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N65 nu een Vughtse aangelegenheid
HAAREN DRAAGT N65 OVER AAN VUGHT
Op 1 januari 2021 houdt de gemeente Haaren op te bestaan. Het mooie Helvoirt komt
bij de gemeente Vught. Ondertussen werken Haaren en Vught eensgezind aan een soepele overdracht van de gemeentelijke taken. Dit geldt ook voor de reconstructie van de
N65 bij Helvoirt. Op 2 november droeg Haaren het project over aan Vught. De verbouwing van de rijksweg wordt daarmee een ‘Vughtse aangelegenheid’
Natuurlijk is de N65-reconstructie niet uitsluitend een ‘Vughtse aangelegenheid’. Het Rijk,
de provincie en gemeenten werken sinds jaar
en dag intensief samen om te komen tot een
rijksweg die niet verdeelt maar verbindt. Vooral
in Vught en Helvoirt, waar de N65 de kortste
route volgt: door de dorpen heen.
Tevreden wethouders
De wethouders Carine Blom (Haaren) en
Guus van Woesik (Vught) zijn tevreden over de
overdracht. De wethouders werken al lange tijd
samen en delen een groot gemeenschappelijk
doel: een veilig, leefbaar en bereikbaar Vught en
Helvoirt en een rijksweg die verbindt. Beiden
zijn ze bovendien goed op de hoogte van wat er
in hun gemeente leeft. En dat draagt bij aan een
geruisloze, ‘warme’ overdracht en een wederzijds vertrouwen in een goede afloop.

ook abonneren op de N65 nieuwsbrief van de
Provincie Noord-Brabant: www.brabant.nl/N65
Contact
Frank van den Broek was de contactpersoon in
de gemeente Haaren voor Haarense/Helvoirtse
vragen over de N65. Sinds 2 november kunt
u hiervoor terecht bij omgevingsmanager
Antoinette Snijder of de projectmanager René
Papavoine van de gemeente Vught. Telefoon: 073
65 80 680, e-mail: rijksinfra@vught.nl.

Meer weten?
Informatie over de reconstructie van de N65
vindt u op www.rijksinfravught.nl. U kunt zich
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CAMPAGNE ‘DEEL JE ZORG’ VAN START
Voor werkende en oudere mantelzorgers
Op maandag 9 november gaf minister Hugo de Jonge het startsein voor de landelijke
campagne ‘Deel je zorg’. Deze campagne is bedoeld om mantelzorgers te stimuleren
over hun zorgen te praten of hulp te zoeken. ‘Deel je zorg’ is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Voor een naaste zorgen, kan een uitdaging en
heel intensief zijn. Het is daarom belangrijk dat
u als mantelzorger ook voor uzelf zorgt. Dat u
hulp vraagt als dat nodig is, aangeeft wanneer
het voor u teveel wordt en weet waar u met
uw zorgen en vragen terecht kunt.
Mantelzorgteam Vught
Het Mantelzorgteam Vught heeft in de volle
breedte aandacht voor uw situatie. Het team
luistert naar uw verhaal en wensen. Zij biedt
kortdurende ondersteuning en denkt mee over
de balans tussen zorg, werk en privé. Samen
met u wordt er een oplossing gezocht zodat u
kunt blijven mantelzorgen. Het Mantelzorgteam

Vught bestaat uit een mantelzorgondersteuner
van Vughterstede, een medewerker van Vivent,
een sociaal werker van Welzijn Vught en vier
mantelzorgconsulenten van Wegwijs+.
Geheugenwijzer
Deze handige wijzer geeft antwoord op veel
gestelde vragen over het omgaan met dementie
en wijst u de weg naar alle organisaties in Vught
voor mensen met dementie en hun naasten.
De Geheugenwijzer is gratis af te halen bij de
Geheugenbibliotheek.
Kijk voor meer informatie op de website van
Wegwijs+ onder het kopje Mantelzorg.

MAAK VAN JE MONDKAPJE GEEN ZWERFKAPJE
Gebruikte mondkapjes en papieren zakdoekjes horen bij restafval
Door de geldende maatregelen tegen het
coronavirus gebruiken we steeds vaker
mondkapjes en snuiten we onze neuzen
in papieren zakdoekjes. Heel goed want
we doen alles om besmetting van het
coronavirus tegen te gaan en onszelf en
elkaar te beschermen. Maar wist u ook
al dat gebruikte papieren zakdoekjes en
gebruikte mondkapjes bij het restafval
horen?
Gooi zakdoekjes en mondkapjes bij het restafval. Dit is beter voor het milieu. Ook op straat,
in parken en plantsoenen treffen we de laatste
tijd regelmatig gebruikte mondkapjes en papieren zakdoekjes aan. Gooi ze in de afvalbakken
in de openbare ruimte of gooi ze thuis weg bij

het restafval. Ieder mondkapje dat op straat
of in de natuur beland is er een teveel. Samen
houden we Vught schoon.

HEEL VUGHT IN BEWEGING
BMX baan, beweegcourt en een natuurspeeltuin en meer…

Wethouder Saskia Heijboer reikte, tijdens de Dag van de Mantelzorg, samen met mantelzorgconsulenten
van Wegwijs+ en leden van het Mantelzorgteam Vught 82 Mantelzorgpluimen uit in de gemeente Vught.
Uiteraard hielden zij hierbij rekening met de huidige coronamaatregelen. Zeven pluimen werden per post
verstuurd. De Mantelzorgpluim is een waardering voor de mantelzorger in de vorm van een cadeaubon.

Afgelopen donderdag opende wethouder Toine
van de Ven het beweegplein bij het Bisschop
Zwijsenplein, zette hij de schop in de grond
voor ‘start bouw’ van de natuurspeeltuin op
het Lidwinaveld en reed hij het officiële eerste
rondje op de nieuwe BMX baan bij Ouwerkerk.
Voor jong en oud komen er steeds meer sporten spelmogelijkheden in Vught. Hiermee wil het
college van de gemeente de inwoners uitdagen
om meer en vaker te sporten en elkaar te
ontmoeten. Dicht bij huis, in de eigen wijk en
leefomgeving.

bleek eerder dat daar behoefte aan is. De
gemeente werkt nog aan een beweegroute
in de buurt van Woonzorgcentrum Theresia
en De Rode Rik en komen er nog natuurlijke
beweegelementen bij de IJzeren Man.

Op het Bisschop Zwijsenplein is een beweegplein ingericht met verschillende sporttoestellen. Ook op het Lidwinaveld starten ze met de
werkzaamheden voor de natuurspeeltuin. Hier
komen geen ‘speeltoestellen’ maar speel je met
natuurlijke elementen zoals water, zand, takken,
heuvels, bossen. Kinderen kunnen hier lekker
klimmen, klauteren, rennen en rollen. En de
BMX baan die afgelopen week werd geopend is
nu al een daverend succes.Veel kinderen waren
afgelopen weekend al op de baan te vinden.
Door heel Vught heen komen langs routes
beweegtoestellen en attributen waarop je tijdens een ommetje fitter kunt worden door te
bewegen. Goed voor het uithoudingsvermogen
en goed voor lichaam en geest. Uit een onderzoek van MOVE Vught en ideeën van inwoners

Wethouder Toine van de Ven fietst eerste rondje op
de BMX baan

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.

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

DRIVE-IN STEMBUREAU
De gemeente Vught richt een extra drive-in stembureau in op de parkeerplaats van
Hotel Vught (Bosscheweg 2). Kiezers kunnen in dit stembureau van 7.30 tot 20.30 uur
veilig vanuit hun auto stemmen. Het tellen van de stemmen vindt plaats in het Raadhuis.

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 gemeenteraad die we op 18 november kiezen ook
anderhalf jaar langer dan de gebruikelijke vier
jaar, namelijk tot 2026.

Bij een drive-in stembureau stemt de kiezer
vanuit de auto. Men hoeft dus niet uit te stappen. Bij de ingang ontvangt de kiezer een handleiding. Hierin staat duidelijk hoe het stemmen
gaat. Anonimiteit tijdens het stemmen is gegarandeerd. Naar het drive-in stembureau komt
de kiezer alleen. Alleen de bestuurder van het

voertuig kan dus stemmen.
Het drive-in stembureau is een proef om
kiezers een extra mogelijkheid te bieden om
te stemmen. De resultaten worden meegenomen bij de organisatie van de Tweede
Kamerverkiezingen in maart 2021.

OP WIE KUNT U STEMMEN?
U hebt per post de kandidatenlijsten ontvangen.
Hierop staan de politieke partijen waarop u bij
de gemeenteraadsverkiezingen van 18 november kunt stemmen. En ook namen van de leden

van de partijen op wie u kunt stemmen (de
kandidaten). Bent u de flyer met de kandidatenlijsten kwijt? U vindt ze ook op
www.vught.nl\verkiezingen.

MET DE STEMBUS NAAR HET STEMBUREAU

Wilt u op 18 november stemmen, maar is het • Geef aan van welke bloktijd u gebruik wilt
voor u als senior lastig om bij een stembumaken: tussen 10.00 en 12.00 uur; tussen
reau te komen? U bent van harte uitgenodigd
13.00 en 15.00 uur of tussen 17.00 en 19.00
om gebruik te maken van de stembus. Deze
uur;
rijdt oudere inwoners van Vught, Helvoirt en • Rollators kunnen mee in de bus; rolstoelen
Cromvoirt gratis naar een goed toegankelijk
niet;
stembureau.
• U kunt zelf de bus in- en uitstappen:
• U draagt een mondkapje en bent klachtenvrij
IEMAND NAMENS U LATEN STEMMEN (MACHTIGEN) Aanmelden en spelregels
Vergeet niet uw stempas en uw paspoort, idenWilt
u
op
18
november
2020
gebruik
maken
titeitsbewijs of rijbewijs mee te nemen.
Het kan zijn dat het u niet lukt om te gaan stemmen. Bijvoorbeeld omdat u ziek of op
van
gratis
busvervoer
naar
het
stembureau?
niet in de gemeente bent. U kunt dan iemand namens u laten stemmen (machtigen). U
• Meldt u aan via 073 71 13 191; seniorenbusKijk voor alle informatie over de verkiezingen
machtigt bijvoorbeeld uw partner, buurvrouw of een vriend.
vught@gmail.com;
op www.vught.nl/verkiezingen
• Doe dit op werkdagen tussen 9.00 en 13.00,
Machtigen met uw stempas
Schriftelijk machtigen
uiterlijk dinsdag 17 november 2020;
Met uw stempas kunt u heel makkelijk een
U kunt tot 13 november 2020 ook schrifteandere kiezer uit Helvoirt, Cromvoirt of Vught
lijk machtigen. Dat is een oplossing als u uw
namens u laten stemmen.Vul de achterkant van
stempas niet aan iemand anders wilt geven.
uw stempas in. Zet allebei uw handtekening. Bijvoorbeeld in verband met een mogelijke GEEN HUUR SPORT ACCOMMODATIES VOOR VERENIGINGEN
De persoon die u hebt gemachtigd neemt bij
besmetting. Print het formulier op www.vught.
Tijdens periode waarin activiteiten niet mogelijk waren
het stemmen uw ingevulde en ondertekende
nl/verkiezingen/machtigen uit, vul het in en
stempas mee. Plus (een kopie van) uw pas- stuur het op tijd naar de gemeente Vught. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de huur, van alle
poort, identiteitskaart of rijbewijs. Hij kan ook Inleveren bij het gemeentekantoor kan ook. gemeentelijke sportaccommodaties, aan verenigingen kwijt te schelden tijdens een
een foto van uw paspoort, identiteitskaart of Woont u in Helvoirt? Vul dan het formulier op
bepaalde periode. Het gaat om de periode waarin het door de corona maatregelen
rijbewijs maken met zijn smartphone. Hij laat
de website van de gemeente Haaren in, of lever niet mogelijk was om (reguliere) activiteiten van huurders te laten plaatsvinden in een
deze foto zien als hij namens u gaat stemmen. het ingevulde formulier in bij het gemeentekan- gemeentelijke sportaccommodatie.
Degene die gemachtigd is mag maximaal drie
toor in Haaren. Vergeet niet dat ook degene
gebruik van maken door de corona maatregestemmen uitbrengen. De eigen stem en maxi- die namens u gaat stemmen zijn of haar hand- De huurders moeten wel huur blijven betalen
als ze er vrijwillig voor kiezen om hun activitei- len van het Rijk, en wilt u in aanmerking komen
maal twee stemmen namens iemand anders. Hij
tekening op het formulier zet.Degene die u
voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van de huur?
brengt deze stemmen tegelijkertijd uit
hebt gemachtigd, ontvangt een volmachtsbewijs. ten tijdelijk te stoppen. Ook als huurders hun
Neem dan contact op met de gemeente
Hiermee kan hij/zij namens u een stem uitbren- activiteiten niet kunnen uitvoeren vanwege een
coronabesmetting of een corona gerelateerd Vught via a.van.wijk@vught.nl, onderwerp
gen. Uw stempas wordt ongeldig verklaard.
ziekteverschijnsel binnen het team, moet de ‘Kwijtschelding huur sportaccommodatie’. Geef
huur voor een gemeentelijke sportaccommo- in uw mail duidelijk aan om welke accommoBURGERZAKEN GESLOTEN
datie betaald worden.
datie en welke momenten het gaat. Wij nemen
Vanaf
14
oktober
22.00
uur
tot
minimaal
11
dan contact met u op.
In het gemeentekantoor is een stembureau ingericht. Daarom is de afdeling burgerzaken op 18 novemnovember
22.00
uur
scheldt
de
gemeente
de
ber gesloten. U kunt op die dag dus niet terecht voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs.
huur kwijt. Deze periode kan verlengd worden Oproep gemeente
afhankelijk van maatregelen die na 11 novem- Ook roepen we andere verhuurders van sportber
volgen.
accommodaties op om het voorbeeld van de
VEILIG STEMMEN IN DE STEMBUREAUS
gemeente te volgen. Dus mocht een vereniging,
stichting of groep mensen door de corona
U kunt veilig stemmen in elk stembureau in
andere aanwezigen in het stembureau. U des- Sportaccommodaties
Helvoirt,Vught of Cromvoirt. U wordt ontvangen
infecteert uw handen en draagt een mondkapje. Bovenstaand besluit geldt voor alle gemeente- maatregelen geen gebruik meer mogen maken
lijke sportaccommodaties.
van uw accommodatie, bekijk dan of het mogedoor een gastheer of gastvrouw, die ervoor zorgt We maken geregeld de stemhokjes, deurklinken
Dus; huurt u op dit moment een gemeente- lijk is om tijdelijk de huur (gedeeltelijk) kwijt
dat u volop de ruimte hebt om te stemmen. Zo
en stempotloden schoon.
lijke sportaccommodatie, kunt u hier nu geen
te schelden.
kunt u op anderhalve meter afstand blijven van

MEER EN ANDERE STEMBUREAUS
Er zijn bij deze verkiezingen meer stembureaus. En soms zijn het andere stembureaus dan bij
vorige verkiezingen. Het kan dus zijn dat u niet terecht kunt bij het stembureau waar u meestal
stemt. Hieronder vindt u een overzicht van de stembureaus waar u op 18 november kunt stemmen. De stembureaus gaan om 7.30 uur open en sluiten om 21.00 uur. Kom als het kan zoveel
mogelijk tijdens kantooruren. Dan is het rustig op de stembureaus.

stembureau
Service appartementen Eikendonck
DePetrus
Zaal van Berkel
Het Kwartier
Tennisvereniging Woburnpark
Kindcentrum de Leydraad
Tafeltennisvereniging JCV
Jeugd- en jongerencentrum Elzenburg
Theatergroep Bint
De Kwebben
Hertog van Brabantschool
Martinihal
HealthCity Vught
Gemeentekantoor
Brandweer Vught
Prins Hendrik
De Braacken
HelvoirThuis
Brandweer Helvoirt

adres
Eikendonck 1, Vught
Heuvel 2, Vught
Vlasmeersestraat 97, Vught
Koninginnelaan 1, Vught
Eikenlaan 18
Kerkweg 2, Cromvoirt
Van de Pollstraat 3a, Vught
Brabantlaan 75, Vught
Moleneindstraat 1, Vught
Sasse van Ysseltstraat 2, Vught
Brabantlaan 75, Vught
Martinilaan 8, Vught
Kraaiengatweg 3, Vught
Secr. van Rooijstraat 1, Vught
Kettingweg 7a, Vught
Sportlaan 1, Vught
Loyolalaan 9, Vught
Kloosterstraat 30, Helvoirt
Stationsweg 2, Helvoirt

•B
 ent u blind of slechtziend? In stembureau Zaal van Berkel zijn twee stemmallen aanwezig om u
te helpen met stemmen;
• Uitsluitend voor bewoners van Huize Theresia en Huize Elisabeth is er een mobiel stembureau.
Dit stembureau is van 7.30 uur tot 13.00 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. De in de woonzorgcentra uitgebracht stemmen worden geteld in De Spie in het gemeentekantoor.

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

Gemeente Vught

@Vught

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer
wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Het
college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven. Wij verzoeken de
betreffende persoon dringend contact op te nemen met de Gemeente Vught in verband met een
besluit dat hem aangaat.
Naam
Geboortedatum Datum besluit
en voorletters						
de Bekker M.
17-01-1973
06-11-2020

Uitschrijving wegens
vertrek naar
Onbekend

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraagnummer

WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING
BRABANTS HISTORISCH INFORMATIE CENTRUM
Het college van burgemeester en wethouders
van Vught neemt deel in de Gemeenschappelijke
Regeling van het Brabants Historisch Informatie
Centrum (BHIC). Het college van de gemeente
Boxtel heeft het voornemen per 1 januari 2021 toe te treden tot deze regeling. De
Gemeenschappelijke Regeling dient hiervoor
aangepast te worden. Daarnaast zijn er nog
enkele kleine wijzigingen van de regeling nodig.

Het college heeft besloten hiermee in te stemmen. De gemeenteraad heeft op 8 oktober
2020 besloten het college hiervoor toestemming te verlenen. De besluiten van het college
en van de gemeenteraad en het besluit voor de
wijziging van de gemeenschappelijke regeling
BHIC liggen ter inzage bij de Ontvangst- en
informatiebalie in het gemeentekantoor, Secr.
Van Rooijstraat 1. De wijzigingen treden op 1
januari 2021 in werking.

REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN PARKEERVOORZIENING VOOR HET OPLADEN VAN
ELEKTRISCHE AUTO’S (E-LAADPUNT)
De gemeente heeft besloten tot het instellen/ realiseren van een tweetal gereserveerde
parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s (E-laadpunt) gelegen aan de
Martinilaan op het parkeerterrein van de
Martinihal/Maurick College in Vught. Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd door middel
van toepassing van bord E04 (parkeergelegenheid) met onderbord met de tekst “uitsluitend
opladen elektrische voertuigen”.

OV20201295, ingekomen 4 november 2020;
•	Nieuwe Erven 32, plaatsen van tijdelijke woonBOUWEN
units, OV20201296, ingekomen 4 november
EN WONEN
2020;
•	
Esscheweg 272C, aanbouw tuinkamer,
WELSTAND
OV20201297, ingekomen 5 november 2020;
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor •	Wolfskamerweg 44, aanbouw aan de voorgede activiteiten bouwen en monumenten worvel van de woning, OV20201298, ingekomen 6
den voorgelegd aan de Welstandscommissie.
november 2020.
Andere aanvragen omgevingsvergunning worden ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
PROCEDURE
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
procedurekader), onder vermelding van het
openbaar. De agenda voor elke vergadering
aanvraagnummer
staat op de site van de gemeente Vught, www.
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven
BESLUIT VERLENGING
weken op dinsdagmorgen in het gemeente- BESLISTERMIJN AANVRAAG
kantoor. Voor meer informatie kunt u con- OMGEVINGSVERGUNNING
tact opnemen met het secretariaat van de •	Frederik Hendriklaan 2, verbouwen en uitbreiWelstandscommissie via telefoonnummer 073
den van de woning, OV20201239.
65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag
De brief is verzonden op 6 november 2020.
tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00
tot 12.30 uur.
PROCEDURE
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost- Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125, procedurekader), onder vermelding van het
5200 MA ’s-Hertogenbosch.
aanvraagnummer.

INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Ter inzage
•	
Oude Schanslaan 1, plaatsen erfafscheiding,
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op
OV20201283, ingekomen 30 oktober 2020;
het gemeentekantoor ter inzage van 11 novem- •	
Reutsedijk 7, kappen van vier bomen,
ber 2020 tot en met 23 december 2020.Hierop
OV20201284, ingekomen 30 oktober 2020;
zijn de procedures 1a en 4 van toepassing (zie •	
Berkenheuveldreef 13, kappen zieke eik,
procedurekader)
OV20201285, ingekomen 30 oktober 2020;
•	Perceel K1180, nabij Taalstraat 88, Landgoed
Spreeuwenburg, bouwen van een woning,
aanleg uitrit en kap van dertien bomen,
OV20201286, ingekomen 30 oktober 2020;
•	Driesedam 26, plaatsen van een woonwagen,
OV20201287, ingekomen 2 november 2020;
•	
Loyolalaan 9, kappen van 14 bomen,
OV20201289, ingekomen 30 oktober 2020;
•	
Loyolalaan 9, kappen van een risicoboom,
OV20201290, ingekomen 30 oktober 2020
• U vindt alle informatie over de plannen, gebie- •	
Reutsedijk 3, verbouwen van gebouw 3
den en de procedure op www.vught.nl en op
Fort Isabella tot veertien appartementen,
www.ruimtelijkeplannen.nl.
OV20201291, ingekomen 2 november 2020;
• Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook •	Mr. Harry Hollalaan 29, plaatsen van een erfafinzien op het gemeentekantoor.
scheiding, OV20201292, ingekomen 2 novem• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
ber 2020;
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een •	Leeuwerikstraat 15, vervangen van bestaande
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073
kozijnen in kunststof kozijnen, OV20201294,
65 80 680.
ingekomen 4 november 2020;
•	Piacenzastraat 1, aanleggen van een in-/uitrit,

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’
• Vastgesteld bestemmingsplan
‘St. Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt’
• Voorontwerpbestemmingsplan
‘St. Lambertusstraat (ong) te Cromvoirt’

REPARATIES AAN ASFALT
Tot en met vrijdag 20 november
Tot en met vrijdag 20 november worden in de
gemeente Vught diverse asfaltreparaties 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 beton stenen. Nu de ondergrond is ingezakt, worden de betonstenen verwijderd en het nieuwe asfalt aangebracht.

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.

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 kunnen voeren. Verkeersregelaars regelen dan het
verkeer.
Ploegstraat
• Op 23 en 24 november is de Ploegstraat
afgesloten bij de aansluiting met de Vlierstraat.
Hierdoor is de routing via RaadhuisstraatPloegstraat-Vliertstraat voor doorgaand verkeer 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.

Zonneweilaan
• De Zonneweilaan is afgesloten vanaf de spoorwegovergang Lekkerbeetjenlaan tot en met de
Koepelweg.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Loverensestraat
• De Loverensestraat is op 27 november afgesloten tussen huisno. 19 en 31.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

St. Lambertusstraat
• Op 17 november is de Lambertusstraat afgesloten tussen huisnummer 11a en 13.
• 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.

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
BOUW
•	Oude Schanslaan 1, verbouwen van de woning,
OV20201208.
	De vergunning is verzonden op 6 november
2020.
•	
Piacenzastraat 1, aanleg van in-/uitrit,
OV20201295.
	De brief is verzonden op 6 november 2020.
BOUW EN MONUMENT
•	
Albertusstraat 17, vervangen van bestaande
dakkapel voor een nieuw groter dakkapel,
OV20201231.
De vergunning is verzonden op 5 november
2020.
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•	Haspelstraat 15, opbouw achtergevel en plaatsen van een dakkapel, OV20201187.
	De vergunning is verzonden op 4 november
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;
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- 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

INGEKOMEN SLOOPMELDING
•	Gogelstraat 3 A, fase 1, slopen van het bedrijfspand, SM20207060.
	De melding is geaccepteerd op 3 november
2020.

buiten inrichtingen, gevestigd aan de Andrej
Sacharovlaan 23, te Vught.
	De melding is geaccepteerd op 6 november
2020.

met ingang van de dag na die waarop de
beschikking is verzonden worden aangetekend.

beschikking is verzonden worden aangetekend.

AANWEZIGHEIDSVERGUNNING
VERGUNNING TER BESCHIKKING
KANSSPELAUTOMATEN
STELLEN VUURWERK
•	Secr. van Rooijstraat 2b, vergunning 2 kansspelPROCEDURE
•	Stationsstraat 33A, verkoop van vuurwerk bij
automaten voor 2021 in restaurant La Strada,
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
De Loods Eijkemans op 29, 30 en 31 decemAP2020164, ingekomen 6 oktober 2020.
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).
ber 2020, AP2020161, ingekomen op 6 okto- 	De vergunning is verzonden op 21 oktober
procedurekader).
ber 2020.
2020.
VERLEENDE
	De vergunning is verzonden op 19 oktober •	
Moleneindplein 15a, vergunning 2 kansMELDING BESLUIT LOZEN BUITEN
STANDPLAATSVERGUNNING
2020.
spelautomaten voor 2021 in Pizzeria Caïro,
INRICHTINGEN
•	
Marktveld, standplaatsvergunning voor De •	
De Schakel 7, verkoop van vuurwerk bij
AP2020165, ingekomen op 6 oktober 2020.
KaasKoning van 1 januari t/m 31 december
Boerenbond op 29, 30 en 31 december 2020, 	De vergunning is verzonden op 21 oktober
Burgemeester en wethouders van Vught
2021 elke vrijdag, AP2020163, ingekomen op 7
AP2020172, ingekomen op 23 oktober 2020.
2020.
maken bekend, dat de volgende melding(en) als
oktober 2020.
	De vergunning is verzonden op 29 oktober
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieube- 	De vergunning is verzonden op 22 oktober
2020.
PROCEDURE
heer is ingekomen:
2020.
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro•	
29 september 2020 ingekomen melding op
PROCEDURE
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
grond van het Besluit algemene regels inrich- PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro- met ingang van de dag na die waarop de
tingen milieubeheer (activiteitenbesluit), reali- Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro- cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
beschikking is verzonden worden aangetekend.
seren aanleg gesloten bodemenergiesysteem
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
met ingang van de dag na die waarop de
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