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DE VUGHTSE WASTE WATCHERS
Wekelijks afval prikken in Vught
Iedere week prikken de ‘Waste Watchers’, Janneke Wissmann, Henny van Gennip, José
Smits (van links naar rechts op de foto) en Ingrid Boon zwerfafval in Vught. Niet alleen
in de eigen buurt, nee, u komt ze overal in Vught tegen. Gewapend met afvalzak en grijper en herkenbaar aan de speciale Waste Watchers jasjes. Waarom doen ze dit?

De vier dames begonnen in januari 2021 met
de Waste Watchers. Janneke: ”We moeten zuinig zijn op onze aarde en alles wat daarop leeft,
groeit en bloeit. Zwerfafval zorgt voor heel
veel problemen bij dieren en het vervuilt de
bodem.We hebben de aarde te leen.We vinden
het belangrijk dat onze kinderen, hun kinderen
en de latere generaties ook nog een fijn leven
op deze aardbol mogen hebben.”

De gemeente ondersteunt dit prachtige
initiatief van harte. Wilt u ook meedoen
met de Waste Watchers of er meer over
weten? U bent van harte uitgenodigd want
alle hulp is welkom. Stuur een mailtje naar
wastewatchers@gmail.com. Dan doen wij er
zo’n mooi jasje bij. Samen maken we Vught nog
schoner.

Vijftien gemeenten in Noordoost-Brabant sluiten zich aan
bij het Schone Lucht Akkoord
Op maandag 15 maart hebben vijftien gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant
het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Het gaat om Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk,
Heusden, Landerd, Meierijstad, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint-Michielsgestel en Vught.
Bernheze, ’s-Hertogenbosch, Sint Anthonis en Uden ondertekenden het Schone Lucht
Akkoord al eerder.
Schone lucht is van levensbelang voor iedereen.
Wethouder Toine van der Ven: “Voor Vught
is deelname belangrijk omdat we met onze
Rijsinfra-projecten onder andere een betere
luchtkwaliteit en daarmee dus een gezonder leefklimaat voor onze inwoners nastreven.
Maar ook omdat ons buitengebied sinds 1
januari fors uitgebreid is, moeten we in dit
gebied aandacht schenken aan de luchtkwaliteit.”

Betrokkenheid burgers
Gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant
Elies Lemkes: “Brabant moet een veilige en
gezonde omgeving zijn en schone lucht is hiervoor een basiswaarde.” De betrokkenheid van
de burgers is enorm, zo stelt Lemkes. “Door
middel van burgerparticipatie in de vorm van
allerlei pilots, wordt het resultaat ook alleen
maar beter.”

Wethouder Van der Schoot van gemeente Oss:
“Hoewel er sinds 1990 al veel positiefs gebeurd
is op het gebied van luchtkwaliteit, moet er nog
een hoop gebeuren. Omdat luchtkwaliteit zich
niet aan landelijke of regionale grenzen houdt,
is het extra belangrijk om dit als regio samen
op te pakken. Daarom zijn wij ook blij en
trots dat we als regio Noordoost-Brabant het
Schone Lucht Akkoord ondertekenen.”

Transparante besluitvorming
“Hoe betrek je mensen eerlijk en open en hoe
kunnen we onrust hieromtrent goed managen?” vroeg wethouder Van der Schoot aan
de staatssecretaris. Van Veldhoven: “Ik geloof
in transparantie van politieke besluitvorming,
mensen meenemen, het openbaar maken van
data en aan de burgers duidelijk maken dat niet
alles morgen opgelost moet en kan zijn. We zullen hier met zijn allen aan moeten werken om
het gewenste resultaat te behalen. De ondertekening van Noordoost-Brabant sluit hierbij
uitstekend aan.”

Krachtig verhaal
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven sprak
haar bewondering uit over de regionale ondertekening van het Schone Lucht Akkoord. “De
regio vertelt in deze een sterk en krachtig
verhaal. Ik ben zelf afkomstig uit deze streek
en weet hoe zeer we hier te maken hebben
met uitdagingen op het gebied van gezondheid, zoals de Q-koorts en nu ook COVID-19.
Gezondheid is één van de belangrijkste speerpunten in het Schone Lucht Akkoord en juist
daarom is het zo goed dat de gemeenten uit
deze regio zich collectief bij het Schone Lucht
Akkoord aansluiten. Ik wil bij deze dan ook een
groot compliment aan de regio NoordoostBrabant maken.”

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Op Goede Vrijdag 2 april en op maandag 5 april, tweede paasdag is het gemeentekantoor
gesloten.

INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN ONDERWIJS
VASTGESTELD
De gemeenteraad van Vught heeft in zijn vergadering van 11 februari 2021 het Integraal
huisvestingsplan onderwijs gemeente Vught vastgesteld.
Het is een beleidsdocument voor de uitvoering
van gemeentelijke taken en intenties op het
gebied van onderwijshuisvesting. In het plan zijn
ook de samenwerkingsafspraken opgenomen
die met het onderwijsveld in Vught zijn gemaakt
over onderwijshuisvesting.

Het ‘Integraal huisvestingsplan onderwijs’ is
te vinden op www.overheid.nl en kan worden
ingezien bij de informatiebalie in het gemeentekantoor.

RAADSVERGADERING
Donderdag 25 maart om 20.00 uur
De gemeenteraad vergadert op donderdag 25 maart aanstaande digitaal om 20.00 uur.
Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze avond
op de agenda staan. Bij de 'Hamerstukken' gebeurt dat met één slag van de hamer:
die onderwerpen zijn tijdens de commissievergadering als zodanig benoemd. Bij de
'Bespreekstukken' gaan de partijen eerst met elkaar in discussie, voordat er een besluit
wordt genomen.
De conceptagenda en bijbehorende vergader- • Benoemen leden voor bestuur
stukken zijn te raadplegen op
Gemeenschappelijke Regelingen
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is • Benoeming raadsfuncties en vertegenwoordirechtstreeks te volgen via het YouTube-kanaal
gingen
van de griffie gemeente Vught.
BESPREEKSTUK
HAMERSTUKKEN
• Verordening Jeugdhulp gemeente Vught 2021
• Subsidie niet gesprongen explosieven 2020
• Harmonisatie regelgeving sociaal domein

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.

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

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

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BROEKWAL 18,
HELVOIRT’
Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Broekwal 18, Helvoirt’’ met bijlagen vanaf donderdag 25 maart 2021 ter inzage ligt.
Doel bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het
perceel Broekwal 18 te Helvoirt. Door middel van dit bestemmingsplan wordt de bouw
van een vrijstaande woning, naast de huidige
woning nummer 18, mogelijk gemaakt.
Vaststellen hogere waarde Wet
geluidhinder
Burgemeester en wethouders maken tevens
bekend dat zij hebben besloten een hogere
grenswaarde waarde ingevolge de Wet geluidhinder voor de op te richten woning vast te
stellen als gevolg van het wegverkeer van de
N 65.
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat wat
betreft het wegverkeerslawaai de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor de nieuwe woning
wordt overschreden met maximaal 5 dB
(53 dB). Het ontwerpbesluit tot vaststelling van
deze hogere grenswaarden ligt gelijktijdig met
het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

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.
HELVBPBroekwal18-ON01) raadplegen. Tegen
betaling zijn afschriften van de ter inzage liggende stukken verkrijgbaar.

aanleg nieuwe inrit Lidwinaveld, OV20211093,
ingekomen 11 maart 2021;
•	Boslaan 22 Vught, kappen van drie berkenbomen, OV20211095, ingekomen 15 maart 2021;
•	
Boterbloemstraat 1 Vught, plaatsen van een
schutting/hekwerk, OV20211098, ingekomen
15 maart 2021;
•	Perceel K 2205 t.h.v. Ravelijn 56, plaatsen van
een fietsenstalling ten behoeve gebouw 1,
OV20211097, ingekomen 15 maart 2021;
•	groenstrook tussen Rouppe van der Voortlaan
en van Sonstraat, realiseren van een beweeglint, OV20211096, ingekomen 16 maart 2021;
•	
Aert Heymlaan 7B Vught, bouw van een
zwembad, OV20211099, ingekomen 17 maart
2021;
•	Bloeymanstraat 21 te Helvoirt, uitbreiden van
de woning, OV20211100, ingekomen 17 maart
2021;
•	Esscheweg 80 Vught, bouwen van een carport,
OV20211101, ingekomen 17 maart 2021;
•	
Carillonlaan 3 Vught, brandveilig gebruik
hoofdgebouw, UV20214001, ingekomen 17
maart 2021.

•	Loonsebaan 83 Vught, aanleggen van een in-/uitrit en het kappen van een boom, OV20211033.
De vergunning is verzonden op 18 maart 2021.
KAP
•	
Perceel C 2382 t.h.v. Vlasmeersestraat 99
Vught, kappen van een paardenkastanje,
OV20211058.
De vergunning is verzonden op 16 maart 2021.
PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•	
Perceel D 5778 noordelijke gelegen van
Ochtendgloren Helvoirt, tijdelijk gebruiken
van een perceel als gronddepot t.b.v. werkzaamheden voor de gemeente Vught voor de
herinrichting van de Torenstraat. OV20211065.
De vergunning is verzonden op 18 maart 2021.
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•	Lekkerbeetjenlaan 120 Vught, plaatsen van een
poort op de oprit, OV20211020.
De vergunning is verzonden op 16 maart 2021.
•	Van Voorst tot Voorststraat 41 Vught, bouw van
een pergola en erfafscheiding, OV20211054.
De vergunning is verzonden op 18 maart 2021.

Indienen zienswijze
Gedurende de genoemde termijn kan eenieder
schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over
het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontPROCEDURE
werpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder
naar voren brengen. Bij het ontwerpbestem- Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING,
mingsplan richt u de zienswijze aan de gemeen- procedurekader), onder vermelding van het
KAPPEN EN AANLEG
teraad, bij het ontwerpbesluit hogere grens- aanvraagnummer
•	Taalstraat 82 Vught, bouwen van een bijgebouw,
waarde Wet geluidhinder richt u de zienswijze
rooien diverse bomen, aanleg twee bruggen,
aan het college van burgemeester en wethou- BESLUIT VERLENGING
een vijver en een wijngaard, OV20201342.
ders. In beide gevallen kunt u de zienswijzen
BESLISTERMIJN AANVRAAG
De vergunning is verzonden op 18 maart 2021.
indienen per post via postbus 10100, 5260 GA OMGEVINGSVERGUNNING
Vught. In de zienswijze geeft u duidelijk aan op •	
Helvoirtseweg 81 Vught, aanbouwen serre, PROCEDURE
welk onderdeel van het ontwerpbestemmingsOV20211023.
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasTer inzagetermijn
plan en/of het ontwerpbesluit uw zienswijze
De brief is verzonden op 16 maart 2021.
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binHet ontwerp van het bestemmingsplan met bij- betrekking heeft.
nen zes weken met ingang van de dag na die
lagen alsmede het ontwerpbesluit met betrek- Voor het geven van een mondelinge reactie
PROCEDURE
waarop de beschikking is verzonden worden
king tot de hogere waarde Wet geluidhinder lig- kunt u contact opnemen met de afdeling
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
aangetekend.
gen van donderdag 25 maart 2021 tot en met Ontwikkeling. Van de mondelinge zienswijzen
procedurekader), onder vermelding van het
woensdag 5 mei 2021 gedurende zes weken
maken wij een verslag.
aanvraagnummer.
INGEKOMEN SLOOPMELDING
•	
Vincent van Goghstraat 12 Helvoirt, verwijHet College van B&W heeft besloten deze aanderen van asbesthoudende materialen uit de
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
schuur, SM20217026.
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
De melding is geaccepteerd op 16 maart 2021.
algemene bepalingen omgevingsrecht.
•	Frederik Hendriklaan 2 Vught, slopen gedeelte
• Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
• U vindt alle informatie over de plannen, gebieRozenoord
den en de procedure op www.vught.nl en op
van de woning, SM20217024.
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwkuikseweg
www.ruimtelijkeplannen.nl.
VERLEENDE
De melding is geaccepteerd op 18 maart 2021.
5-5a, Helvoirt’
• Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg
inzien op het gemeentekantoor.
PROCEDURE
100’.
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
INRIT / UITWEG EN KAP
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Vught Noord’
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een •	Nieuwe Heikantstraat 21 Vught, aanleg nieuwe
procedurekader).
• Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbeschikafspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073
in-/uitrit, OV20211036.
king met projectafwijkingsbesluit ‘Golfbaan
65 80 680.
De vergunning is verzonden op 17 maart 2021.
Cromvoirt 2020’

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN

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

WEGWERKZAAMHEDEN
Servatiusstraat en
Jacob van Ruisdaelstraat
• De Servatiusstraat is van 12 t/m 15 april van
07.00 tot 17.00 uur afgesloten.
•
De Jacob van Ruisdaelstraat is van 15 t/m
21 april van 07.00 tot 17.00 uur afgesloten.
Jagersboschlaan
• De Jagersboschlaan is van 12 t/m 16 april afgesloten bij de aansluiting met de Vijverbosweg.
• Verkeer naar de Jagersboschlaan wordt omgeleid.

BOUWEN
EN WONEN

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
werkzaamheden is het fietspad afgesloten en
leiden we de fietsers om.

Victorialaan,Loonsebaan,Wilhelminalaan,
Molenvenseweg
• De Molenvenseweg is t/m 26 maart afgesloten
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.
kantoor. Voor meer informatie kunt u contact 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 OostBrabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.’

Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
de activiteiten bouwen en monumenten worden voorgelegd aan de Welstandscommissie.
Andere aanvragen omgevingsvergunning worden ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
INGEKOMEN AANVRAGEN
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn OMGEVINGSVERGUNNING
openbaar. De agenda voor elke vergadering • Juliana van Stolberglaan 10 Vught, bouwen van
staat op de site van de gemeente Vught, www. een woning en veranderen uitrit, OV20211092,
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven
ingekomen 10 maart 2021;
weken op maandagmiddag in het gemeente- • Perceel D4880 tegenover Brabantlaan 21 Vught,

PROCEDURES
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 stukken verkregen worden.
2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indienen bij: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publicatie 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 genomen. Uw zienswijze en een eventuele reactie hierop 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 zienswijzen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in procedure 2 is omschreven.
4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend door
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
weken). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;

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

- de dagtekening;
- e en omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht;
- d e 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 voorziening 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 daartegen een beroepschrift worden ingediend door
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
weken). Het beroepschrift moet worden ondertekend 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.

Gemeente Vught

@Vught

