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

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

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.

Stem(plus)pas
Wie mag stemmen ontvangt rond 18 februari 2021 per post een stem(plus)pas voor
de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart.
Deze stem(plus)pas hebt u nodig om te kunnen 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 paspoort, identiteitskaart of rijbewijs mee. U krijgt
dan een nieuwe stem(plus)pas.

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
WEGWERKZAAMHEDEN
beslissen, en straks eventueel iemand uit de
gemeente Vught vragen namens u te stemmen.
Dat kan door het invullen van de achterkant Victorialaan,Loonsebaan,Wilhelminalaan,
van uw stem(plus)pas. Dit heet ook wel ‘onder- Molenvenseweg
hands machtigen’. Meer informatie hierover • De Victorialaan is van 22 t/m 26 februari afgevindt u op
sloten bij de aansluiting met de Loonsebaan.
www.vught.n/verkiezingen/machtigen
• De Loonsebaan is van 1 t/m 5 maart afgesloten bij de aansluiting met de Victorialaan.
• De Wilhelminalaan is van 8 t/m 12 maart afgesloten bij de aansluiting met de Victorialaan.

• De Molenvenseweg is van 15 t/m 26 maart afgesloten 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.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

‘IK HEB HULP NODIG BIJ
HET BOODSCHAPPEN
DOEN.’

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 betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.

www.vughtvoorelkaar.nl/hartverwarmend

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

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.

Naam
en voorletters
Moesker, R.H.L.
Velden, M.A. van der
Hussain, M.T.A.
Vrielink, M.H.J.
Verver, N.J.
Madeja, D.J.

Geboortedatum

Datum besluit

16-07-1982
23-05-1967
23-09-1995
24-07-1971
03-06-1972
12-04-1993

10-02-2021
10-02-2021
11-02-2021
11-02-2021
11-02-2021
11-02-2021

Uitschrijving wegens
vertrek naar
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraagnummer

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

Gemeente Vught

@Vught

