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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

HORECAONDERNEMER…
speciale acties in de decembermaand?
Veel horecaondernemers zijn op dit moment 
overgestapt naar bezorgdiensten en afhaal-
punten. Maar misschien hebt u nog ande-
re initiatieven/plannen voor de decem-

bermaand? Zo ja, geef dit dan door aan 
veiligheid@vught.nl. Dan kijken wij graag met 
u mee of en welke vergunning u hiervoor 
nodig hebt.

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

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

•  Voorontwerpbestemmingsplan ‘St. 
Lambertusstraat (ong) te 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.

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.

Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of rotzooi op straat is niet alleen vervelend, 
maar kan zelfs gevaarlijk zijn. Dit geldt ook voor een geblokkeerde of te smalle door-
gang dan wel een te steile rolstoelhelling. Het is daarom belangrijk dat u dit bij ons 
meldt. Valt u iets op in de openbare ruimte? Dan kunt u dit snel en eenvoudig melden 
via de ‘MijnGemeente’ app. Een schoon, veilig, mooi en toegankelijk Vught dat willen we 
graag zo houden. U toch ook?

Snel en eenvoudig melden
Melden kan via www.vught.nl of telefonisch, 
maar nog sneller via de gemeente app. Een foto 
van de situatie en een korte heldere omschrij-
ving zijn genoeg. Zodra wij een melding ont-
vangen, nemen we deze zo snel mogelijk in 
behandeling.

MijnGemeente app downloaden
De app is ontwikkeld voor smartphones en 
tablets die werken op basis van iOS of Android. 
De iOS versie is te downloaden in de Appstore, 
de Android versie via de Google Playstore. Na 
het installeren van de MijnGemeente app geeft 
u aan dat het om de gemeente Vught gaat. 
Samen maken we Vught mooier.

Een losse stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal?
SNELLER MELDINGEN DOEN MET DE GEMEENTE APP

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. 

Naam  Geboortedatum Datum besluit Uitschrijving wegens
en voorletters      vertrek naar
Bötticher, J.L.F.              11-04-1955 20-11-2020 Onbekend
Bötticher, D.L.C.M.       17-10-2007 20-11-2020 Onbekend
Bötticher, R.J.L.M.         02-08-2005 20-11-2020 Onbekend
van de Wiel, A.J.M.        01-11-1965 20-11-2020 Onbekend

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraag-
nummer

Verkeersbesluit Deutersebrug en Kampdijkbrug, 
totaallast- en breedtebeperking vrachtverkeer.
De gemeente heeft besloten bij de Deutersebrug 
het plaatsen van het bord C18 (gesloten voor 
voertuigen die met inbegrip van de lading, 
breder zijn dan op het bord is aangegeven, te 
weten 2,2 meter), C21 (gesloten voor voertui-
gen en samenstellen van voertuigen, waarvan 
de som van de aslasten of de totaalmassa hoger 
is dan op het bord is aangegeven, te weten 4,5t), 
ter hoogte van beide zijden van de brug.
Ten behoeve van de Kampdijkbrug het plaatsen 

van C18 (gesloten voor voertuigen die met 
inbegrip van de lading, breder zijn dan op het 
bord is aangegeven, te weten 2,2 meter), ter 
hoogte van beide zijden van de brug. 

Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op 
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn de 
procedures 1a en 4 van toepassing 

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 tot en 

met 27 november afgesloten.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Zonneweilaan
•  De Zonneweilaan is afgesloten vanaf de spoor-

wegovergang Lekkerbeetjenlaan tot en met de 
Koepelweg.

•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Van de Pollstraat
•  De Van de Pollstraat is afgesloten tussen de 

Van Heeswijkstraat en Aloysiuslaan.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Loverensestraat
•  De Loverensestraat is op 27 november afge-

sloten tussen huisno. 19 en 31.
• 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.

WEGWERKZAAMHEDEN

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

•  Deutersestraat 41A, constructieverandering, 
OV20201305, ingekomen 13 november 2020;

•  Vliertstraat 45, vervangen dakkapel aan de 
voorzijde, OV20201306, ingekomen 13 novem-
ber 2020;

•  Van Rijswijkstraat 22, vervangen steunmuur 
tussen kamer en serre, OV20201307, ingeko-
men 14 november 2020;

BOUWEN 
EN WONEN



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

•  Deutersestraat 35A, plaatsen toegangspoort 
OV20201308, ingekomen 15 november 2020;

•  Michiel de Ruyterweg 124 A, plaatsen van 
een hekwerk en aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20201311, ingekomen 16 november 2020;

•  Perceel C 1979 Beukenhorst, realiseren van 
een inheems bos op landgoed Groensche 
Hoeve, OV20201315, ingekomen 17 novem-
ber 2020;

•  Kerkstraat 8, verdieping verbouwen tot woning, 
OV20201317, ingekomen 18 november 2020.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Boslaan 49, bouw van een opslagloods (ver-
vangen bestaande loods), OV20201237.

  De brief is op 17 november 2020 verzonden.
•  De Ketting 20, verlenging voor een periode 

van 5 jaar van het Vincentiushuis, OV20201247.
 De brief is verzonden op 18 november 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
•  Loverensestraat 2, bouwen van een schuur, 

OV20201225.
  De vergunning is verzonden op 20 november 
2020.

•  Groensteeg 4, aanleg 20 zonnepanelen, 
OV20201157.

  De vergunning is verzonden op 20 november 
2020.

KAP
•  Berkenheuveldreef 13, kappen zieke eik, 

OV20201285.
  De vergunning is verzonden op 18 november 
2020.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Frederik Hendriklaan 2, verbouwen en uitbrei-

den van de woning, OV20201239.
  De vergunning is verzonden op 18 november 
2020.

 
VERGUNNING VOORWERPEN OP OF 
AAN DE WEG
•  Centrum Vught, plaatsen 7 grote kerstbomen 

van 26 november 2020 t/m 7 januari 2021, 
AP2020189, ingekomen op 12 november 2020.

  De vergunning is verzonden op 19 november 
2020.

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro-
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken 
met ingang van de dag na die waarop de 
beschikking is verzonden worden aangetekend. 

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING

•  Marktveld, standplaatsvergunning voor 
Vishandel Molenaar van 1 januari 2021 t/m 
31 december 2021 elke zaterdag, AP2020188, 
ingekomen op 9 november 2020.

  De vergunning is verzonden op 19 november 
2020.

•  Fort Isabella (Reutsedijk), verkopen van kerst-
bomen en aanverwante artikelen d.m.v. een 
drive-thru dagelijks van 26 november t/m 13 
december 2020, AP 2020187, ingekomen op 
10 november 2020.

  De vergunning is verzonden op 19 november 
2020.

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie 
procedurekader). Bezwaar kan binnen zes 

weken met ingang van de dag na die waarop  
de beschikking is verzonden worden aangete-
kend. 

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


