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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

Geluidsmaatregelen aan de rijksweg
HET WORDT STILLER AAN DE N65

Stem(plus)pas en kiezerspas
Mag u stemmen en hebt u op 3 maart 2021 nog geen stem(plus)pas ontvangen? Of bent u de 
stem(plus)pas kwijt? Ga dan naar het Vughtse gemeentekantoor. Neem uw paspoort, identiteits-
kaart of rijbewijs mee. U krijgt dan een nieuwe stem(plus)pas.Wilt u in een andere gemeente 
stemmen? Ruil uw stempas dan om voor een kiezerspas. Hiermee kunt u in elke gemeente in 
Nederland stemmen. Kijk hiervoor op www.vught.nl/verkiezingen.

Briefstemmen voor 70-plussers 

Zo werkt het stemmen per brief
•  Op het briefstembiljet kruist u het hokje aan van de kandidaat van de partij van uw keuze
•  Doe het ingevulde briefstembiljet in de envelop voor het briefstembiljet;
•  Deze envelop plakt u goed dicht; daarna doet u de envelop in de retourenvelop;
•  Zet uw handtekening op de stem(plus)pas; doe de stem(plus)pas in de retourenvelop;
•  De retourenvelop met daarin de dichtgeplakte envelop met uw briefstem en de 

stem(plus)pas kan zonder postzegel in de brievenbus. Doe dat uiterlijk 12 maart 2021;
•  U kunt de envelop ook inleveren bij het gemeentekantoor in Vught of het HelvoirThuis in 

Helvoirt. Dat kan vanaf woensdag 10 maart, tot uiterlijk woensdag 17 maart, om 21.00 uur.

Rond 3 maart ontvangt iedereen van 70 jaar en ouder per post informatie over het 
stemmen per brief. U ontvangt een briefstembiljet, een envelop voor het briefstem-
biljet, een retourenvelop en uitleg hoe het stemmen per brief gaat. 

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

Niet alleen het ontwerp voor de ‘nieuwe’ N65 
leidt tot minder geluid. Los van het project, 
werkt Rijkswaterstaat aan maatregelen om 
het geluidsniveau van de weg voor bewoners 
te verlagen. Dat gebeurt op grond van het 
Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) 
dat voor heel Nederland geldt. Ook zonder 
reconstructie van de N65, zou Rijkswaterstaat 
dit programma gaan uitvoeren. Nu de rijksweg 
wél op de schop gaat, combineren we de maat-
regelen en procedures van de reconstructie en 
het MJPG. Dat is de gekoppelde sanering. Zo 
werken we op een efficiënte wijze samen aan 
‘minder geluid’. 

Maatwerk voor woningen
De bewoners aan de N65 profiteren van de 
geluidsmaatregelen aan de rijksweg. Bij nage-
noeg alle woningen gaat het geluidsniveau 
omlaag. De meeste woningen voldoen straks 
aan de streefwaarde van 60 dB. Waar dit niet 
gebeurt, onderzoeken we of het geluidsniveau 
ín de woning voldoet aan de norm. Is dat niet 
zo, dan brengen we gevelmaatregelen aan. De 
bewoners van deze woningen zijn al, of worden, 
op korte termijn van deze aanpak op de hoogte 
gesteld. 

Geluid: berekend en begrensd
Elke rijksweg produceert geluid en bij elke 
rijksweg geldt, per referentiepunt, een maxi-
maal toegestaan geluidsniveau. Dat noemen we 
geluidproductieplafonds (GPP’s). De weg mag 
niet meer geluid produceren dan per referen-

tiepunt is toegestaan. Rijkswaterstaat contro-
leert dat jaarlijks. 

Minder geluid: lagere norm
Ook de N65 heeft geluidsproductieplafonds. 
Nu de weg verandert en stiller wordt, willen 
we ook dat de geluidsproductieplafonds ver-
laagd worden. Zo kunnen we voorkomen dat 
het geluid in de toekomst weer tot het oude 
niveau kan toenemen. Daarom is – namens 
het projectteam N65 – het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat gevraagd de 
geluidsproductieplafonds te verlagen.

Procedure  
Het verlagen van de N65 geluidsproductie-
plafonds gebeurt bij ministerieel besluit. Dat 
besluit is openbaar en wordt op 10 maart 
2021 ter inzage gelegd. We maken deze inzage 
– met uitleg over de procedure en inspraak 
– bekend in de Staatscourant, het Klaverblad, 
op Helvoirtnet.nl en in het eerstvolgende ’t 
Pomphuiske. Na publicatie van het besluit kunt 
u de stukken raadplegen op de website van het 
Bureau Sanering Verkeerslawaai: bsv.nu/rijksin-
frastructuur/bekendmakingen.

Meer weten? Lees de nieuwsbrief N65
Binnenkort verschijnt er een nieuwsbrief met 
meer informatie over geluid en de N65. In de 
nieuwsbrief vindt u ook een link naar een infor-
matiefilmpje. Nog geen abonnee? Meld u aan via 
www.brabant.nl/N65.

Bij een leefbaar Vught hoort een stillere N65. Daarom willen we het geluidsniveau in de 
omgeving van de rijksweg verlagen. Dat doen we door een gedeeltelijke verdieping van 
de weg, met wanden die geluid absorberen, stil asfalt en geluidschermen. Dat staat in 
het Bestemmingsplan N65. En er gebeurt meer. Zo gaan we onderzoeken of maatwerk-
geluidsmaatregelen aan sommige woningen nodig zijn. Bovendien willen we het lagere 
geluidsniveau aan de weg verankeren in een nieuw geluidsplafond. Geluid en de N65. 
Hoe werkt dat?    

Veilig en rustig stemmen op 15 en 16 maart
Speciaal voor wie het belangrijk is om in alle rust te kunnen te kunnen stemmen, zijn ook op 
maandag 15 en dinsdag 16 maart twee stembureaus in de gemeente Vught open. U kunt dan 
stemmen in het gemeentekantoor in Vught en het HelvoirThuis in Helvoirt. De stembureaus 
zijn open van 7.30 tot 21.00 uur.

Stemmal 
Bent u visueel beperkt? U kunt bij het stemmen gebruik maken van een stemmal. Deze stemmal 
is op maandag 15 en dinsdag 16 maart aanwezig in het gemeentekantoor in Vught. Op 17 maart 
kunt de stemmal gebruiken in stembureau Zaal van Berkel.

Iemand namens u laten stemmen (machtigen)
U kunt ook iemand anders namens u laten stemmen (machtigen). Zeker als u verkouden bent, 
hoest of als iemand in uw nabije omgeving deze klachten heeft. Machtig dan bijvoorbeeld een 
familielid of kennis. Woont die in de gemeente Vught? Dan is machtigen met de stem(plus)pas 
het handigst. 

Zo gaat machtigen met de stem(plus)pas
•  U vult de achterkant van de stem(plus)pas in;
•  U zet uw handtekening. Ook degene die namens u gaat stemmen zet een handtekening;
•  Degene die namens u gaat stemmen neemt bij het stemmen uw stem(plus)pas mee plus (een 

kopie van) uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Of een foto daarvan.

Schriftelijk machtigen
Woont uw gemachtigde niet in de gemeente Vught? Dan is schriftelijk machtigen mogelijk. 
Dit heet ook wel ‘stemmen met volmacht’.

•  U downloadt het formulier op www.vught.nl\verkiezingen\machtigen en print het uit;
•  U vult het in. Degene die namens u gaat stemmen zet ook een handtekening;
•  U stuurt het formulier naar de gemeente Vught of levert het in bij het gemeentekantoor;
•  Dat kan tot 12 maart 2021, 17.00 uur;
•  Degene die namens u gaat stemmen, ontvangt per post een schriftelijke volmacht. Daarmee 

kan hij/zij in de gemeente waar hij/zij woont een stem namens u uitbrengen.
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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

DE WOZ-WAARDE 2021 EN AANSLAG OZB

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor ver-
schillende belastingen. Het is de grondslag voor 
de OZB, maar ook voor het eigen woning-
forfait in de inkomstenbelasting, de erfbelas-
ting en de watersysteemheffing 'gebouwd' van 
het waterschap. Bewaar de aanslag/beschikking 
goed. Is de WOZ-waarde volgens u niet juist, of 
lijkt er iets mis te zijn? Belt u ons en bespreek 
uw situatie met onze medewerkers. Zij zoeken 
de zaak graag voor u uit en vaak kunnen we 
een bezwaarschrift voorkomen.

Centrum Management Vught
Het Centrum Management is een verbindende 
schakel tussen ondernemers in het centrum-
gebied en de gemeente. Ook in deze moeilijke 
tijd. Voor vragen, die niet zijn gerelateerd aan 
de gemeentelijke heffingen, kunnen onderne-
mers in het centrum contact opnemen met het 
Centrum Management: 06 51 861 929.

Waardepeildatum
De waardepeildatum van de WOZ-beschikking 
2021 is 1 januari 2020. Dat betekent dat de 
OZB-aanslag 2021 gebaseerd is op de markt-
waarde van uw woning van een jaar geleden. 
De WOZ-waarde is bepaald aan de hand van 
een vergelijking van verkoopcijfers van verge-
lijkbare woningen die rond de waardepeildatum 
1 januari 2020 zijn verkocht.

Bezwaar voorkomen
Hebt u vragen, bent u het niet eens met de 
WOZ-waarde of lijkt er iets mis? Bel of mail 
dan direct met onze medewerkers. U kunt 

– zonder kosten – uw vraag voorleggen en 
de WOZ-waarde opnieuw laten beoordelen. 
Geeft uw vraag aanleiding voor nader onder-
zoek, dan zorgt de taxateur binnen enkele 
werkdagen voor duidelijkheid. Vaak is het dan 
helemaal niet nodig om een bezwaarschrift 
in te (laten) dienen. U kunt ons bereiken via  
073 658 06 80 of woz@vught.nl. 

Toch bezwaar maken? 
Bent u toch van mening dat de WOZ-waarde 
onjuist is bepaald? Dien dan kosteloos en een-
voudig een bezwaarschrift in bij de gemeente 
zelf. Dat kan via www.vught.nl/belastingen.

Als u bezwaar maakt via een 
no-cure-no-pay bureau…
Schakelt u een no-cure-no-pay bureau in voor 
uw bezwaarschrift en de WOZ-waarde wordt 
verlaagd, dan wordt uw OZB aanslag vermin-
derd. De gemeente moet dat bureau dan wel 
een wettelijke kostenvergoeding betalen. Dat 
gaat om forse vergoedingen: 

•  Vergoeding voor het indienen bezwaarschrift 

€ 265,00
•  Vergoeding voor het bijwonen hoorzitting  
€ 265,00

•  Vergoeding voor het indienen taxatierapport 
€ 212,00
De totale vergoeding van de gemeente aan de 
dienstverlener voor een standaard bezwaar-
schrift bedraagt dus al snel € 742,00.

Maakt u gebruik van een no-cure-no-pay bureau, 
dan maakt de gemeente dus meer kosten dan 
wanneer u zelf bezwaar maakt. En dat, terwijl 
de werkwijze van de bezwaarafhandeling voor 
de gemeente hetzelfde is. Een voorbeeld maakt 
dit duidelijk. 

Voorbeeld
Stel, dat een bezwaarschrift ertoe leidt dat de 
WOZ-waarde van uw woning verlaagd wordt 
met € 20.000:

•  Als u het bezwaarschrift zelf hebt ingediend, 
hoeft de gemeente geen wettelijke kostenver-
goeding te betalen. U ontvangt € 21,36 aan 
teveel betaalde OZB terug van de gemeente.

•  Als een bureau het bezwaar namens u heeft 
ingediend, is er wel sprake van de wette-
lijke kostenvergoeding. U ontvangt hetzelfde 
bedrag van € 21,36 aan teveel betaalde OZB 
terug van de gemeente, maar de gemeente 
betaalt € 742,00 als kostenvergoeding aan het 
bureau.

De extra kosten die de gemeente verplicht is 
te vergoeden, lopen jaarlijks fors op. Zoals u 
begrijpt, houden we hier rekening mee bij het 
vaststellen van de OZB-tarieven. Uiteindelijk 
betalen we hier allemaal samen voor. Als u het 
bezwaarschrift zelf indient, kost dit de gemeen-
schap minder geld.

Goed om te weten
De gemeente wil graag, net als u, dat de WOZ-
waarde klopt. Zij heeft er ook geen enkel 
belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast 
te stellen. Als blijkt dat er iets mis is gegaan bij 
het vaststellen van de WOZ-waarde van uw 
woning of bedrijfspand, passen we deze graag 
voor u aan. Hebt u een vraag? Bel ons. Onze 
medewerkers helpen u graag verder!

Berichtenbox MijnOverheid
De gemeente Vught is voor de gemeente-
lijke heffingen aangesloten op de Berichtenbox 
van MijnOverheid. Bent u aangemeld bij de 
Berichtenbox, dan ontvangt u het aanslagbiljet 
(uitsluitend) digitaal in de Berichtenbox en niet 
meer op papier. U kunt zelf instellen dat u een 
e-mail krijgt als u digitale post ontvangt in de 
Berichtenbox. Dan krijgt u vóór de dagtekening 

Omstreeks 28 februari ontvangen de meeste woningeigenaren en bedrijven in de 
gemeente Vught de jaarlijkse WOZ-beschikking en de daarop gebaseerde aanslag 
onroerende zaakbelasting (OZB). Als u eigenaar van een woning bent, krijgt u een aan-
slag OZB voor het eigenarengedeelte. Is er sprake van een kantoor, bedrijf, winkel of 
andere niet-woning, dan ontvangt zowel de eigenaar als de gebruiker een aanslag OZB. 

Betalingsregeling? Wij helpen u graag
Voor een aantal inwoners, maar vooral voor 
veel ondernemers, zijn de financiële gevolgen 
van het coronavirus ingrijpend. U ontvangt 
de aanslag gemeentelijke heffingen, net zoals 
in andere jaren, in februari. Zo hebt u vroeg 
in het jaar inzicht in de gemeentelijke lasten. 
Is het voor u bezwaarlijk om het bedrag 

van de aanslag op tijd te betalen? Neemt u 
dan contact op met de gemeente Vught. Wij 
komen u in graag tegemoet met een (ruime) 
betalingsregeling op maat, passend bij uw 
financiële situatie en deze moeilijke tijd. Bel 
de gemeente Vught: 073 65 80 680. We helpen 
u graag.

NATIONALE WEEK VAN DE AFVALHELDEN

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.

van het aanslagbiljet een melding dat de aanslag 
in MijnOverheid klaar staat. Wilt u volgend 
jaar ook uw aanslagbiljet digitaal ontvangen? 
Ga naar www.mijnoverheid.nl om u aan te 
melden of de instellingen te wijzigen. Let op! 
Medewerkers van de gemeente Vught kunnen 
uw instellingen in MijnOverheid niet wijzigen 
of inzien.

Taxatieverslag
De onderbouwing van de WOZ-waarde vindt 
u in het taxatieverslag van uw onroerende 
zaak. In het taxatieverslag staan de kenmerken 
zoals bijvoorbeeld de oppervlakte, inhoud en 
onderdelen. Ook ziet u de verkoopcijfers 
(maximaal 3) van panden waarmee uw woning 
vergeleken is voor het bepalen van de WOZ-
waarde. Woningeigenaren en bedrijven kunnen 
het taxatieverslag aanvragen via www.vught.nl/
belastingen. Binnen enkele werkdagen ontvangt 
u het taxatieverslag dan via e-mail.

Marktontwikkeling
De WOZ-waarde van woningen in Vught blijkt 
tussen de waardepeildata 1 januari 2019 en 1 
januari 2020 te zijn gestegen. De waardeont-
wikkeling kan echter per wijk, buurt of woning 
afwijken. De waardeontwikkeling van uw 
woning heeft slechts een beperkte invloed op 
de hoogte van uw aanslag OZB. Deze kan bij 
een gestegen WOZ-waarde hetzelfde of zelfs 
lager zijn dan het voorgaande jaar. Dat heeft 
te maken met de hoogte van de OZB-tarieven 
die zijn vastgesteld om de begrote belastingop-
brengsten te realiseren. De gebruikelijke prak-
tijk is dat bij stijgende WOZ-waarden de OZB-
tarieven worden verlaagd. Maar bij een dalende 
WOZ-waarde stijgen de OZB-tarieven. Het 
hebben van een stabiele bron van inkomsten 
speelt daarbij voor de gemeente een belang-
rijke rol, waarbij de wetgever de WOZ-waarde 
heeft voorgeschreven als grondslag waarop de 
lasten worden verdeeld. 

Coronavirus en WOZ-waarde
Het jaar 2020 kenmerkt zich door de opkomst 

van het coronavirus en de langdurende bestrij-
ding van deze pandemie. Maar heeft dit ook 
invloed op de nieuwe WOZ-waarden voor 
2021? Het korte antwoord is: nee. Uit de daad-
werkelijk gerealiseerde transactiecijfers blijkt 
dat de woningmarkt geen effecten ervaart van 
de covid-19 pandemie en de maatregelen om 
het virus te bestrijden. Voor niet-woningen is 
er evenmin een effect geconstateerd. Alleen in 
zeer uitzonderlijke situaties kan er een zeer 
gering effect zijn van de maatregelen op de 
WOZ-waarde van 2021. 
Wilt u hierover meer lezen? Bezoek dan  
www.waarderingskamer.nl en gebruik de zoek-
term: corona. De waarderingskamer is de 
landelijke toezichthouder op de uitvoering van 
de Wet WOZ. 

Automatische incasso
Wilt u gebruik maken van automatische incas-
so? Stuur dan binnen twee weken na dagte-
kening uw verzoek in via het formulier op 
www.vught.nl/belastingen. Dit doet u door in 
te loggen met de DigiD van degene op wiens 
naam de aanslag staat. Hebt u vorig jaar al 
automatische incasso  aangevraagd, dan is dit 
voor dit jaar automatisch ingesteld en hoeft u 
niets meer in te sturen. Bedrijven kunnen niet 
betalen via automatische incasso. 

Informatie
Meer informatie vindt u op de achterzijde van 

– en in de toelichting bij – de aanslag gemeente-
lijke heffingen. Daarnaast vindt u op www.vught.
nl/belastingen veel informatie en de antwoor-
den op de meest gestelde vragen. Toch niet 
gevonden wat u zocht? Mail dan naar woz@
vught.nl of bel naar 073 658 06 80. Wij helpen u 
graag. Telefonisch zijn wij bereikbaar op maan-
dag t/m donderdag van 09:00 uur tot 17:00 uur 
en op vrijdag van 09:00 uur tot 12:30 uur.

De volledige tekst van de verordeningen en 
bijlagen kunt u vinden op www.overheid.nl.

Van 1 tot en met 7 maart 2021 is het de eerste 
nationale Week van de Afvalhelden. Een week 
waarin alle medewerkers uit de afvalbranche 
in het zonnetje worden gezet. We zijn enorm 
trots op onze eigen afvalhelden. Zij zijn dage-
lijks bezig voor onze schone gemeente. Deze 

afvalheld houdt Vught schoon en leegt ook de 
prullenbakken bij de IJzeren Man. 
Steun jij onze afvalhelden? Kleur de kleurplaat 
in en hang deze voor het raam! Je kunt de 
kleurplaat downloaden via 
https://vught.nl/week-van-de-afvalhelden
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REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN 
PARKEERVOORZIENING VOOR HET OPLADEN VAN 
ELEKTRISCHE AUTO’S (LAADPAAL) 
De gemeente heeft besloten tot het instellen/ 
realiseren van een tweetal gereserveerde par-
keerplaatsen voor het opladen van elektrische 
auto’s (E-laadpunt) gelegen aan de

•  Koperwiekstraat ter hoogte van huisnummer 
1 te Vught. 

• Aloysiuslaan-Loeffplein te Vught.
•  St. Lambertusstraat 51, Cromvoirt.
Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd 
door middel van  toepassing van bord E04 

(parkeergelegenheid) met onderbord met de 
tekst “opladen elektrische voertuigen”. 

Ter inzage
De stukken van deze verkeersbesluiten lig-
gen op het gemeentekantoor ter inzage van 3 
maart tot en met 14 april 2021. Hierop zijn de 
procedures 1a en 4 van toepassing (zie proce-
durekader)

Victorialaan, Loonsebaan, Wilhelminalaan, 
Molenvenseweg

•  De Loonsebaan is t/m 5 maart afgesloten 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.

Kruishoeveweg
•  De spoorwegovergang Kruishoeveweg is afge-

sloten van zaterdag 6 maart 23.00 uur tot 
zondag 7 maart 07.00 uur

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Torenstraat (Helvoirt)
•  De Torenstraat is 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

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
•  Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 

Rozenoord

•  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.

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

•  Bergenshuizensestraat 8 Vught, overkappen 
bijgebouw, OV20211050, ingekomen 18 febru-
ari 2021;

•  Marktveld 18 Vught, plaatsen mantelbuis van 
gevel naar midden terras t.b.v. elektriciteit ter-
ras Café Oud Zuid, OV20211051;

•  Loonsebaan 167 Vught, aanbouw woning, 
OV20211052, ingekomen 18 februari 2021;

•  Taxandrialaan 29 Vught, keimen, kozijnen 
vervangen en plaatsing van een dakkapel, 

OV20211053, ingekomen 22 februari 2021;
•  Van Voorst tot Voorststraat 41, bouw van een 

pergola en erfafscheiding, OV20211054, inge-
komen 22 februari 2021;

•  Eikenlaan 9A Vught, kappen van acht 
Amerikaanse eiken, OV20211055, ingekomen 
20 februari 2021;

•  Ridder van Brechtlaan 2 Vught, bouwen van 
een kapschuur, OV20211056, ingekomen 23 
februari 2021;

•  Loyolalaan 9 A Vught, kappen van een boom 
t.b.v herontwikkeling locatie, OV20211057, 
ingekomen 24 februari 2021;

•  Perceel C 2382 t.h.v. Vlasmeersestraat, kappen 
van een paardenkastanje, OV20211058, inge-
komen 25 februari 2021;

•  Boxtelseweg 22 Vught, bouwen van een bijge-
bouw, OV20211059, ingekomen 25 februari 
2021.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Albertusstraat 8, plaatsen van een dakopbouw, 
OV20201364.

 De brief is verzonden op 23 februari 2021.

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 

BOUWEN 
EN WONEN

toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW

•  Van Houwelingenplantsoen 1 Vught, verbou-
wen keuken en plaatsing nieuwe kozijnen, 
OV20211021.

  De vergunning is verzonden op 23 februari 
2021.

•  Louis de Bourbonstraat 6 Helvoirt, verbou-
wen woning en plaatsen berging, OV20211015.

  De vergunning is verzonden op 25 februari 
2021.

•  Hadewychstraat 13 te Vught, verbreden door-
gang van een dragende muur, OV20211028.

  De vergunning is verzonden op 25 februari 
2021.

•  Juliana van Stolberglaan 76 Vught, plaatsen van 
een dakkapel, OV20201238.

  De vergunning is verzonden op 26 februari 
2021.

INRIT / UITWEG
•  Jachterf 23 Vught, aanleggen van een nieu-

we in-/uitrit aan de zijkant van de woning, 
OV20201325.

  De vergunning is verzonden op 23 februari 
2021.

KAP
•  St.-Michielsgestelseweg 22, kappen van twee 

populieren, OV20211047.
  De vergunning is verzonden op 23 februari 
2021.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING 
IN- EN UITRIT

•  Koestraat 3 Vught, het wijzigen van de begane 
grond naar een garage, OV20201344.

  De vergunning is verzonden op 25 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.

INGEKOMEN 
SLOOPMELDING 

•  Klein Laar 2 Helvoirt, verwijderen asbesthou-
dende materialen, SM20217013.

  De melding is geaccepteerd op 23 februari 
2021.

•  Rembrandtlaan 48 Vught, sloop van schuur en 
aanbouw, SM20217011.

  De melding is geaccepteerd op 23 februari 
2021.

•  Raadhuisstraat 3 G Vught, slopen gedeelte 
hoofdgebouw t.b.v interne aanpassing, 
SM20217009.

  De melding is geaccepteerd op 23 februari 
2021.

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

VERLEENDE 
ONGEVINGSVERGUNNING VAN 
RECHTSWEGE

•  Eekhoornbos 5 Helvoirt, verbouwen recrea-
tiewoning, OV20201358.

  De omgevingsvergunning is op 23 februari 
2021 van rechtswege verleend.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). De termijn eindigt 

zes weken na de dag waarop de vergunning van 
rechtswege is verleend.

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

•  Boslaan 49 Vught, bouw van een opslagloods 
(vervangen bestaande loods), OV 20201237.

  De brief is verzonden op 23 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.

RECTIFICATIE ONTHEFFING GELUID- 
EN LICHTHINDER

•  Spoorwegovergang t.h.v. Aert Heymlaan, geluid- 
en lichthinder i.v.m. werkzaamheden aan het 
spoor op zaterdag 10 april 2021, AP20210002;

•  Spoorwegovergang t.h.v. Lindelaan Helvoirt, 
mogelijk geluid- en lichthinder i.v.m. werk-
zaamheden aan het spoor van zaterdag 10 
april 01.00 t/m zondag 11 april 2021 07.00 uur, 
AP20210002;

•  Spoorwegovergang t.h.v. de Loonsebaan Vught, 
mogelijk geluid- en lichthinder i.v.m. werk-
zaamheden aan het spoor zaterdag 5 juni 
00.00 t/m maandag 7 juni 2021 07.00 uur, 
AP20210002;

De ontheffing is verzonden op 3 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. 

RECTIFICATIE TIJDELIJKE 
VERKEERSMAATREGEL 
•  Spoorwegovergang t.h.v. Aert Heymlaan, 

werkzaamheden aan het spoor op zaterdag 
10 april 2021, blijft open voor al het verkeer, 
AP20210002;

•  Spoorwegovergang t.h.v. Lindelaan Helvoirt, 
i.v.m. werkzaamheden aan het spoor volledig 
afgesloten voor verkeer van zaterdag 10 april 
01.00 t/m zondag 11 april 2021 07.00 uur, 
AP20210002;

•  Spoorwegovergang t.h.v. de Loonsebaan Vught, 
i.v.m. werkzaamheden aan het spoor volledig 
afgesloten voor verkeer van zaterdag 5 juni 
00.00 t/m maandag 7 juni 2021 07.00 uur, 
AP20210002;

  De verkeersmaatregel is verzonden op 3 
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. 


