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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

VOELT U ZICH ONVEILIG IN UW EIGEN HUIS?
Zorg goed voor uzelf en neem contact op met Veilig Thuis

De corona-maatregelen hebben impact op het leven van iedereen. U kunt bijvoorbeeld 
niet naar werk, naar school, of vrienden. Doordat u thuis meer op elkaars lip zit, kan het 
gebeuren dat het teveel wordt en er tussen gezinsleden spanningen ontstaan. Dit is op 
zich normaal, maar niet als dit zich uit in mishandeling en huiselijk geweld. De plek die 
de veiligste plek op aarde moet zijn – thuis – kan dan voelen als een gevangenis waar 
geen ontsnappen uit mogelijk is, vooral nu niet. In alle gevallen kunt u via 0800 2000 
terecht bij Veilig Thuis. Bent u in direct gevaar? Bel dan 112.

U kunt iets doen (als slachtoffer, maar ook als 
buurtbewoner of familielid) door erover te 
praten of door advies te vragen. Kijk voor meer 
informatie op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl
of bel met Veilig Thuis via 0800 2000. De Veilig 

Thuis-medewerker luistert naar uw verhaal, 
stelt en beantwoordt vragen en is er om u ver-
der te helpen. Naast bellen, is het ook mogelijk 
om te chatten op werkdagen tussen 9.00 en 
17.00 uur. Dit kan via de website Veiligthuis.nl.  

VASTGESTELDE BELEIDSREGELS 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 december 2020 de 
beleidsregels Richtlijnen Reclame Criteria Vught vastgesteld.

De maximum breedte van reclameborden is 
vastgesteld op 1,20m. De maximumhoogte 
van plantenbakken is vastgesteld op maximaal 
1m en de totale hoogte van plantenbak inclu-
sief beplanting staat op 2,5m. Een plantenbak 
mag maximaal 1,20m breed zijn. Daarnaast is 
de volgende bepaling toegevoegd: Bevinden 
zich in de nabijheid van een winkelgevel veel 
vaste objecten (boom, bank, prullenbak) die in 
combinatie met het tegen de gevel geplaatste 

reclamebord een goede doorstroming van het 
verkeer blokkeren, dan mag het reclamebord 
van maximaal 1,20m breed in de lijn van deze 
objecten geplaatst worden. Direct voor de win-
kelgevel staat dan geen uitstalling.

De ‘Richtlijnen Reclamecriteria Vught’ treden in 
werking op 7 januari 2021. Deze regels staan 
op www.overheid.nl.

VASTGESTELDE REGELINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat zij een wijziging van de volgende regelingen 
hebben vastgesteld: 

•  Regeling Budget Basissubsidies 2017-2023. Aan 
deze regelingen zijn organisaties toegevoegd 
die in 2021 in aanmerking komen voor subsi-
die. Daarnaast zijn er kleine tekstuele verbete-
ringen voor de aanvraagprocedure opgenomen.

•  Regelingen Stimuleringssubsidies Amateur-
kunstbeoefening 2017-2023, Jeugd 2017-2023, 

Ouderen en Mensen met een beperking 
2017-2023, Sport 2017-2023, Volkscultuur en 
Immaterieel Erfgoed 2017-2023. In deze rege-
lingen zijn kleine verbeteringen voor de aan-
vraagprocedure doorgevoerd.

De regelingen zijn te vinden op overheid.nl en 
kunnen worden ingezien bij de informatiebalie 
in het gemeentekantoor.

DIENSTVERLENING GEMEENTEKANTOOR
•  Kom naar het gemeentekantoor als dit echt noodzakelijk is en kom alleen.
•  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.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN HAAREN 
EN VUGHT 

•  De Milieustraat in Haaren is geopend op woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur en op zaterdag 
van 9.00 uur tot 15.00 uur aan de Helvoirtseweg 6B in Haaren.

•  De Milieustraat in Vught is geopend op woensdag van 12.30 uur tot 17.00 uur, vrijdag van 12.30 
tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur aan de Ketting 1 in Vught.

KERSTBOOMINZAMELING OP ZATERDAG 9 JANUARI
Op zaterdag 9 januari halen we uw kerstboom 
op. Leg de boom goed zichtbaar op de stoep. 
Dicht bij de rijbaan. Het liefst zo dicht mogelijk 

bij elkaar in de straat. U kunt de boom ook 
gratis inleveren bij de Milieustraat Vught en bij 
de Milieustraat in Haaren.

Loverensestraat
•  De Loverensestraat is op 14 januari afgesloten 

tussen Pepereind en Scheepenstraat.
•  Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid.

Torenstraat (Helvoirt)
•  De Torenstraat is vanaf 22 februari afgesloten 

tussen Oude Rijksweg en Broekwal.
•  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

•  Perceel L 3447 Rozenoord St.-Elisabethstraat 
1 A, bouwen van 34 appartementen en 1 
grondgebonden woning, OV20201350, ingeko-
men 17 december 2020;

•  Kleine Weidehoeve 15 – 17, verbouwen 
van een zorgwoning tot vier woningen, 
OV20201351, ingekomen 18 december 2020;

•  Kampdijklaan 49, aanleggen van een inrit aan 
de linkerkant van de woning, OV20201352, 
ingekomen 18 december 2020;

•  Kampdijklaan 66, bestaande inrit verbreden, 
OV20201353, ingekomen 19 december 2020;

•  Marktveld 3, plaatsen van zonnepanelen op 
twee daken aan de achterzijde, OV20201354, 
ingekomen 21 december 2020;

•  Koepelweg 20, uitbreiden van de woning, 
OV20201355, ingekomen 22 december 2020;

•  Molenvenseweg 17, plaatsen van een dakkapel 
aan de voor- en achterzijde van de woning, 
OV20201356, ingekomen 23 december 2020;

•  Ereprijsstraat 17, plaatsen van een dakkapel aan 
de achterzijde van de woning, OV20201357, 
ingekomen 23 december 2020;

•  Eekhoornbos 5 Helvoirt, verbouwen recre-
atiewoning, OV20201358, ingekomen 21 
december 2020.

•  Perceel A1430 nabij Poortlaan / Loyolalaan, 
wijzigen bestemming van Poortwachtershuisje 
naar atelier, OV 20201359, ingekomen 24 
december 2020;

•  Vughterhage 80, plaatsen van een tuinhuis 
met overkapping, OV20201360, ingekomen 27 
december 2020;

•  Kolonel Thomsonlaan 2b, kappen van twee 
zieke berkenbomen, OV20201361, ingekomen 
24 december 2020;

•  Boterbloemstraat 27, plaatsen dakkapel, 
OV20201363, ingekomen 29 december 2020;

•  Albertusstraat 8, plaatsen van een dakopbouw, 
OV20201364, ingekomen 30 december 2020;

•  Gestelstraat 3 a, bouwen van een bedrijfs-
gebouw met recreatiewoning, OV20201365, 
ingekomen 30 december 2020.

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

BOUWEN 
EN WONEN

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
• Bestemmingsplan Hoenderstraat 9, Helvoirt
•  Bestemmingsplan Buitengebied, herziening De 

Dijk 4 – Esschebaan, Helvoirt

•  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.



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

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
BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Oude Schanslaan 1, plaatsen erfafscheiding, 
OV20201283.

 De brief is verzonden op 22 december 2020.
•  Reutsedijk 3, verbouwen van gebouw 3 

Fort Isabella tot veertien appartementen, 
OV20201291.

 De brief is verzonden op 22 december 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

•  Molhuysenstraat 3, plaatsen van dakkapellen 
en vervangen van het kozijn in de voorgevel, 
OV20201338.

  De vergunning is verzonden op 22 december 
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 
•  Piacenzastraat 60, verwijderen asbesthouden-

de materialen, SM20207078.

  De melding is geaccepteerd op 22 december 
2020.

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

GEWEIGERDE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  W.J. van Ghentstraat 25, aanleggen van een in-/
uitrit, OV20201256.

  De beschikking is verzonden op 22 december 
2020.

•  Jan van Speykstraat 14, herbouw garage, 
OV20201226.

  De beschikking is verzonden op 22 december 
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. 
De termijn vangt aan op 1 dag na verzendda-
tum vermelden.

BESLUIT BUITEN BEHANDELING 
STELLEN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat de aanvraag voor een omgevings-
vergunning buiten behandeling is gesteld;

• Wolfskamerweg 44, bouwen van een aanbouw 
aan de voorgevel van de woning, OV20201298.

• De brief is verzonden op 24 december 2020.
Op afspraak kunt u de omgevingsvergunning 
komen inzien (tel: 073 658 07 50)


