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BATTERIJEN EN ACCU’S HOREN NIET IN DE
PRULLENBAK

21 januari 2021

Helaas worden er nog steeds (oplaadbare) batterijen en accu’s weggegooid bij het regulier afval. Vooral de afvalbranche heeft hier veel last van. De batterijen en accu’s veroorzaken namelijk regelmatig brand. Brand die slecht is voor het milieu en die gevaarlijke
situaties oplevert voor medewerkers en u als bezoeker.
Inleverpunten
U kunt batterijen en accu’s inleveren bij de Milieustraat of bij diverse inleverpunten in de gemeente
Vught. Voor meer informatie en inleverpunten kijk op de website van Stibat.

MANTELZORGEN TIJDENS 21.00 UUR EN 04.30 UUR?
Vraag een ‘Eigen verklaring Avondklok’ aan
Vanaf zaterdag 23 januari geldt in Nederland
de avondklok. Dit betekent dat u van 21.00 uur
tot 4.30 uur binnen moet blijven. Maar er zijn
uitzonderingen op deze regel. Woont diegene
voor wie u zorgt niet thuis en hij of zij heeft
mantelzorg nodig? Het is voor u niet mogelijk
om het mantelzorgen voor of na de avondklok
te doen? Dan mag u naar buiten. U hebt dan
wel een ‘Eigen verklaring Avondklok’ nodig.

Aanvragen verklaring
De ‘Eigen verklaring Avondklok’ kunt u downloaden via www.mantelzorg.nl/avondklok. Hier
vindt u ook meer informatie over deze verklaring en wat de avondklok voor u als mantelzorger inhoudt.

Avondklok: blijf binnen
Vanaf 23 januari geldt in Nederland een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen
dat minder mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus.

21.00 uur

4.30 uur

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.
Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn:
In een noodsituatie

Voor werk

Dringende (medische) hulp aan
mensen en dieren

Reizen naar het buitenland en
terug naar Nederland

Uitlaten van een aangelijnde
hond (dit doe je alleen)

Na een oproep van een rechter of
officier van justitie

Voor een uitvaart

Een examen voor mbo, hbo of wo

Kijk op rijksoverheid.nl/
avondklok voor de
mogelijke verklaring(en)
die je bij je moet hebben
als het toch noodzakelijk is
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de
avondklok naar buiten,
dan loop je het risico op
een boete van €95.

De avondklok geldt van 23 januari 21.00 uur tot 10 februari 4.30 uur.

alleen samen krijgen we
corona onder controle

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/avondklok
of bel 0800-1351

REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN
PARKEERVOORZIENING VOOR HET OPLADEN VAN
ELEKTRISCHE AUTO’S (LAADPAAL)
De gemeente heeft besloten tot het instellen/ Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd
realiseren van een tweetal gereserveerde par- door middel van toepassing van bord E04 (parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische
keergelegenheid) met onderbord met de tekst
auto’s aan
“opladen elektrische voertuigen”.
• de Kloosterstraat in Vught.
• de Twijnstraat, zijkant woning Raamweg 9,
Vught.
• de Sterrennacht, aan de zijkant van woning
Sterrennacht 42 te Helvoirt.

TIJDELIJKE AANPASSING AVONDOPENSTELLING
Vanaf zaterdag 23 januari geldt van 21.00 tot 04.30 uur een avondklok.Vanwege deze strengere
coronamaatregel is het gemeentekantoor op maandag tijdelijk om 18.00 uur gesloten.

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.

WEGWERKZAAMHEDEN

Ter inzage
De stukken van deze verkeersbesluiten liggen
op het gemeentekantoor ter inzage van 27
januari 2021 tot en met 10 maart 2021. Hierop
zijn de procedures 1a en 4 van toepassing (zie
procedurekader)
• De Molenvenseweg is van 15 t/m 26 maart afgesloten bij de aansluiting met de Loonsebaan.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Torenstraat (Helvoirt)
Victorialaan,Loonsebaan,Wilhelminalaan, • De Torenstraat is vanaf 22 februari afgesloten
Molenvenseweg
tussen Oude Rijksweg en Broekwal.
• De Victorialaan is van 22 t/m 26 februari afge- • Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
sloten bij de aansluiting met de Loonsebaan.
• De Loonsebaan is van 1 t/m 5 maart afgesloMichiel de Ruyterweg
ten bij de aansluiting met de Victorialaan.
• In verband met de nieuwbouw van woningen
• De Wilhelminalaan is van 8 t/m 12 maart afgeis de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
sloten bij de aansluiting met de Victorialaan.
Bestevaer en de Esschestraat.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
Er liggen geen plannen ter inzage.
• U vindt alle informatie over de plannen, gebieden 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.

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

COMMISSIE RUIMTE
Donderdag 28 januari om 20.00 uur

•	Broekwal 21 Helvoirt, plaatsen van een houten
tuinpoort, OV20201314.
De brief is verzonden op 21 januari 2021.
•	
Esschestraat 27 Vught, aanpassen kozijnen,
OV20211004.
De brief is verzonden op 21 januari 2021.

den ondertekend 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 het 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 de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank OostBrabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Op donderdag 28 januari aanstaande vergadert de Commissie Ruimte digitaal. Tijdens INRIT / UITWEG
deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over onderstaande onder- •	Michiel de Ruyterweg 124A, aanleggen in-/uitwerpen. De vergadering begint om 20.00 uur.
rit en plaatsen van een hekwerk, OV20201311.
De brief is verzonden op 21 januari 2021.
De conceptagenda’s en de bijlagen zijn te raad- Onderwerpen Commissie Ruimte
plegen op www.gemeenteraad.vught.nl. De ver- Onderwerpen die opiniërend in de commissie
KAP
gaderingen zijn live te volgen via het YouTube
worden besproken:
•	Lekkerbeetjenlaan 11 Vught, kappen van een
kanaal van de griffie. Vanwege de maatregelen • Brief VughtParticipeert – Een beter alternatief
spar en plataan, OV20211014.
rondom COVID-19 is het helaas niet mogelijk
voor de reconstructie N65
De brief is verzonden op 21 januari.
MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN
de vergaderingen fysiek bij te wonen.
• Contouren nieuw afvalbeleid
INRICHTINGEN
INGEKOMEN SLOOPMELDING
Burgemeester en wethouders van Vught maken
Indien u over een geagendeerd onderwerp uw Onderwerpen die, na behandeling in de com- •	Parallelweg 6 Helvoirt, verwijderen asbesthou- bekend, dat de volgende melding(en) als bedoeld
mening kenbaar wilt maken, dan is er de moge- missie, ter besluitvorming worden geagendeerd
dende materialen, SM20212006.
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is/zijn
lijkheid om tijdens de commissievergaderingen
voor de raadsvergadering van 11 februari:
De melding is geaccepteerd op 20 januari 2021. ingekomen:
digitaal in te spreken. U krijgt dan de gelegen- • 
Kredietvaanvraag nieuwbouw Zuiderbos, •	
Molenakker 2 Vught, verwijderen asbesthou- •	op 22 december 2020 melding op grond van
heid uw visie over het onderwerp met de
school voor (V)SO
het Besluit algemene regels inrichtingen milieudende materialen, SM20217005.
commissie te delen. Als u van deze gelegenheid • Vaststelling bestemmingsplan Rozenoord
beheer (activiteitenbesluit), voor het realiseDe melding is geaccepteerd op 20 januari 2021.
gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via • 
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen
ren van een gesloten bodemenergiesysteem
gemeenteraad.vught.nl. Voor meer informatie
projectafwijkingsbesluit ‘Golfbaan Cromvoirt’.
MA20200025, gevestigd aan de Torenstraat 4C
PROCEDURE
over het spreekrecht kunt u contact opnemen
Helvoirt te Vught.
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
met de griffie via 073 65 80 680 of stuur een
De melding is geaccepteerd op 21 januari 2021.
procedurekader).
mail naar griffie@vught.nl.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
MILIEU
procedurekader).

COMMISSIE BESTUUR &
SAMENLEVING

VERLEENDE
STANDPLAATSVERGUNNING
MELDING ARTIKEL 8.40
Donderdag 4 februari om 20.00 uur
•	Marktveld, standplaatsvergunning voor de verWET MILIEUBEHEER
koop van Vietnamese snacks elke dinsdag van
Burgemeester en wethouders van Vught maken
10.00 tot 19.00 uur tussen 1 januari en 31
bekend, dat de volgende melding(en) als bedoeld
Op donderdag 4 februari vergadert de Commissie Bestuur & Samenleving digitaal.
december 2021, AP20210005.
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is/zijn
Tijdens deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over onderstaande
De vergunning is verzonden op 20 januari 2021.
ingekomen:
onderwerpen. De vergadering begint om 20.00 uur.
Marktveld (tijdelijk tot ongeveer half april)/
•	op 14 december 2020 melding op grond van •	
De conceptagenda en de bijlagen zijn te raad- Onderwerpen Commissie Bestuur &
parkeerplaats Rouppe van der Voortlaan t.o.
het Besluit algemene regels inrichtingen milieuplegen op http://www.gemeenteraad.vught.nl. Samenleving
beheer (activiteitenbesluit), voor het verandeLidl (vanaf half april), standplaatsvergunning
De vergaderingen zijn live te volgen via het Onderwerpen die opiniërend in de commissie
ren van activiteiten, MM20200016, gevestigd
voor de verkoop van vis elke woensdag van
YouTube kanaal van de griffie. Vanwege de maat- worden besproken:
aan de Boslaan 49 te Vught.
10.00 tot 18.00 uur tussen 27 januari en 31
regelen rondom COVID-19 is het helaas niet • Rol burgemeester tijdelijke wet maatregelen
	De melding is geaccepteerd op 21 januari 2021.
december 2021, AP2020221.
mogelijk de vergaderingen fysiek bij te wonen.
COVID-19
De vergunning is verzonden op 22 januari 2021.
• Toekomstige zendlicentie gemeente Vught
PROCEDURE
Indien u over een geagendeerd onderwerp uw
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
PROCEDURE
mening kenbaar wilt maken, dan is er de moge- Onderwerpen die, na behandeling in de com- procedurekader).
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie prolijkheid om tijdens de commissievergaderingen
missie, ter besluitvorming worden geagendeerd
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
digitaal in te spreken. U krijgt dan de gelegen- voor de raadsvergadering van 11 februari:
INTREKKING AANVRAAG
met ingang van de dag na die waarop de
heid uw visie over het onderwerp met de • Integraal huisvestingsplan onderwijs
OMGEVINGSVERGUNNING
beschikking is verzonden worden aangetekend.
commissie te delen. Als u van deze gelegenheid • Verordening beslistermijn schuldhulpverlening
Burgemeester en wethouders van Vught maken
gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via • Wijziging verordening toeristenbelasting
bekend, dat zij in de afgelopen periode onder- BESLUIT TOT INTREKKING VORIG
gemeenteraad.vught.nl. Voor meer informatie • 
Kadernota 2022 Brabants Historisch
staande omgevingsvergunning hebben ingetrok- BESLUIT EN NIEUW BESLUIT TERRAS
over het spreekrecht kunt u contact opnemen
Informatiecentrum
ken:
•	
Vlasmeersestraat 1 (Café De Klok), nieuw
met de griffie via (073) 658 06 80 of stuur een
•	
Molenvenseweg 17 Vught, plaatsen van een
besluit: terras dagelijks tot uiterlijk 22.00 uur,
mail naar griffie@vught.nl.
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de
DH20200012.
woning, OV20201356.
	Het nieuwe besluit is verzonden op 20 januari
De brief is verzonden op 21 januari 2021.
2021.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
Bezwaarschrift
PROCEDURE
BOUWEN
procedurekader), onder vermelding van het
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daar- Hierop is procedure 4 van toepassing (zie proEN WONEN
aanvraagnummer
tegen een bezwaarschrift worden ingediend
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
door belanghebbenden (gedurende een termijn
met ingang van de dag na die waarop de beschikWELSTAND
van 6 weken). Het bezwaarschrift moet wor- king is verzonden worden aangetekend.
BESLUIT VERLENGING
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor BESLISTERMIJN AANVRAAG
de activiteiten bouwen en monumenten wor- OMGEVINGSVERGUNNING
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. • Jachterf 23 Vught, aanleggen van een nieuwe
PROCEDURES
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor- in-/uitrit, OV20201325.
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
De brief is verzonden op 15 januari 2021.
- de dagtekening;
1 Ter inzage en/of informatie
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
- e en omschrijving van het besluit waartegen het
De stukken liggen ter inzage in de periode die
bezwaar is gericht;
vermeld staat in de publicatie. Informatie over en
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
PROCEDURE
- d e gronden van het bezwaar.
inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
openbaar. De agenda voor elke vergadering staat
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij
a Ontvangst- en Informatiebalie
op de site van de gemeente Vught, www.vught.nl. procedurekader), onder vermelding van het
anders in de publicatie staat vermeld):
b Bouwen en Wonen (op afspraak)
De vergaderingen zijn in de oneven weken op
aanvraagnummer.
College van Burgemeester en Wethouders
dinsdagmorgen in het gemeentekantoor. Voor
Postbus 10100, 5260 GA Vught
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde
meer informatie kunt u contact opnemen met
Het College van B&W heeft besloten deze aanEen bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stukhet secretariaat van de Welstandscommissie via
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u
ken verkregen worden.
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voortelefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
2 Zienswijzen door belanghebbenden
ziening indienen bij:
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur algemene bepalingen omgevingsrecht.
Als
belanghebbende
kunt
u
uw
zienswijze
op
een
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indieOost-Brabant Sector Bestuursrecht
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost- VERLEENDE
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125, OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publi5200 MA ’s-Hertogenbosch.’
catie anders is vermeld). Mondelinge zienswijzen
5. Beroepschrift
kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar,
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarBOUW
tegen een beroepschrift worden ingediend door
tenzij in de publicatie anders is vermeld. Informatie
INGEKOMEN AANVRAGEN
•	
Marggraffstraat 24 Vught, vervangen kozijnen
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
over de behandelend ambtenaar treft u aan bij de
OMGEVINGSVERGUNNING
van garage, OV20201326.
weken). Het beroepschrift moet worden ondertestukken die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze
• St.-Lambertusstraat 11A Cromvoirt, nieuwe
De brief is verzonden op 19 januari 2021.
kend en moet ten minste bevatten;
indienen gedurende de termijn dat de aanvraag ter
in-/uitrit aanleggen, OV20211017, ingekomen 15 •	
Loyolalaan 32 Vught, bouwen van een bijge- de naam en het adres van de indiener;
inzage ligt bij de aangegeven instantie (6 weken,
januari 2021;
bouw, OV20201268.
- de dagtekening
tenzij anders in de publicatie staat vermeld).
• Van Doernestraat 2 Vught, plaatsen van een luiDe brief is verzonden op 20 januari 2021.
- een omschrijving van het besluit waartegen het
Wat doet de gemeente met uw reactie?
beroep is gericht;
Na afloop van de termijn wordt een besluit genofel aan de voorgevel en een erker aan de zijgevel, •	Torenstraat 12 Helvoirt, plaatsen dakkapel aan
men. Uw zienswijze en een eventuele reactie hier- de gronden van het beroep
OV20211018, ingekomen 15 januari 2021;
de voorzijde, OV20201313.
op van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als
• Perceel E3855 Jagersboschlaan Vught, rigouDe brief is verzonden op 20 januari 2021.
indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte
Het beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank
reuze snoei van 7 bomen, OV 20211019, inge- •	Schoonveldsingel 17 Vught, uitbreiden van de
gebracht van het besluit.
Oost-Brabant sector Bestuursrecht, Postbus
komen 20 januari 2021;
woning met een serre, OV20201336.
90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.
• Lekkerbeetjenlaan 120 Vught, plaatsen van een
De brief is verzonden op 20 januari 2021.
3 Zienswijzen door een ieder
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswijrechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
poort op oprit, OV20211020, ingekomen 19 •	Koepelweg 9 Vught, uitbreiden van de woning
zen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in proDaarvoor moet u wel beschikken over een
januari 2021;
aan de voorzijde en een interne verbouwing,
cedure 2 is omschreven.
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
• Van Houwelingenplantsoen 1 Vught, verOV20201328.
site voor de precieze voorwaarden.Voor het
bouwen keuken en plaatsing nieuwe kozijnen,
De vergunning is verzonden op 20 januari 2021.
4 Bezwaarschrift
indienen van een beroepschrift is griffierecht
OV20211021, ingekomen 20 januari 2021;
•	Prins Mauritslaan 20 Vught, interne verbouwing
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarteverschuldigd. Het beroepschrift schorst de werking
• Markt 8 Vught, gebruik bijgebouw horeca,
van de woning, OV20201340.
gen een bezwaarschrift worden ingediend door
van het besluit niet. Als sprake is van een
OV20211022, ingekomen 15 januari 2021;
De vergunning is verzonden op 20 januari 2021.
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een
weken). Het bezwaarschrift moet worden onderteverzoek om een voorlopige voorziening
• Helvoirtseweg 81 Vught, aanbouw van een •	
Poortlaan 10 Vught, wijzigen van poortwachkend en moet ten minste bevatten;
indienen bij de Voorzieningenrechter van
serre, OV20211023, ingekomen 20 januari 2021.
tershuisje in atelier, OV20201359.
- de naam en het adres van de indiener;
de Rechtbank.
	De brief is verzonden op 21 januari 2021.

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

Gemeente Vught

@Vught

