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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

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT 
•  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.

ONLINE ACTIVITEITEN VOOR JONGEREN
Meet, Play & Create met Plaza Cultura

Activiteiten voor jongeren tussen de 12 
en 18 jaar

•  ‘Beauty Talk’ met Floor Hendriks van 
Nourished.eu op donderdag 18 februari 15.00 
tot 16.30 uur

•  ‘F*cking corona|mindfulness’ met Huis73.nl op 
zaterdag 20 februari van 11.00 en 12.00 uur 

•  ‘Build your own Avatar’ met Huis73.nl op 
zaterdag 27 februari van 14.00 tot 15.30 uur

Aangemeld via Vught Beweegt?
Na aanmelding ontvang je een link voor de 
meeting in bijvoorbeeld Zoom of Teams. Je logt 
met camera aan of uit in en gaat samen met je 
vrienden en andere jongeren aan de slag met 
een creatieve professional.

Meer activiteiten
Houd voor meer activiteiten ook de socials 
van Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg en 
Jongerenwerk Vught in de gaten!

Zin in even iets anders, iets chills, iets creatiefs? Wil je met je vrienden een toffe online 
activiteit doen; samen met andere jongeren? Meld je dan gratis aan via Vught Beweegt 
voor een (of meer) activiteiten.

IEMAND NAMENS U LATEN STEMMEN
Schriftelijk machtigen
Bent u niet in Vught als de stem(plus)pas wordt 
bezorgd? En weet u nu al dat u op 17 maart 
niet zelf kunt gaan stemmen?  U kunt iemand 
dan nu al schriftelijk machtigen om straks 
namens u te stemmen. Diegene hoeft niet in de 
gemeente Vught te wonen. 
Op www.vught.nl/verkiezingen/machtigen 
staat hoe u iemand schriftelijk kunt machtigen. 
Degene die u hebt gemachtigd, ontvangt een 
volmachtsbewijs. Hiermee kan hij/zij namens u 
een stem uitbrengen. Uw eigen stem(plus)pas 
wordt ongeldig verklaard.

Machtigen met de stem(plus)pas
Weet u nog niet of u op 17 maart zelf wel of 
niet kunt stemmen? U kunt dit ook later nog 
beslissen, en straks eventueel iemand uit de 
gemeente Vught vragen namens u te stemmen. 
Dat kan door het invullen van de achterkant 
van uw stem(plus)pas. Dit heet ook wel ‘onder-
hands machtigen’. Meer informatie hierover 
vindt u op 
www.vught.n/verkiezingen/machtigen

‘IK HEB HULP NODIG BIJ 
HET BOODSCHAPPEN 
DOEN.’
www.vughtvoorelkaar.nl/hartverwarmend

TIJDELIJKE AANPASSING AVONDOPENSTELLING
Het gemeentekantoor is op maandag tijdelijk om 18.00 uur gesloten.

Stem(plus)pas 
Wie mag stemmen ontvangt rond 18 febru-
ari 2021 per post een stem(plus)pas voor 
de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart. 
Deze stem(plus)pas hebt u nodig om te kun-
nen stemmen. Hebt u op 3 maart 2021 nog 

geen stem(plus)pas ontvangen? Of raakt u de 
stem(plus)pas kwijt? Maak dan een afspraak op 
het Vughtse gemeentekantoor. Neem uw pas-
poort, identiteitskaart of rijbewijs mee. U krijgt 
dan een nieuwe stem(plus)pas.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
Er liggen geen plannen ter inzage.

•  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.

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

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 basisregistratie personen staan ingeschreven. Het college 
heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit bete-
kent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven. 

Naam  Geboortedatum Datum besluit Uitschrijving wegens
en voorletters      vertrek naar
Moesker, R.H.L. 16-07-1982 10-02-2021 Onbekend
Velden, M.A. van der 23-05-1967 10-02-2021 Onbekend
Hussain, M.T.A. 23-09-1995 11-02-2021 Onbekend
Vrielink, M.H.J. 24-07-1971 11-02-2021 Onbekend
Verver, N.J. 03-06-1972 11-02-2021 Onbekend
Madeja, D.J. 12-04-1993 11-02-2021 Onbekend

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



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

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 maandagmiddag 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

•  Rembrandterf 2 Vught, bestaande woning split-
sen in vier appartementen, OV20211038, inge-
komen 4 februari 2021;

•  Cromvoirtsepad 1B Vught, wijzigen en aan-
leggen in-/uitrit en plaatsen bouwcontainer, 
OV20211039, ingekomen 5 februari 2021;

•  Perceel A 1634 A 1364 en A 2130 t.h.v. 
Margrietlaan Helvoirt, uitbreiden van de 
bedrijfswoning, OV20211040, ingekomen 9 
februari 2021;

•  Rembrandtlaan 48 Vught, uitbreiden woning, 
OV20211041, ingekomen 8 februari 2021;

•  Hoenderstraat 9 Helvoirt, vergroten paarden-
bak, bouw carport en verbouwen bijgebouw, 
OV20211042, ingekomen 5 februari 2021.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW
•  Achterstraat 1 Helvoirt, plaatsen van een dak-

kapel en dakramen en een nieuwe pui aan de 
achterzijde, OV2021321.

  De vergunning is verzonden op 26 januari 
2021.

•  Marktveld 3 Vught, plaatsen zonnepanelen op 
de achterzijde van de daken, OV20201354.

  De vergunning is verzonden op 11 februari 
2021.

•  Paulusstraat 23 Vught, plaatsen dakkapellen 
aan de voor- en achterzijde van de woning, 
OV20211003.

  De vergunning is verzonden op 11 februari 
2021.

•  Vondelstraat 3 Vught, verwijderen van een 
draagmuur, OV20211012.

  De vergunning is verzonden op 12 februari 
2021.

•  Hadewychstraat 4 Vught, verwijderen van een 
draagmuur, OV20211011.

  De vergunning is verzonden op 12 februari 
2021.

•  Hadewychstraat 48 Vught, verwijderen van 
een draagmuur, OV20211007.

  De vergunning is verzonden op 12 februari 
2021.

BOUW MET PLANOLOGISCHE 
AFWIJKING
•  Maurickplein 4, plaatsen van  een overkapping 

op het bestaande balkon, OV20201164.
  De vergunning is verzonden op 11 februari 
2021.

INTREKKING AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat zij in de afgelopen periode onder-
staande omgevingsvergunning hebben ingetrok-
ken: 

•  Maurick 3, Vught, tijdelijk plaatsen van een 
castle glamping, OV20201341.

 De brief is verzonden op 9 februari 2021.

Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daar-
tegen een bezwaarschrift worden ingediend 
door belanghebbenden (gedurende een termijn 
van 6 weken). Het bezwaarschrift moet wor-
den ondertekend en moet ten minste bevat-
ten; 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 wer-
king. Als er sprake is van een spoedeisende 
zaak, kunt U tegelijkertijd een verzoek om 
een voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125, 
5200 MA  ’s-Hertogenbosch.

GEWEIGERDE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Kampdijklaan 49, aanleggen van een inrit aan 
de linkerkant van de woning, OV20201352.

  De beschikking is verzonden op 11 februari 
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. 

De termijn vangt aan op 1 dag na verzendda-
tum vermelden.

VERLEENDE VENTVERGUNNING
• V ught, ventvergunning voor de verkoop van 

warme dranken en etenswaren op 12, 13 en 
14 februari 2021 van 12.00 tot zonsonder-
gang, AP20210031.

  De vergunning is verzonden op 10 februari 
2021.

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. 

AANPASSING 
EXPLOITATIEVERGUNNING

•  Oude Rijksweg 20 Helvoirt, exploitatievergun-
ning voor horecabedrijf en terras LOTS, ope-
ningstijden terras tussen 1 mei en 1 oktober 
tot 01.00 uur en tussen 1 oktober en 31 april 

tot 24.00 uur, DH20210003.
  De vergunning is verzonden op 9 februari 
2021.

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. 

AANPASSING DRANK- EN 
HORECAVERGUNNING 

•  Oude Rijksweg 20 Helvoirt, drank- en horeca-
vergunning voor horecabedrijf en terras LOTS, 
DH20210003.

  De vergunning is verzonden op 9 februari 
2021.

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. 

BOUWEN 
EN WONEN

HULP EN ONDERSTEUNING TIJDENS CORONA
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


