-/uitrit, OV20201210.
  De vergunning is verzonden op 28 oktober 
2020.

AANLEG
•  Cromvoirtsepad 5, kappen van zes bomen in 

verband met de herinrichting van het perceel, 
OV20201249.

  De vergunning is verzonden op 29 oktober 
2020.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING 
IN- EN UITRIT

•  Juliana van Stolberglaan 38 en Poortlaan 2A, 
bouwen van twee woningen onder een kap en 
het aanleggen van een in-/uitrit, OV20201154.

  De vergunning is verzonden op 28 oktober 
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
•  St.-Lambertusstraat 33, gedeeltelijk slopen van 

delen van het hoofdgebouw, SM20207050.
  De melding is geaccepteerd op 29 oktober 
2020.

•  St.-Lambertusstraat 82, gedeeltelijk slopen van 
de woning, SM20207061.

  De vergunning is verzonden op 30 oktober 
2020.

•   St.-Lambertusstraat 80, gedeelte slopen van de 
woning, SM20207059

  De vergunning is verzonden op 30 oktober 
2020.

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

LEEGSTANDSWET
VERGUNNING ARTIKEL 15 
leegstandswet

Burgemeester en wethouders van Vught 
maken bekend dat zij aan Janssen de Jong 
Projectontwikkeling BV een vergunning op 
grond van de Leegstandswet hebben verleend 
voor de tijdelijke verhuur tot 27 november 
2021 van kamers/appartementen gelegen in 
het pand “de Braacken”, gevestigd aan de 
Loyolalaan 9 te Vught.
De vergunning is verzonden op 27 oktober 
2020.

PROCEDURE
Hierop zijn procedure 1b en 4 van toepassing 
(zie procedurekader).

BOUWEN 
EN WONEN

RAADSVERGADERING 
Donderdag 5 november om 20.00 uur

De gemeenteraad vergadert op donderdag 5 november 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. 

De conceptagenda en bijbehorende vergader-
stukken zijn te raadplegen op 
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is 
rechtstreeks te volgen via het Youtube-kanaal 
van de griffie gemeente Vught. 

BESPREEKSTUKKEN
•  Zienswijzeverzoek Veiligheidsregio Brabant-

Noord deelname in werkgeversvereniging
• Bestuursrapportage II 2020
• Programmabegroting 2021

U kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan ‘St. Lambertusstraat (ong) te 
Cromvoirt’. Hieronder staat waar het voorontwerpbestemmingsplan over gaat. Tot slot 
leest u hoe u kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan.

Waar gaat het voorontwerpbestem-
mingsplan ‘St. Lambertusstraat (ong) te 
Cromvoirt’ over?
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘St. Lam-
bertusstraat (ong) te Cromvoirt’ gaat over de 
ontwikkeling van een woning aan de St. lamber-
tusstraat in Cromvoirt op het perceel tussen 
de huisnummers 102 en 102a. Het vooront-
werpbestemmingsplan maakt de ontwikkelin-
gen van een nieuwe woning mogelijk.

U kunt het voorontwerpbestemmings-
plan bekijken
U kunt van donderdag 5 november 2020 tot 
en met woensdag 16 december 2020 het voor-
ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende 
stukken bekijken:

•   op de landelijke website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl en de gemeentelijke website www.
vught.nl onder ID-nummer; NL.IMRO.0865.
crvBPslambertusong-VO01;

•  bij de Ontvangst- en informatiebalie van 
het gemeentekantoor, Secretaris van 
Rooijstraat 1 in Vught tijdens openingstij-
den. 

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

U kunt reageren op het 
voorontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren (inspreken) op het vooront-
werpbestemmingsplan. 

U kunt reageren van donderdag 5 november 

2020 tot en met woensdag 16 december 2020. 
U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let 
op: u kunt niet per e-mail reageren.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar 
Burgemeester en wethouders van Vught, afde-
ling Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260 GA 
Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt 
u bellen met Freek de Groot van de afde-
ling Ontwikkeling via telefoonnummer 073-
6580680.

Geef in uw brief aan dat deze over het voor-
ontwerpbestemmingsplan ‘St. Lambertusstraat 
(ong) te Cromvoirt’ met zaaknummer Z20 - 
228992 gaat.  Geef ook aan waarom u het wel 
of niet eens bent met het voorontwerpbestem-
mingsplan.

Wat gebeurt er na het 
voorontwerpbestemmingsplan?
Het gaat hier om een voorontwerpbestem-
mingsplan. Dat wil zeggen: de eerste versie van 
een nieuw bestemmingsplan. U kunt daar nu 
op reageren. Daarna maakt de gemeente een 
nieuwe versie: het ontwerpbestemmingsplan. 
Ook daar kunt u dan weer op reageren. Daarna 
stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan 
pas definitief vast. De wet regelt dit zo.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel 
dan met Freek de Groot van de afdeling 
Ontwikkeling, telefoonnummer 073 65 80 680.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘St. Lambertusstraat (ong) te Cromvoirt’

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 spoor-

wegovergang Lekkerbeetjenlaan tot en met de 
Koepelweg.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Deutersestraat
•  In verband met reparatiewerkzaamhe-

den is de brug Deutersestraat over het 
Drongelenskanaal van donderdag 5 november 
07.00 uur t/m vrijdag 6 november 17.00 uur 
afgesloten voor alle verkeer. 

•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

St. Lambertusstraat 
•  Op 17 november is de Lambertusstraat ter 

hoogte van huisnummer 11a-13 afgesloten.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Ploegstraat
•  Op 23 en 23 november is de Ploegstraat 

afgesloten bij de aansluiting met de Vlierstraat. 
Hierdoor is de routing via Raadhuisstraat-
Ploegstraat-Vliertstraat voor doorgaand ver-
keer niet mogelijk.

•  Het eenrichtingverkeer in de Raadhuisstraat 
en Ploegstraat wordt tijdelijk opgeheven.

Van de Pollstraat
•  De Van de Pollstraat is vanaf 23 november 

afgesloten tussen de Van Heeswijkstraat en 
Aloysiuslaan.

•  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.

WEGWERKZAAMHEDENHebt u een uurtje in de week over? Wilt u iets betekenen voor minder mobiele inwo-
ners zodat zij kunnen blijven deelnemen aan het sociale leven? Meldt u zich dan aan 
als vrijwilliger bij ANWB AutoMaatje. Wij zoeken chauffeurs met een eigen auto en 
planners.

Als vrijwilliger maakt u het mede mogelijk dat mensen er weer op uit kunnen en elkaar kunnen 
ontmoeten. Als chauffeur rijdt u, op verzoek, iemand naar bijvoorbeeld een activiteit, de kapper, 
een winkel of naar familie of vrienden. Planners zijn nodig om de ritten goed te regelen.

Interesse om chauffeur of planner te worden?
Laat het ons alvast weten. Zodra de coronamaatregelen dit toelaten, nodigen wij u uit. U kunt 
contact opnemen met Margriet Jansen via tel. 073 20 68 140 (op werkdagen van 09.00 tot 13.00 
uur) of via automaatje@welzijnvught.nl. Voor meer informatie, kijk op de website van Welzijn Vught. 
Wij volgen uiteraard de richtlijnen van het RIVM, Welzijn Vught en de ANWB.

ANWB AutoMaatje Vught: het begin is gemaakt


