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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

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Uitzonderingen en voorwaarden: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Geen verdere verruiming lockdown 
 

Vaccinaties bieden perspectief, maar het aantal coronabesmettingen is te hoog. Daarom is er nu geen ruimte voor versoepelingen.  
Nederland blijft tot en met 30 maart in lockdown. Per 16 maart gelden een aantal kleine aanpassingen.

8 maart 2021

Publiek toegankelijke locaties

Onder andere musea, bioscopen 
en dierenparken dicht.

Onderwijs en kinderopvang

Primair onderwijs en kinderopvang 
open. 
 
 
Voortgezet onderwijs en mbo 
gedeeltelijk open. 
 
 
Onderwijs op afstand voor hbo  
en wo. 
 

Buitenschoolse opvang dicht.

Winkelen en boodschappen

Ontmoetingen

Vervoer en reizen

Avondklok

Ga tussen 21.00 uur en 4.30 uur 
niet naar buiten.  

Horeca en evenementen

Eet- en drinkgelegenheden dicht. 
Afhalen en bezorgen van bestellingen 
mogelijk. 
 
 
Evenementen verboden.

Niet-essentiële winkels dicht.  
Winkelen op afspraak en afhalen en 
bezorgen van bestellingen mogelijk. 
 
 
Essentiële winkels zoals 
supermarkten, groentewinkels en 
drogisterijen open. 

 
Geen verkoop van alcohol na 
20.00 uur.

Ontvang thuis max. 1 persoon  
per dag (excl. kinderen t/m 12 jaar). 
 

Ga max. 1 keer per dag op bezoek. 

 
Buiten: groep van max. 2 personen 
of 1 huishouden. Sport

Buiten: onder voorwaarden voor 
iedereen t/m 26 jaar in 
teamverband toegestaan. 
 
Buiten: onder voorwaarden voor 
iedereen vanaf 27 jaar met max. 4 
personen en op 1,5 meter afstand 
toegestaan. 
 
 
Binnen: sportaccommodaties 
dicht. Zwemles voor kinderen t/m  
12 jaar uitgezonderd. 
 
 
Wedstrijden verboden.

Heb je klachten? 

Blijf in thuisquarantaine. 

Ontvang geen bezoek. 

Laat je testen.

Werk thuis, tenzij  
het niet anders kan.

Was vaak je handen.

Houd 1,5 meter  
afstand.

Hoest en nies in je  
elleboog.

Is het druk?  
Ga dan weg.

Draag een mondkapje 
waar dat verplicht is.

Blijf zoveel mogelijk thuis.  

 
Reis alleen met het ov voor 
noodzakelijke reizen. 

 
Blijf in Nederland en reis niet  
naar het buitenland in de periode 
t/m 15 april.

Contactberoepen

Contactberoepen zoals kappers en 
rij-instructeurs toegestaan.

 .

Stem(plus)pas en kiezerspas
Mag u stemmen en hebt u geen stem(plus)pas ontvangen? Of bent u de stem(plus)pas kwijt? 
Ga dan naar het Vughtse gemeentekantoor. Neem uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs 
mee. U krijgt dan een nieuwe stem(plus)pas. Wilt u in een andere gemeente stemmen? Ruil uw 
stem(plus)pas dan om voor een kiezerspas. Hiermee kunt u in elke gemeente in Nederland 
stemmen. Een nieuwe stem(plus)pas of kiezerspas halen kan uiterlijk tot 12 maart, 17.00 uur.

Briefstemmen: zo werkt het 
• 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.

Iemand namens u laten stemmen (machtigen)
U kunt ook iemand anders namens u laten stemmen (machtigen). 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.

• 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.

Waar u kunt stemmen
Service appartementen Eikendonck Eikendonck 1, Vught
DePetrus   Heuvel 2, Vught
Zaal Van Berkel Vlasmeersestraat 97, Vught
Het Kwartier  Koninginnelaan 1, Vught
Tennisvereniging Woburnpark Eikenlaan 18
Kindcentrum De Leydraad Kerkweg 2 Cromvoirt
Tafeltennisvereniging JCV Van de Pollstraat 3a, Vught
Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg Brabantlaan 1, Vught
Theatergroep Bint Moleneindstraat 1, Vught
De Kwebben  Van Sasse van Ysseltstraat 2, Vught
Hertog van Brabant school Brabantlaan 75, Vught
Martinihal   Martinilaan 8, Vught
TV Bergenshuizen Kraaiengatweg 6, Vught
Gemeentekantoor Secr. van Rooijstraat 1, Vught
Brandweer Vught Kettingweg 7A, Vught
Prins Hendrik  Sportlaan 1, Vught
Bouwhal Dommelbaorzedurp Molenvenseweg 61, Vught
HelvoirThuis  Kloosterstraat 30, Helvoirt
Brandweer Helvoirt Stationsweg 2, Helvoirt
Parkeerterrein Van der Valk drive-in stembureau Bosscheweg 2

Let op: Sinds het drukken van de kandidatenlijsten zijn de stembureaus aangepast. De stem-
bureaus hierboven zijn de juiste.

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

➢ De stembureaus zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur;
➢ Op 15 en 16 maart kunt u ook stemmen in het gemeentekantoor en het HelvoirThuis;
➢  Kom als het kan tijdens kantooruren. Dan is het rustig op de stembureaus;
➢   Bent u blind of slechtziend? In stembureau Zaal van Berkel kunt u stemmen met 

behulp van een  stemmal; 
➢  Op 15 en 16 maart kunt u met hulp van de stemmal stemmen in het 

gemeentekantoor;
➢ In het drive-in stembureau stemt u vanuit de auto. U komt alleen.

Vervoer naar het stembureau
Kunt u zelf niet bij een stembureau komen? De seniorenbus brengt u gratis naar het stembu-
reau en weer thuis. 
 
Aanmelden en spelregels
• Meldt u minimaal een dag van tevoren aan via 073 71 13 191 /seniorenbusvught@gmail.com
• Doe dit op werkdagen tussen 9.00 en 13.00, uiterlijk dinsdag 16 maart 2021
• We laten u op tijd weten hoe laat u wordt opgehaald
• U draagt een mondkapje, bent klachtenvrij en hebt uw jas al aan als u wordt opgehaald
• U stapt zelfstandig in en uit en kunt zelf uw gordel omdoen
• De bus rijdt in Vught, Cromvoirt en Helvoirt op 15, 16 en 17 maart

Gemeentekantoor gesloten
Op 17 maart kunt u wel in het gemeentekantoor terecht om te stemmen. Maar voor andere 
diensten, zoals het afhalen van een paspoort of rijbewijs is het gemeentekantoor op de ver-
kiezingsdag gesloten. Op donderdag 18 maart is het gemeentekantoor open vanaf 10.30 uur. 
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SAMEN HOUDEN WE VUGHT SCHOON
Haal gratis een afvalgrijper op
De Landelijke Opschoondag van 20 maart kan vanwege corona niet doorgaan. Maar…
het goede nieuws is dat we iedere dag iets aan zwerfafval kunnen doen. Wij helpen u 
daar graag bij. We delen 450 afvalgrijpers uit aan onze inwoners om zwerfafval tegen 
te gaan. Dus u kunt tijdens uw wandeling op 20 maart zwerfafval opruimen maar ook 
tijdens uw andere wandelingen. Samen houden we Vught schoon!

Preventief bestrijden van de eikenprocessierups
TWEEDE OPHAALRONDE GRATIS NESTKASTJES OP 
ZATERDAG 13 MAART

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.

Drie locaties
U kunt uw nestkastje ophalen in Vught, 
Cromvoirt of Helvoirt.  

•   Vught: Gemeentewerf BOR, Kettingweg 7b
•   Helvoirt: het plein voor D’n Inbreng, Van 

Beringenstraat 2b
•   Cromvoirt: de parkeerplaats achter het gemeen-

schapshuis Battle Axe, St.-Lambertusstraat 60

Drive thru
Vanwege de coronamaatregelen werken we 
met een ‘drive thru’. U komt lopend, fietsend 
of rijdend het terrein op, geeft uw naam door 
aan een van de medewerkers van de gemeente, 
laat uw legitimatiebewijs zien, ontvangt het 

nestkastje en vervolgt uw route weer naar huis. 
We vragen iedereen om zich te houden aan de 
coronarichtlijnen.

Aanmelden nestkastje tweede 
ophaalronde 
Doet u met ons mee om de eikenprocessie-
rups preventief te bestrijden? En wilt u een 
nestkastje ontvangen? Meldt u zich dan vóór 
vrijdag 12 maart tot 12.30 uur aan via ons 
Klant Contact Centrum (KCC), telefoon: 073 
65 80 680 en geef de locatie door waar u het 
kastje wilt ophalen. We geven per adres één 
nestkastje weg.

Op zaterdag 13 maart vindt de tweede ophaalronde plaats. U kunt – na aanmelding – 
tussen 09.00 en 12.00 uur uw kastje ophalen bij een van de locaties. We delen op deze 
dag in totaal 375 nestkastjes uit. We geven per adres één nestkastje weg. Wees er snel 
bij, want op is op.

Samen gaan we het zwerfafval te lijf. Wie zijn 
of haar straat, speeltuin, park of plantsoen wil 
vrijhouden van rondslingerend vuil, kan bij de 
gemeente een gratis afvalgrijper ophalen. U 
kunt de afvalgrijper ophalen op drie verschil-
lende locaties:

-  Vanaf maandag 15 maart t/m vrijdag 19 maart 
tijdens openingstijden op het gemeentekan-
toor, Secr. van Rooijstraat 1

-  Op dinsdag 16 en donderdag 18 maart tussen 
8.30-16.30 uur bij Beheer Openbare Ruimte, 
Kettingweg 7b

-  Op donderdag 18 maart tussen 18.00-20.00 
uur, Louis de Bourbonstraat 19 in Helvoirt 

OP=OP

Stop het zwerfafval in de speciale doorzichtige 
afvalzakken die u bij de afvalgrijper krijgt. Via 
de Mijngemeente app kunt u aangeven waar wij 
uw volle zwerfafvalzak op kunnen halen.

U mag de afvalgrijper houden om vaker zwerf-
afval op te ruimen. Doet u niets meer met de 
afvalgrijper? Lever deze dan weer in bij Beheer 
Openbare Ruimte, Kettingweg 7b of op het 

gemeentekantoor. Dan kunnen we deze weer 
hergebruiken.

Prijsvraag
Stuur uw mooiste foto van uw zwerfafval en 
de afvalgrijper naar communicatie@vught.nl. 
De leukste foto plaatsen we in het Klaverblad 
en op social media van de gemeente Vught. 
Daarnaast wint u met uw familie een corona 
proof privé rondleiding door het raadhuis en 
een zwerfafvalpakket inclusief een zwerfafvalkar. 
Samen houden we Vught schoon!

DAT VERDIENT EEN JEUGDLINTJE! 
Kent u of ken jij iemand die een jeugdlintje verdient? Meld de kandidaat aan bij het col-
lege van burgemeester en wethouders. Dat kan het hele jaar door. 

Wanneer voordragen?
De kandidaat is niet ouder dan 18 jaar en heeft 
zich op een bijzondere manier ingezet voor de 
Vughtse samenleving. Bijvoorbeeld door:

•  het regelmatig helpen van ouderen, zieken of 
mensen met een beperking

•  het organiseren van activiteiten in de wijk of 
een buurthuis

•  vrijwilligerswerk bij een sportclub of (cultu-
rele) vereniging

•  in actie komen tegen pesten, zinloos geweld of 
alcoholgebruik

•  het verrichten van een - grote of kleine - hel-
dendaad.

Aanmelden
Stuur een e-mail met uw aanbeveling en 
contactgegevens naar mevrouw Van den Berg 
(Kabinetszaken): y.van.den.berg@vught.nl. Met 
jouw of uw hulp zorgen we samen voor een 
feestelijk en bij de leeftijd passend eerbetoon. 
  

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.

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.

KENNISGEVING TERINZAGELEGGING ONTWERP-
BESCHIKKING MET PROJECTAFWIJKINGSBESLUIT 
‘Golfbaan Cromvoirt 2020’

Het project bevat zes projectonderdelen:
1.  de bouw van een poort en keermuur 

ter plaatse van de golfbaanentree aan de 
Deutersestraat 39; 

2.  het gebruik en de inrichting van het perceel 
St.-Lambertusstraat 59 te Cromvoirt als tuin 
met zwembad en tennisbaan bij gastenver-
blijf  Bernardus Lodge;

3.  het aanleggen van een ecologische verbin-
dingszone en het realiseren van een paarden-
weide met schuilgelegenheid op een perceel 
aan de Cromvoirtseweg ten westen van de 
Zandleij;

4.  de bouw van drie kleine, deels ondergrondse 
gebouwen op het golfbaanterrein, te weten 
een toiletblok, een halfway house en een 
shelter;

5.  de bouw van een grotere kelder onder het 
kantoorgebouw aan de Deutersestraat 37;

6.  het aanleggen van drie verharde paden op 
het golfbaanterrein en het aanleggen van een 
oppervlakteverharding bij de tijdelijke loods.

Hiertoe heeft de gemeenteraad een ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen afgegeven 
op 11 februari 2021. Op deze aanvraag om 
omgevingsvergunning is de uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure van toepassing.

Ter inzagetermijn
De ontwerp omgevingsvergunning, de ont-
werpverklaring van geen bedenkingen en de 
aanvraag met de bijbehorende stukken liggen 
met ingang van 11 maart 2021 tot en met 
21 april 2021 (zes weken) ter inzage. De aan-
vraag, de ontwerp omgevingsvergunning, de 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen en 
de bijbehorende stukken zijn alleen digitaal via 
de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.
nl via NL.IMRO.0865.PBGolfbaan2020-ON01 
in te zien.

Tijdens de periode van ter inzagelegging kun-
nen schriftelijk of mondeling zienswijzen wor-
den ingebracht onder vermelding van het 
zaaknummer Z20-227070. Zij moeten worden 
gericht aan ons college en worden verzonden 
aan Gemeente Vught, Postbus 10100, 5260 GA 
Vught. Voor het geven van een mondelinge 
reactie kunt u contact opnemen met de afde-
ling Ontwikkeling via het centrale nummer van 
de gemeente (073-6580680). 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep 
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen de ontwerp omgevingsvergunning en 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen en 
men belanghebbende is.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vught maken bekend, dat zij voorne-
mens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor een projectafwijkingsbesluit (UV  
20204006) voor de golfbaan Cromvoirt, gelegen aan de Deutersestraat 37 te Cromvoirt. 
De aanvraag voorziet in de aanpassing van de golfbaan met aanvullende onderdelen.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘Nieuwkuikseweg 5-5a, Helvoirt’

Doel bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de 
percelen aan Nieuwkuikseweg 5 en 5a te 
Helvoirt. Door middel van dit bestemmingsplan 
wordt een herontwikkeling van de betreffende 
percelen mogelijk gemaakt. De herontwikke-
ling ziet op een verplaatsing van de tankplaats 
en de realisatie van een nieuwe opstelplaats 
en manoeuvreruimte voor vrachtwagens van 
het ter plaatse gevestigde bedrijf. Daarnaast is 
voorzien in de aanleg van een landschappelijke 
inpassing, wadi en een geluidwal. Er vindt geen 
uitbreiding van de bedrijfsbebouwing plaats. 
Met de initiatiefnemer is een overeenkomst 
gesloten als bedoeld in artikel 6.12 lid 2a van 
de Wet ruimtelijke ordening waarin afspraken 
zijn gemaakt met betrekking tot de realisatie 
van het bestemmingsplan. 
 
Ter inzagetermijn
Het ontwerp van het bestemmingsplan met 
bijlagen ligt vanaf donderdag 11 maart 2021 
tot en met woensdag 21 april 2021 gedu-

rende zes weken ter inzage bij de ontvangst- 
en informatiebalie van het gemeentekantoor, 
Secretaris van Rooijstraat 1 te Vught. U kunt 
de stukken ook via internet (www.vught.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer 
NL.IMRO.0865.bgBPNwkuikseweg5-ON01) 
raadplegen. Tegen betaling zijn afschriften van 
de ter inzage liggende stukken verkrijgbaar. 

Indienen zienswijze
Gedurende de genoemde termijn kan eenie-
der schriftelijk of mondeling een zienswijze 
over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar 
maken. Een schriftelijke zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan wordt gericht aan de 
gemeenteraad van Vught, postbus 10100, 5260 
GA Vught. In de zienswijze geeft u duidelijk aan 
op welk onderdeel van het ontwerpbestem-
mingsplan uw zienswijze betrekking heeft Voor 
het geven van een mondelinge reactie kunt u 
contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling 
via tel. 073 65 80 680. Van de mondelinge ziens-
wijzen maken wij een verslag.

Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend dat het ontwerpbestemmings-
plan ‘Nieuwkuikseweg 5-5a, Helvoirt’ met bijlagen vanaf 11 maart 2021 ter inzage ligt.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Helvoirtseweg 100’

Waar gaat het voorontwerpbestem-
mingsplan ‘Helvoirtseweg 100’ over?
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hel-
voirtseweg 100’ maakt de realisatie van zes 
levensloopbestendige woningen mogelijk op 
het terrein van een voormalig steen verwer-
kend bedrijf. Dit plan zorgt voor de wegbe-
stemming van een milieubelastende functie 
binnen de bebouwde kom.

U kunt het voorontwerpbestemmings-
plan bekijken
U kunt van donderdag 11 maart tot en met 
woensdag 21 april 2021 het bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken bekijken:

•  op de landelijke website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl en de gemeentelijke website www.
vught.nl onder ID-nummer; NL.IMRO.0865.
vghBPHelvoirtwg100-VO01.

•  bij de Ontvangst- en informatiebalie van het 
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 
in Vught tijdens openingstijden.

 
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de 
stukken die ter inzage liggen.

U kunt reageren op het voorontwerpbe-
stemmingsplan
U kunt reageren (inspreken) op het vooront-
werpbestemmingsplan. 

U kunt reageren van donderdag 11 maart tot 

en met woensdag 21 april 2021. U kunt dit 
schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt 
niet per e-mail reageren.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar 
Burgemeester en wethouders van Vught, afde-
ling Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260 GA 
Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt u 
bellen naar de afdeling Ontwikkeling via tele-
foonnummer 073-6580680.

Geef in uw brief aan dat deze over het voor-
ontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 100’ 
met zaaknummer Z21 – 234562 gaat.  Geef 
ook aan waarom u het wel of niet eens bent 
met het voorontwerpbestemmingsplan.

Wat gebeurt er na het voorontwerpbe-
stemmingsplan?
Het gaat hier om een voorontwerpbestem-
mingsplan. Dat wil zeggen: de eerste versie van 
een nieuw bestemmingsplan. U kunt daar nu 
op reageren. Daarna maakt de gemeente een 
nieuwe versie: het ontwerpbestemmingsplan. 
Ook daar kunt u dan weer op reageren. Daarna 
stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan 
pas definitief vast. De wet regelt dit zo.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel 
dan naar de afdeling Ontwikkeling, telefoon-
nummer 073 65 80 680.

U kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 100’. Hieronder 
staat waar het voorontwerpbestemmingsplan over gaat en hoe u kunt reageren op het 
voorontwerpbestemmingsplan.
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Victorialaan, Loonsebaan, Wilhelminalaan, 
Molenvenseweg

•  De Wilhelminalaan is t/m 12 maart afgesloten 
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 (Helvoirt) is afgesloten tussen 

Oude Rijksweg en Broekwal.
•  De Julianastraat is ter hoogte van de Antoon 

Coolenstraat afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer.

•  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

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

•  Taalstraat 173 Vught, plaatsen dakkapel en 
dakraam en vervangen kozijnen, OV20211060, 
ingekomen 25 februari 2021;

•  Karel Doormanstraat 16 Vught, doorbreken 

van een dragende muur tussen keuken en 
woonkamer, OV20211062, ingekomen 26 
februari 2021;

•  Van Voorst tot Voorststraat 45 Vught, aanleg-
gen van een in-/uitrit, OV20211063, ingeko-
men 27 februari 2021;

•  Piacenzastraat 48 Vught, plaatsen van een 
carport, OV20211064, ingekomen 28 februari 
2021;

•  Perceel D 5778 (noordelijk gelegen van 
Ochtendgloren) Helvoirt, ruimte gebruiken als 
gronddepot voor werkzaamheden gemeente 
Vught, OV 20211065, ingekomen 12 februari 
2021;

•  De Gijzel 42 Helvoirt, interne verbouwing en 
functiewijziging, OV20211066, ingekomen 26 
februari 2021;

•  Koepelweg 19 Vught, verbouwing woning en 
bouwen van garage en kelder, OV20211067, 
ingekomen 2 maart 2021;

•  Markiezaat 10 Vught, verbreden oprit, 
OV20211068, ingekomen 2 maart 2021;

•  Rectificatie van publicatie 27-1-2021: 
Marktveld 8 Vught, gebruik bijgebouw horeca, 
OV20211022, ingekomen 15 januari 2021;

•  Vincent van Goghstraat 9 Helvoirt, uitbreiden 
garage met veranda, OV20211069, ingekomen 
3 maart 2021;

•  Vincent van Goghlaan 5 Vught, verbouwen van 
de woning, OV20211070, ingekomen 3 maart 
2021.

BOUWEN 
EN WONEN

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

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Vught Noord’

Waar gaat het voorontwerpbestem-
mingsplan ‘Vught Noord’ over?
Het doel is om de oude regelgeving van 
de verschillende bestemmingsplannen in het 
noorden van Vught te uniformeren en te 
actualiseren. Dit in het kader van de aanko-
mende Omgevingswet. Binnen het plangebied 
van Vught Noord liggen nu nog oude bestem-
mingsplannen met verschillende (verouderde) 
methodieken en bestemmingen. Waar nodig 
zijn knelpunten opgelost. 

U kunt het voorontwerpbestemmings-
plan bekijken
U kunt van donderdag 11 maart tot en met 
woensdag 21 april 2021 het bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken bekijken:

•  op de landelijke website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl en de gemeentelijke website www.
vught.nl onder ID-nummer; NL.IMRO.0865.
vghBPvghnoord-VO01

•  bij de Ontvangst- en informatiebalie van het 
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 
in Vught tijdens openingstijden.

 
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de 
stukken die ter inzage liggen.

U kunt reageren op het voorontwerpbe-
stemmingsplan
U kunt reageren (inspreken) op het vooront-
werpbestemmingsplan. 

U kunt reageren van donderdag 11 maart tot 
en met woensdag 21 april 2021. U kunt dit 
schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt 
niet per e-mail reageren.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar 
Burgemeester en wethouders van Vught, afde-
ling Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260 GA 
Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt u 
bellen naar de afdeling Ontwikkeling via tele-
foonnummer 073-6580680.

Geef in uw brief aan dat deze over het voor-
ontwerpbestemmingsplan ‘Vught Noord’ met 
zaaknummer Z21 - 235534 gaat.  Geef ook aan 
waarom u het wel of niet eens bent met het 
voorontwerpbestemmingsplan.

Wat gebeurt er na het voorontwerpbe-
stemmingsplan?
Het gaat hier om een voorontwerpbestem-
mingsplan. Dat wil zeggen: de eerste versie van 
een nieuw bestemmingsplan. U kunt daar nu 
op reageren. Daarna maakt de gemeente een 
nieuwe versie: het ontwerpbestemmingsplan. 
Ook daar kunt u dan weer op reageren. Daarna 
stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan 
pas definitief vast. De wet regelt dit zo.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel 
dan naar de afdeling Ontwikkeling, telefoon-
nummer 073 65 80 680.

U kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Vught Noord’. Hieronder staat 
waar het voorontwerpbestemmingsplan over gaat en hoe u kunt reageren op het voor-
ontwerpbestemmingsplan.

GEZAMENLIJKE COMMISSIE
Donderdag 18 maart om 21.00 uur

De conceptagenda en de bijlagen zijn te 
raadplegen in de vergaderkalender op  
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering 
is live te volgen via het YouTube kanaal van 
de griffie. Vanwege de maatregelen rondom 
COVID-19 is het helaas niet mogelijk de verga-
deringen fysiek bij te wonen.
 
Indien u over een geagendeerd onderwerp uw 
mening kenbaar wilt maken, dan is er de moge-
lijkheid om tijdens de commissievergadering 
digitaal in te spreken. U krijgt dan de gelegen-
heid uw visie over het onderwerp met de 
commissie te delen. Als u van deze gelegenheid 
gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via 
gemeenteraad.vught.nl. Voor meer informatie 
over het spreekrecht kunt u contact opnemen 
met de griffie via (073) 658 06 80 of stuur een 
mail naar griffie@vught.nl.
 
Onderwerpen:

•  Subsidie niet gesprongen explosieven 2020

  De gemeente heeft in 2020 bij verschil-
lende projecten kosten gemaakt voor het 
opsporen en ruimen van conventionele 
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De 
werkzaamheden waren uit veiligheidsover-
wegingen noodzakelijk. De gemeente kan 
voor deze gemaakte kosten een suppletie-
uitkering aanvragen.

•  Harmonisatie regelgeving sociaal domein
  Dit voorstel richt zich op de beleidsharmo-

nisatie op het gebied van het sociaal domein 
van de gemeente Vught en de voormalige 
gemeente Haaren.

•  Verordening Jeugdhulp gemeente Vught 2021
  De huidige verordening sluit niet meer aan 

bij het nieuwe inkoopbeleid en het nieuwe 
Productenboek jeugdhulp.

 
Deze onderwerpen worden, na behandeling in 
de commissievergadering, ter besluitvorming 
geagendeerd voor de raadsvergadering van 25 
maart aanstaande. 

Op donderdag 18 maart aanstaande vergadert de Gezamenlijke Commissie digitaal. 
Tijdens deze vergaderingen debatteren raads-, burger- en collegeleden over onder-
staande onderwerpen. De vergadering begint om 21.00 uur.

VERVANGEN ASFALT HALDERSEBAAN 
Weg afgesloten van 28 juni tot en met 9 juli

Dit betekent dat u, tijdens de werkzaamheden, 
vanaf de Boxtelseweg en de Laagstraat niet 
de A2 (afslag 24) op kunt rijden en ook niet 
naar Sint-Michielsgestel via deze weg. Kasteel 
Maurick en tuincentrum Van der Bruggen zijn 
via een omleidingsroute bereikbaar.

Ook vervangen we het fietspad langs de 
Boxtelseweg. We vervangen de tegelverharding 
voor asfalt. Deze werkzaamheden duren van 26 
april tot en met 25 juni. Tijdens de werkzaam-
heden is het fietspad afgesloten en leiden we 
de fietsers om.

Het asfalt van de Haldersebaan is versleten en aan vervanging toe. We brengen nieuw 
asfalt en nieuwe markering aan. De werkzaamheden duren van maandag 28 juni tot en 
met vrijdag 9 juli. De weg is dan in beide richtingen afgesloten. 

RAADSINFORMATIEBIJEENKOMST TOEKOMST  
DE SPEELDOOS
Op donderdag 18 maart aanstaande vindt er 
om 20.00 uur een digitale raadsinformatiebij-
eenkomst plaats over de toekomst van De 
Speeldoos. Tijdens deze bijeenkomst wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over het proces 

voor het opstellen van de businesscase en de 
wijze waarop invulling wordt gegeven aan par-
ticipatie. Deze bijeenkomst is live te volgen via 
het YouTube kanaal van de griffie.
 



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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Peperstraat 3 te Vught, plaatsen van rolluiken 
aan de voorzijde van de woning, OV20201346.

  De brief is verzonden op 2 maart 2021.
•  Burg. Versterstraat 1 Helvoirt, interne verbou-

wing en kozijnswijziging, OV20211005.
  De brief is verzonden op 4 maart 2021.

•  Kampdijklaan 27 Vught, maken van een dakop-
bouw op de bestaande aanbouw, OV20211013.

  De brief is verzonden op 4 maart 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 
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW
•  Van Voorst tot Voorststraat 30 Vught, wijzigen 

van de luifel bij de entree voorgevel en interne 
verbouwing, OV20211010.

  De vergunning is verzonden op 1 maart 2021.
•  Hoevensestraat 6 te Vught, plaatsen dakkapel 

ter vervanging van de bestaande, OV20201269.
 De brief is verzonden op 4 maart 2021.

•  Nieuwe Gracht 11 t/m 37 (voorheen Reutsedijk 
3), verbouwen van gebouw 3 Fort Isabella tot 
veertien appartementen, OV20201291.

 De vergunning is verzonden op 4 maart 2021.
•  Mr. Harry Hollalaan 43 Vught, plaatsen van een 

dakkapel aan de voorzijde, OV20211027.
  De vergunning is verzonden op 5 maart 2021.

•  Karel Doormanstraat 16 Vught, doorbreken 
van een dragende muur tussen keuken en 
woonkamer, OV20211062.

 De vergunning is verzonden op 5 maart 2021.

INRIT / UITWEG
•  Kampdijklaan 49 Vught, aanleggen van een inrit 

aan de linkerkant van de woning, wijziging op 
eerder geweigerde aanvraag, OV20201352.

 De vergunning is verzonden op 4 maart 2021.
•  Vogelkers 23 Helvoirt, aanleggen nieuwe inrit, 

OV20211016.
 De vergunning is verzonden op 5 maart 2021.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE

•  Parklaan 10-10A-12-14-16 te Vught, brandvei-
lig gebruik gebouw Zilverlinden (3,4,5, 6a en 
6b), UV20194017.

 De vergunning is verzonden op 4 maart 2021.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepas-
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen 
zes weken met ingang van de dag na de publi-
catie ingediend worden

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Molenstraat 15 Helvoirt, verwijderen asbest-

houdende materialen, SM20217010.
De melding is geaccepteerd op 5 maart 2021.

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

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN 
INRICHTINGEN
Burgemeester en wethouders van Vught 
maken bekend, dat de volgende melding(en) als 
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieube-
heer is ingekomen:

•  op 20 januari ingekomen melding op grond 

van het Besluit algemene regels inrichtingen 
milieubeheer (activiteitenbesluit), tijdelijke 
bemaling t.b.v. aanleg riolering, MA20210001, 
gevestigd aan Torenstraat 26 (geldt ook voor 
1 t/m 50) Helvoirt.

  De melding is geaccepteerd op 26 februari 
2021.

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

ONTWERPBESCHIKKING 
AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Deutersestraat 37 Cromvoirt, projectafwij-
kingsbesluit, UV20204006.

Het college van B en W zijn voornemens, gelet 
op artikel 3.10  van de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning 
te verlenen. 
Wij informeren vooraf wanneer de ontwerp-
beschikking en de daarop betrekking hebbende 
stukken ter inzage wordt gelegd.

PROCEDURE 
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepas-
sing (zie procedurekader). De termijn eindigt 
zes weken na de dag van publicatie.

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


