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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

GRATIS TANDZORG VOOR KINDEREN TOT 18 JAAR 
Het is belangrijk dat mensen regelmatig naar de 
tandarts gaan. Dit geldt vooral voor kinderen 
en jongeren omdat hun gebit dan nog in volle 
ontwikkeling is. Het leggen van een goede basis 
voor tandzorg begint dan ook op hele jonge 
leeftijd. Geld hoeft hierbij geen probleem te 
zijn omdat kinderen tot 18 jaar gratis naar de 
tandarts kunnen. 

De kosten voor de tandzorg worden vergoed 
uit de basisverzekering. Ook is het eigen risico 
hierop niet van toepassing. Het gaat om behan-
delingen als periodiek preventief onderzoek, 
verwijderen van tandsteen, fluoridebehandeling, 
etc. Maar ook om vervolgafspraken. Kosten 
voor een beugel (orthodontie) vallen weer niet 
onder de basisverzekering. Hiervoor kunt u 
een aanvullende verzekering afsluiten. 

Ga dus gerust met uw kinderen naar de tand-
arts. En maak vandaag nog een afspraak met de 
tandarts. 
Kijk voor meer informatie op de website van 
poliswijzer.nl.

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.

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN VERGUNNING-
AANVRAGEN IN UW BUURT?
Meldt u zich aan voor de e-mailservice

Wilt u weten of er binnenkort in uw omgeving een verbouwing aankomt? Of dat er in 
uw buurt bomen gekapt of een huis gerenoveerd gaat worden. Meldt u zich dan aan 
voor de e-mailservice van de overheid. Zo mist u geen bekendmaking meer in uw post-
codegebied en weet u precies wat er speelt in uw buurt.

Hoe werkt het?
• Ga naar www.overheid.nl
• Ga naar ‘aankondigingen over uw buurt’
• Vul uw gegevens in bij ‘attenderingsservice’
• Geef bij stap 2 aan welke berichten u wilt ontvangen
• Bevestig bij stap 5 uw e-mailservice

U kunt zich altijd afmelden voor deze e-mailservice. Hebt u nog vragen? Mail dan naar 
gemeente@vught.nl of bel naar 073 65 80 680.

VERGUNNING AANVRAGEN
Ook voor het plaatsen van voorwerpen op, aan en boven de openbare weg

Gaat u binnenkort verbouwen of uw tuin 
opknappen? En bent u van plan om bijvoor-
beeld een container, bouwkeet of hijskraan te 
plaatsen op of aan de openbare weg? Dan hebt 
u een ontheffing nodig. Let op: parkeerplaatsen 
zijn onderdeel van de openbare weg. Gaat u 
bijvoorbeeld een spandoek of elektriciteitska-

bel boven de weg plaatsen, dan is het aanvragen 
van een vergunning ook verplicht. 

Aanvraag vergunning
Vraag de vergunning minimaal vier weken van 
te voren aan. Kijk voor meer informatie op de 
website van de gemeente Vught.

HARMONISATIE GEMEENTELIJKE REGELINGEN 
VUGHT EN HAAREN

Op 12 januari 2021 hebben burgemeester en 
wethouders besloten een aantal regelingen van 
de gemeente Haaren vervallen te verklaren 
voor het toegevoegde gebied en daarop de 
regelingen van de gemeente Vught van toepas-
sing te verklaren. 
Daarnaast heeft het college besloten de 
Beleidsnota gedenktekens gemeente Haaren 

voor de gehele gemeente Vught geldend te 
verklaren en vast te stellen als Beleidsnota 
Gedenktekens gemeente Vught.

Het besluit van het college is te vinden op 
overheid.nl. Ook is dit besluit in te zien bij de 
informatiebalie in het gemeentekantoor. 

EXTRA 
RAADSVERGADERING
Donderdag 21 januari om 20.00 uur

De conceptagenda is te raadplegen op 
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is 
rechtstreeks te volgen via het YouTube kanaal 

van de raadsgriffie. Vanwege de maatregelen 
rondom COVID-19 is het helaas niet mogelijk 
de vergadering fysiek bij te wonen. 

Donderdag 21 januari vindt er om 20.00 uur een extra raadsvergadering plaats. Tijdens 
deze vergadering wordt het nieuwe bestuursakkoord ‘een nieuwe start’ besproken 
en worden de nieuwe wethouders benoemd. Daarnaast wordt ook een aantal nieuwe 
raadsleden geïnstalleerd en burgerleden benoemd. 

WANNEER HALEN WIJ UW AFVAL IN 2021 OP?
Download de afvalkalender app
Wij sturen in Vught geen papieren afvalkalender meer toe naar onze inwoners. U maakt 
zelf de keuze hoe u aan uw afvalinformatie komt. Bekijk uw afvalinformatie in de han-
dige ‘Afvalstoffendienst’ app of kijk op de papieren afvalkalender 2021? De keuze is 
helemaal aan u. Er zijn meerdere mogelijkheden om aan uw afvalinformatie te komen.

Welke keuze hebt u?
1.  Download op uw smartphone of tablet de 
‘afvalstoffendienst’ app. In deze app ziet u pre-
cies wanneer het afval bij u in de straat wordt 
opgehaald. 

2. Hebt u de afvalkalender voor 2021 liever op 
papier?  
U kunt zelf uw persoonlijke afvalkalender down-
loaden op de website van de Afvalstoffendienst. 
Vul uw postcode en huisnummer in en de afval-
informatie verschijnt op uw scherm. Printen? 

Klik dan op de rode pdf knop. Ontvangt u uw 
persoonlijke papieren afvalkalender 2021 graag 
per post? Geef dit dan aan via de rechtse rode 
knop. 

Meer informatie?
U hebt dus meerdere mogelijkheden om uw 
afvalinformatie voor 2021 te ontvangen. Hebt 
u vragen? Bel met de Afvalstoffendienst 073 61 
56 508 of stuur een mail naar 
afvalstoffendienst@shertogenbosch.nl

Op 1 januari 2021 is Helvoirt aan de gemeente Vught toegevoegd. De regelingen van 
de voormalige gemeente Haaren zijn nog van toepassing op het toegevoegde grond-
gebied (Helvoirt) tot uiterlijk 1 januari 2023. Deze regelingen kunnen eerder vervallen 
verklaard worden. 



   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. 

Naam  Geboortedatum Datum besluit Uitschrijving wegens
en voorletters      vertrek naar
Akopian, N. 20-06-2018 18-01-2021 Onbekend
Akopian, M. 18-08-2009 18-01-2021 Onbekend
Akopian, G. 00-00-1979 18-01-2021 Onbekend
Idadze, N. 04-10-1984 18-01-2021 Onbekend

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

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

•  Bremlaan 6, kappen van twee coniferen en een 
den, OV20211006, ingekomen 7 januari 2021;

•  Hadewychstraat 48, vervangen van een draag-
muur door een draagbalk, OV20211007, inge-
komen 7 januari 2021;

•  Esschestraat 61, verbouwen van de woning 
en het plaatsen van een berging, OV20211008, 
ingekomen 8 januari 2021;

•  Jan van Speyckstraat 14, vervangen dakkapel, 

OV 20211009, ingekomen 9 januari 2021;
•  Van Voorst tot Voorststraat 30, wijzigen luifel 

bij entree voorgevel, OV20211010, ingekomen 
12 januari 2021;

•  Hadewychstraat 4, verwijderen van een draag-
muur, OV20211011, ingekomen 12 januari 
2021;

•  Vondelstraat 3, verwijderen van een draag-
muur, OV20211012, ingekomen 12 januari 
2021;

•  Kampdijklaan 27, maken van een dakopbouw 
op de bestaande aanbouw, OV20211013, inge-
komen 12 januari 2021;

•  Lekkerbeetjenlaan 11, kappen van een spar en 
plataan, OV20211014, ingekomen 12 januari 
2021;

•  Louis de Bourbonstraat 6 Helvoirt, verbou-
wen woning en plaatsen berging, OV20211015, 
ingekomen 10 januari 2021;

• Vogelkers 23 Helvoirt, aanleggen nieuwe inrit, 
OV20211016, ingekomen 11 januari 2021.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Udenhoutseweg 34, herbouwen woning, 
OV20201316.

 De brief is verzonden op 11 januari 2021.
•  Rijksweg 16, bewoning Landhuis Mariënhof 

Helvoirt, OV20201322.
 De brief is verzonden op 14 januari 2021.

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.

Boxtelseweg
•  Op de Boxtelseweg is er tot en met 22 januari 

overlast i.v.m. werkzaamheden aan de open-
bare verlichting.

•  De weg hoeft niet te worden afgesloten, maar 
er is plaatselijk overlast.

Victorialaan, Loonsebaan, Wilhelminalaan, 
Molenvenseweg

•  De Victorialaan is van 22 t/m 26 februari afge-
sloten bij de aansluiting met de Loonsebaan.

•  De Loonsebaan is van 1 t/m 5 maart afgeslo-
ten bij de aansluiting met de Victorialaan.

•  De Wilhelminalaan is van 8 t/m 12 maart afge-
sloten bij de aansluiting met de Victorialaan.

•  De Molenvenseweg is van 15 t/m 26 maart afge-
sloten bij de aansluiting met de Loonsebaan.

•  Doorgaand verkeer 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

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
•  Achterstraat 25, renoveren en isoleren van de 

voorgevel, OV20201348.
 De vergunning is verzonden op 12 januari 
2021.

•  Marggraffstraat 23, constructiewijziging in de 
woning en gevelwijzigingen, OV20201242.

 De vergunning is verzonden op 15 januari 
2021.

•  Esschestraat 203A, plaatsen erfafscheidingen, 
OV20201265.

 De vergunning is verzonden op 15 januari 
2021.

KAP
•  Kolonel Thomsonlaan 2 B, kappen van twee 

zieke berkenbomen, OV20201361.
  De vergunning is verzonden op 13 januari 
2021.

•  Koepelweg 19, kappen van een zieke eik, 
OV20201299.

  De vergunning is verzonden op 13 januari 
2021.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING 
IN- EN UITRIT

•  Bergenshuizensestraat 1D, bouwen van een 
woning en het aanleggen van inrit/uitweg, 
OV20201320.

  De vergunning is verzonden op 15 januari 
2021.

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 

•  Loyolalaan 9, saneren van zwerfasbest, 
SM20207084.

  De melding is geaccepteerd op 12 januari 
2021.

•  Gogelstraat 3, fase 2 gedeeltelijk slopen van 
een pand, SM20207080.

  De melding is geaccepteerd op 11 januari 
2021.

•  Dennenlaan 2, verwijderen asbesthoudende 
materialen, SM20217002.

  De melding is geaccepteerd op 12 januari 
2021.

•  Van Voorst tot Voorststraat 30, verwijderen 
asbesthoudende materialen, SM20217001.

  De melding is geaccepteerd op 12 januari 
2021.

•  Perceel L 2835 Marktveldpassage, slopen van 
winkelcentrum Marktveldpassage en boven-
woningen, SM20207081.

  De melding is geaccepteerd op 14 januari 
2021.

•  Hadewychstraat 13, slopen interne muren en 
een vloer, SM20217004.

  De melding is geaccepteerd op 14 januari 
2021.

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

INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING 

•  Raadhuisstraat 3 G, melding voor het brand-
veilig gebruik, GM20208021, ingekomen 16 
december 2020.

  De melding is geaccepteerd op 13 januari 
2021.

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

MELDING ARTIKEL 8.40 WET 
MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Vught 
maken bekend, dat de volgende melding(en) als 
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieube-
heer is/zijn ingekomen:

•  op 1 mei 2018 melding op grond van het 
Besluit algemene regels inrichtingen milieube-
heer (activiteitenbesluit), voor het exploiteren 
van een restaurant, MM20180008, gevestigd 
aan de Helvoirtseweg 183 te Vught.

  De melding is geaccepteerd op 15 januari 
2021.

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

REGELING VOOR AFVALSTOFFEN 

De aanpassingen hebben vooral te maken 
met de mogelijkheid voor de inwoners van 
Vught om afvalstoffen aan te bieden op de 
milieustaat aan de Helvoirtseweg in Haaren. 
Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
van de gemeente Vught 2021 is daarbij ook 
van toepassing verklaard voor Helvoirt. Het 

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
2016 van de voormalige gemeente Haaren is 
vervallen verklaard. 

Het besluit is te vinden op overheid.nl. Ook 
kan dit worden ingezien bij de informatiebalie 
in het gemeentekantoor. 

In het Uitvoeringbesluit Afvalstoffenverordening van de gemeente Vught zijn de regels 
opgenomen voor het inzamelen en aanbieden van afvalstoffen. Burgemeester en wet-
houders hebben op 12 januari 2021 besloten het Uitvoeringsbesluit te wijzigen.  

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

MILIEU


