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ZES WIJKAGENTEN IN DE GEMEENTE VUGHT
Kim van Lanen, wijkagent Vught-Noord en Cromvoirt
De 46-jarige Kim van Lanen is sinds 2020, samen met wijkagent Jacqueline Matse,
verantwoordelijk voor het gebied Vught-Noord en Cromvoirt. Kim maakte in 2001 de
overstap van de horeca naar de politie. Kim en Jacqueline vormen samen met Marcel
de Rouw, Pim Vos, Ton Schellekens en Hubert van Essen het ‘team Vught’.
Kim: ‘Mijn politie carrière startte bij district
’s-Hertogenbosch, de stad waar ik alweer 20
jaar woon. Ik was daar verantwoordelijk voor
de surveillancediensten en belast met onder
andere noodhulp. Het zogenaamde politiewerk,
waarin iedere seconde telt. Ook wel het werken in het blauw genoemd. Later coachte ik
nieuwe collega’s over de ins en outs van het
mooie politievak. Daarna ben ik gaan werken
bij de recherche om in 2012 vervolgens weer
terug te keren naar het blauw, alleen dan bij het
team Boxtel / Vught.
Midden in de maatschappij
In 2016 kreeg ik de kans om mij door te ontwikkelen op het recherchevlak. Dit heeft mij
veel gebracht, vooral op persoonlijk gebied.
Maar ondanks dat miste ik toch iets, namelijk
het intensieve contact met de mensen in de
wijk. Daarom ben ik nu wijkagent. Wat mij
betreft de mooiste functie binnen het politievak. Zeker in het gebied, met veel diversiteit,
waar ik mede verantwoordelijk voor ben. Als
wijkagent sta je in nauw contact met de burger.
Door het intense contact wil je preventief werken en de mensen een luisterend oor bieden,
of de gewenste schouder. Om vervolgens hen
te ondersteunen naar het zoeken van de juiste
oplossing. Daarnaast sta je als wijkagent midden
in de maatschappij en werk je intensief samen
met ketenpartners. Je weet burgers / partners
met elkaar te verbinden om zo gezamenlijk aan
een betere en socialere wijk te werken.

tegelijk zijn. We maken graag gebruik van de
oren en de ogen van alle Vughtse inwoners.
Uw informatie hebben we hard nodig om criminaliteit op te sporen en op te lossen. Denk
hierbij aan kentekens van auto’s, signalementen
van verdachte personen, enz. Een buurtapp
bijvoorbeeld is een geweldige tool om samen
te werken aan een veilige wijk. Deel verdachte
situaties met elkaar en met de politie. Zo
helpen wij elkaar. In het voorjaar stappen
Jacqueline en ik weer regelmatig op de mountainbike en leggen we op een sportieve manier
graag contact. Wie weet maak ik binnenkort
wel kennis met u! Spreek mij gerust aan, samen
voor een veiliger Vught!’
Contact
Bel bij verdachte situaties de politie. Dat
kan via het noodnummer 112. Of bel met
M. als u anoniem een misdaad wil melden.
Gaat het om andere, minder urgente dingen
die met de veiligheid in de wijk te maken
hebben, dan is de politie bereikbaar via het
reguliere nummer 0900-8844 en via email:
vught.meierij@politie.nl. Wilt u weten wie
uw wijkagent is? Kijk dan op de website
van politie.nl. Ook via social media zijn zij
te volgen: Facebook en Instagram via Politie
Vught – Team Meierij) en Twitter via Marcel
de Rouw@WijkAg_Vught_MR.

Verschillende en bijzondere verhalen
Als wijkagent hoor ik veel bijzondere verhalen.
De politie is er vooral voor strafbare feiten,
denk hierbij aan een vermoeden van een hennepkwekerij, geweld bij de buren, vernielingen,
inbraken, enz. Maar het kan ook zijn dat u zich
ernstig zorgen maakt over de buurman die al
weken zijn huis niet meer uit komt en geen
bezoek ontvangt. Ook dan gaan wij polshoogte
nemen en kijken we, samen met de wijkGGD’ers, wat we voor deze persoon kunnen
betekenen. Gaat de vraag over bijvoorbeeld
(verstoord) woongenot, dan kunt u dat het ‘Een wijkagent heeft intensief contact met inwobeste met de gemeente bespreken.
ners en ketenpartners. Hij/zij staat midden is de
samenleving, draagt zorg voor verbinding van alle
Samen voor een veiliger Vught
partijen en werkt gezamenlijk aan een betere en
De politie kan het niet alleen én kan niet overal
socialere wijk’

Praat mee over de nieuwe woonvisie
PRETTIG WONEN IN VUGHT VOOR IEDEREEN. WAT
VINDT U BELANGRIJK?
Wie vinden moeilijk een huis in de gemeente? Welke woningen zijn er nodig? Waaraan
moet een fijne wijk voldoen? Hoe kunnen oudere inwoners prettig blijven wonen als zij
hulp nodig hebben? Hoe kunnen we huizen verduurzamen? Op deze en andere vragen
willen we – samen met u – antwoorden vinden. Het doel: een nieuwe woonvisie die van
Vught, Cromvoirt en Helvoirt een nog betere woongemeente maakt. Helpt u mee?
Het wonen staat hoog op de gemeentelijke
kiezen uit de volgende mogelijkheden:
agenda. Het gemeentebestuur wil bijzondere • U kunt meedoen aan een enquête op papier.
aandacht voor de huisvesting van jongeren,
De enquête ligt voor u klaar bij de receptie
starters en senioren. U vindt de ambities in
van het gemeentekantoor. Ontvangt u de
het coalitieakkoord. Wij willen graag met u in
enquête liever thuis? Dan sturen we deze
gesprek over het wonen in Cromvoirt, Helvoirt
graag op. Belt u met mevrouw S. Hendriks,
en Vught. Bijvoorbeeld over de antwoorden op
073-6580636.
de gestelde vragen en de zorgen en aandachts- • U kunt via www.companen.nl/onderzoek/
punten die u ons mee wilt geven. We hebben
inwonerpeilingvught meedoen aan een korte
veel van de ontwikkelingen, vragen en probleonline peiling rond diverse woningmarktvraagmen op het gebied van wonen in kaart gebracht,
stukken. Als u wilt, kunt u vervolgens op een
maar horen graag hoe ú naar het wonen in
digitale kaart aangeven op welke plekken in
onze dorpen kijkt. Met uw inbreng komen we
Cromvoirt, Helvoirt en Vught wonen echt
tot een complete woonvisie die aansluit op de
aandacht nodig heeft. Waar liggen er volgens
behoefte van onze inwoners.
u kansen voor starters, voor ouderen, voor
betere woningen in uw buurt?
Geef uw mening
Wat vindt u belangrijk als het gaat over het
Doe mee
wonen in Vught, Cromvoirt en Helvoirt? Dat
Prettig en betaalbaar wonen op een plek waar
willen we graag van u horen. Vanaf 14 tot en
je je thuis voelt... daar gaat het om in de woonmet 28 april kunt u uw mening geven en een
visie. Geef uw mening en vul de enquête in.
bijdrage leveren aan onze woonvisie. U kunt
Hartelijk dank voor uw medewerking.

Als lid van de Klankbordgroep
Meehelpen de ombouw van het spoor in goede banen te leiden
ProRail zet momenteel de laatste stappen in de voorbereiding om het treinverkeer,
grotendeels verdiept in een tunnelbak, door Vught te laten lopen. Een enorm project
waar iedereen in Vught vroeg of laat mee te maken krijgt.
De werkzaamheden raken ons allemaal. Of je
nu woont langs het spoor of op weg bent naar
school, je werk, de huisarts of om te gaan sporten, we krijgen met omleidingsroutes en bouwactiviteiten te maken. Ook winkels en bedrijven
gaan het merken, voor de dagelijkse bedrijfsvoering maar ook voor het organiseren van
activiteiten in Vught. Daarom is het verstandig
goed in beeld te hebben wat er gaat gebeuren.
De uitvoering start in 2023 met de bouw van
een tijdelijk spoor en eindigt rond 2030 als de
spoorzone landschappelijk is ingericht.
Sinds 2015 werkt ProRail in Vught al samen
met een Klankbordgroep. Voor de nieuwe fase
van bouw die nu aanbreekt is het belangrijk de
samenstelling van de Klankbordgroep breder te
trekken. Vandaar de oproep van ProRail: “Help
mee de ombouw van het spoor in goede banen
te leiden!”
Hebt u als bewoner van Vught (ook als u die

niet direct aan het spoor woont) óf als vertegenwoordiger van een organisatie (vereniging,
onderwijs, zorg of bedrijf) in Vught interesse
om mee te denken in de Klankbordgroep
Spoor? Volg dan vanavond het webinar. Hierin
geven enkele klankbordgroep-leden, onder leiding van Erik Donkers, toelichting op de rol, de
gewenste samenstelling en de activiteiten van de
Klankbordgroep Spoor.
De mogelijkheden:
• Stuur uiterlijk 14 april 16.00 uur een email
naar kbgspoor@icloud.com en u ontvangt de
uitnodiging met instructie hoe deel te nemen
aan het webinar op 14 april, 19.00 uur.
• Kunt u vanavond niet deelnemen aan de
webinar maar hebt u wel belangstelling voor
deelname aan de klankbordgroep? Stuur
uiterlijk 16 april, 17.00 uur een mail naar
kbgspoor@icloud.com en u ontvangt de
PowerPointpresentatie en het verslag van de
webinar.

WAAR KOMEN DE WINDMOLENS EN
ZONNEPANELEN IN VUGHT?
Het is niet de vraag óf ze er komen, maar wáár ze komen. Windmolens en zonnepanelen in de gemeente Vught. Denk mee, praat mee en kies – samen met ons – de beste
plek in Vught, Cromvoirt of Helvoirt voor het opwekken van duurzame energie. Dat
kan op een online bewonersavond op woensdag 21 april aanstaande. Hieronder leest u
er meer over.
We merken het dagelijks: het klimaat verandert.
Het wordt warmer en droger en regenbuien
worden steeds heftiger. Door onze energieproductie duurzamer te maken gaan we dit
tegen. Dat is afgesproken in het klimaatakkoord.
Daarom komen er ook in Vught windmolens en
meer zonnepanelen. Waar? Dat bepalen we met
uw input.
De bewonersavond
Wanneer: Woensdag 21 april, van 19.30 uur
tot 21.00 uur
Waar:
Bij u thuis; via het youtube kanaal
van de gemeente Vught

Wethouder Toine van de Ven hoort graag uw
mening over welke locaties in Vught geschikt zijn
voor zonnepaneelvelden en/of windmolens.
Regionale Energie Strategie
Vught werkt met de Regio Noordoost Brabant
aan de Regionale Energie Strategie (RES). In de
RES spreken we met elkaar af hoeveel duurzame
energie we op moeten wekken om voldoende
elektriciteit te hebben. Daarvoor zijn windmolens en zonnepaneelvelden nodig. Een combinatie van beide is natuurlijk ook mogelijk. Elke
gemeente moet hieraan een steentje bijdragen,
ook de gemeente Vught.

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
•K
 om 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.

TELEBAKKIE!
Het telefonische koffie-uurtje
Hebt u behoefte aan contact en wilt u met anderen gezellig buurten? Dat kan nu ook
via de telefoon. Samen met maximaal vijf andere deelnemers voert u het gesprek met
elkaar.
Snel aan de slag
Iedereen kan meedoen met Telebakkie!. Het is
gemakkelijk en het kan vanuit uw eigen woning.
Het enige wat u nodig hebt, is de (huis-) telefoon, een gemakkelijke stoel en een lekker
bakje koffie of thee. U hoeft geen apps op uw
computer of telefoon te downloaden en de
privacy is gewaarborgd.
Hoe werkt Telebakkie!?
Zorg dat u op een afgesproken tijdstip klaar zit
met een telefoon. U wordt gebeld door iemand

van Welzijn Vught. De persoon die u belt, belt
met iedere deelnemer en voegt deze toe aan
het gesprek. Het telefoongesprek duurt zolang
u dat zelf wilt, maar maximaal 60 minuten. Er
zijn voor de deelnemers geen kosten aan verbonden.
Interesse om deel te nemen?
Neem dan contact op met: Welzijn Vught,
wijkwerker Frank Mulkens,
frankmulkens@welzijnvught.nl,
tel. 06 21 10 16 98.

‘IK WIL GRAAG IN
CONTACT KOMEN MET
ANDERE MENSEN.’
www.vughtvoorelkaar.nl/
hartverwarmend

Donderdag 22 april om 20.00 uur
Op donderdag 22 april aanstaande vergadert de Commissie Ruimte digitaal, om 20.00
uur. Tijdens deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over onderstaande onderwerpen.
De conceptagenda en de bijlagen zijn te
over het spreekrecht kunt u contact opnemen
raadplegen in de vergaderkalender op
met de griffie via 073 65 80 680 of stuur een
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering
mail naar griffie@vught.nl.
is live te volgen via het YouTube kanaal van
de griffie. Vanwege de maatregelen rondom Onderwerpen die opiniërend in de
COVID-19 is het helaas niet mogelijk de verga- commissie worden besproken:
dering fysiek bij te wonen.
•
Standpuntbepaling beroep bestemmingsplan
Buitengebied Haaren
Indien u over een geagendeerd onderwerp uw Het college stelt de commissie in de gelegenmening kenbaar wilt maken, dan is er de moge- heid een standpunt te bepalen over de verschillijkheid om tijdens de commissievergadering
lende onderdelen waartegen zij beroep hebben
digitaal in te spreken. U krijgt dan de gelegen- ingesteld. Dit standpunt zal worden gebruikt bij
heid uw visie over het onderwerp met de
de opstelling van een nieuw bestemmingsplan
commissie te delen. Als u van deze gelegenheid
voor het hele buitengebied van de gemeente
gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via Vught.
gemeenteraad.vught.nl. Voor meer informatie • Concept-woonvisie

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘Parapluplan kamerverhuur Vught’
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan kamerverhuur Vught’.
Hieronder staat waar dit plan over gaat. Ook leest u hoe u hierop kunt reageren.

HOE MAKEN WE VUGHT AARDGASVRIJ?
Doe mee aan de enquête
Nederland moet aardgasvrij worden. Dat staat
in het landelijk klimaatakkoord. Hoe gaan we
er voor zorgen dat we overgaan van aardgas
naar duurzame manieren van verwarmen en

COMMISSIE RUIMTE

koken? Denk mee en vul de online enquête in:
https://nl.surveymonkey.com/r/vughtaardgasvrij
en via www.vught.nl. Invullen kan tot maandag
19 april.

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Op Koningsdag, dinsdag 27 april en op Bevrijdingsdag, woensdag 5 mei, is
het gemeentekantoor gesloten.

GEZAMENLIJKE
COMMISSIE
Donderdag 15 april om 20.00 uur
Op donderdag 15 april aanstaande vergadert de Gezamenlijke Commissie digitaal.
Tijdens deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over onderstaande
onderwerpen. De vergadering begint om 20.00 uur.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan
‘Parapluplan kamerverhuur Vught’ over?
Met het ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan
kamerverhuur Vught' worden bijna alle bestemmingsplannen in de gemeente Vught gelijktijdig
herzien. Het bestemmingsplan regelt dat bijzondere woonvormen, met name kamergewijze
verhuur, niet meer rechtstreeks zijn toegestaan
binnen onder andere de bestemming ‘Wonen’.
Om kamerverhuur onder voorwaarden toe
te staan, regelt het bestemmingsplan dat daar
voortaan een omgevingsvergunning voor nodig
is, zodat ongewenste effecten op de omgeving
kunnen worden voorkomen. De verbeeldingen en bouwmogelijkheden van de geldende
bestemmingsplannen worden niet herzien en
blijven dus ongewijzigd van toepassing.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan
bekijken
U kunt van donderdag 15 april 2021 tot en met
woensdag 26 mei 2021 het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken bekijken:
• Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
vghBPkamerverhuur-ON01;
• Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat
1 in Vught.
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
stukken die ter inzage liggen.

U kunt reageren op het
De conceptagenda en de bijlagen zijn te •	
Uitvoeringsprogramma Grondexploitatie
ontwerpbestemmingsplan
raadplegen in de vergaderkalender op
2021-2024
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingswww.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering 	
De grondexploitatie wordt jaarlijks bijge- plan. De reactie die u indient, heet in deze fase
is live te volgen via het YouTube kanaal van
steld in de Actualisatie uitvoeringsprogram- een ‘zienswijze’.
de griffie. Vanwege de maatregelen rondom
ma grondexploitatie. De bijstelling heeft
COVID-19 is het helaas niet mogelijk de vergabetrekking op de uitgangspunten van de
U kunt reageren van donderdag 15 april 2021
dering fysiek bij te wonen.
doorrekening van de exploitatieopzetten, de
Indien u over een geagendeerd onderwerp uw
financiële resultaatsverwachting en reservemening kenbaar wilt maken, dan is er de mogepositie, een toets op de toereikendheid van
lijkheid om tijdens de commissievergadering
de voorzieningen en een bijstelling van de
digitaal in te spreken. U krijgt dan de gelegenrisico-inventarisatie.
De volgende plannen liggen ter inzage:
heid uw visie over het onderwerp met de •	
Nota van uitgangspunten visie Wonen in het • Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwkuikseweg
5-5a, Helvoirt’
commissie te delen. Als u van deze gelegenheid
buitengebied en landschapskwaliteitsplan
gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via 	
Om bestuurlijke keuzes te kunnen maken • Voorontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg
gemeenteraad.vught.nl. Voor meer informatie
voor de inhoud van de visie 'Wonen in het bui- 100’.
over het spreekrecht kunt u contact opnemen
tengebied' en het 'Landschapskwaliteitsplan' • Voorontwerpbestemmingsplan ‘Vught Noord’
•K
 ennisgeving terinzagelegging ontwerpbeschikmet de griffie via 073 65 80 680 of stuur een
is een Nota van uitgangspunten opgesteld.
king met projectafwijkingsbesluit ‘Golfbaan
mail naar griffie@vught.nl.
• 
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen
projectafwijkingsbesluit fiets- en voetgan- Cromvoirt 2020’
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Broekwal 18,
Onderwerpen:
gersbrug Drongelens kanaal
Helvoirt’
• Initiatiefvoorstel Burgerpanels
	De gemeente wil een fiets- en voetgangers	De fractie van Gemeentebelangen stelt voor
brug aanleggen over het Drongelens kanaal • Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
om bij grote projecten, die veel impact in de
en daarbij een verbindend pad. De brug
directe woon- en leefomgeving van inwoners
maakt Fort Isabella en de rijksmonumentale
hebben, te gaan werken met burgerpanels.
omwalling - via fiets- en wandelverbindingen
Gemeentebelangen wil de regionale energie- toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar.
WEGWERKZAAMHEDEN
strategie hierbij als pilot gebruiken.
•	
Kaders participatie Verkeer- en Vervoersplan
•	
Gewijzigde gemeenschappelijke regeling
en vastleggen financiële dekking van uitvoer
Servatiusstraat en Jacob van
Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
motie 'verkeersonderzoek VVP'
	De wijziging hangt samen met de opheffing 	Met kaders voor participatie en de benodig- Ruisdaelstraat, verwijderen van bomen
van de gemeente Haaren en de verdeling van
de financiële middelen kan toegewerkt wor- • De Servatiusstraat is tot en met 15 april van
07.00 tot 17.00 uur afgesloten.
het grondgebied over vier gemeenten. Het
den naar een breed gedragen mobiliteitsvisie.
• De Jacob van Ruisdaelstraat is van 15 t/m 21
voorstel tot wijziging biedt ook ruimte voor
april van 07.00 tot 17.00 uur afgesloten.
actualisering van de regeling.
Deze onderwerpen worden, na behandeling in
•	
Wijziging gemeenschappelijke regeling
de commissievergadering, ter besluitvorming • Woningen blijven te voet bereikbaar.
Brabants Historisch Informatiecentrum
geagendeerd voor de raadsvergadering van 29
Jagersboschlaan
	
De wijziging van de gemeenschappelijke
april aanstaande.
• De Jagersboschlaan is tot en met 16 april afgeregeling betreft de formele uittreding van de
sloten bij de aansluiting met de Vijverbosweg.
gemeente Haaren.

tot en met woensdag 26 mei 2021. U kunt dit
schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt
niet per e-mail reageren.
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de
gemeenteraad van Vught, afdeling Ontwikkeling,
postbus 10.100, 5260 GA Vught. Voor een
mondelinge afspraak kunt u bellen met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 0736580680.
Geef in uw brief aan dat het om een zienswijze
over het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan
kamerverhuur Vught’ met zaaknummer Z21236994 gaat. Geef ook aan waarom u het wel
of niet eens bent met ontwerpbestemmingsplan. Op de zienswijze staat uw naam, adres en
woonplaats vermeld.
Wat gebeurt er na het ontwerpbestemmingsplan?
Het gaat hier om een ontwerpbestemmingsplan. U kunt daar nu op reageren. De gemeente
kijkt dan of het plan moet worden aangepast.
Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief vast. Als u het niet eens
bent met het vastgestelde bestemmingsplan,
kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Let op: u
kunt in principe alleen in beroep gaan wanneer
u ook een zienswijze heeft ingediend over het
ontwerpbestemmingsplan. Dit geldt niet wanneer u dit redelijkerwijs niet kon doen, bijvoorbeeld omdat het plan naar de vaststelling toe is
gewijzigd en u daar op reageert.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel
dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073 65 80 680.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN

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

• Ontwerpbestemmingsplan‘St Lambertusstraat
ong. te Cromvoirt’
•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.
• Verkeer naar de Jagersboschlaan wordt omgeleid.
Torenstraat (Helvoirt) t/m 6 augustus
• 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 t/m 30 oktober
• In verband met de nieuwbouw van woningen
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
Bestevaer en de Esschestraat.

Gemeente Vught

@Vught

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

BOUWEN
EN WONEN

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘Wolfskamerweg 20-22
U kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Wolfskamerweg 20-22’.
Hieronder staat waar het voorontwerpbestemmingsplan over gaat. Tot slot leest u hoe
u kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan.
Waar gaat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Wolfskamerweg 20-22’ over?
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Wolfskamerweg 20-22’ gaat over het voornemen van
een ontwikkelaar om op deze locatie in Vught
45 appartementen te creëren ter plaatse van
twee te slopen bedrijfsgebouwen. De nieuwbouw bestaat uit twee delen: één hoger deel op
de hoek Wolfskamerweg/Industrieweg en een
lager langgerekt deel aan de Wolfskamerweg.
Het parkeren wordt opgelost op het achterterrein en in een halfverdiepte parkeerkelder.
Deze ontwikkeling past niet in het geldende
bestemmingsplan. Met een nieuw bestemmingsplan worden deze ontwikkelingen mogelijk
gemaakt.
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan bekijken
U kunt van donderdag 15 april 2021 tot en met
woensdag 26 mei 2021 het bestemmingsplan
met bijbehorende stukken bekijken:
•
op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website
www.vught.nl onder ID-nummer;
•
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 voorontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren (inspreken) op het voorontwerpbestemmingsplan.

U kunt reageren van donderdag 15 april tot en
met woensdag 26 mei 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, afdeling Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260 GA
Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt u
bellen met Guido Woutersen van de afdeling
Ontwikkeling via telefoonnummer 073 65 80
680.
Geef in uw brief aan dat deze over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Wolfskamerweg
20-22 met zaaknummer Z18-201895 gaat. Geef
ook aan waarom u het wel of niet eens bent
met het voorontwerpbestemmingsplan.
Wat gebeurt er na het
voorontwerpbestemmingsplan?
Het gaat hier om een voorontwerpbestemmingsplan. 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 met Guido Woutersen van de afdeling
Ontwikkeling, telefoonnummer 073 65 80 680.

Zakelijke beschrijving bestemmingsplan
'St. Lambertusstraat ong te Cromvoirt'
Deze publicatie gaat over een overeenkomst die de gemeente heeft gesloten met een
initiatiefnemer. In de wet staat dat een gemeente een zakelijke beschrijving van een
gesloten overeenkomst ter inzage moet leggen. Zo kan iedereen zien welke afspraken
er zijn gemaakt tussen partijen die een project ontwikkelen.
Waarom heeft de gemeente een
cedure volgt voor de ontwikkeling van één
overeenkomst gesloten?
vrijstaande woning ter plaatse;
De gemeente heeft een overeenkomst afge- - de planontwikkeling vindt plaats voor rekening
sloten over het doorlopen van een procedure
en risico van de initiatiefnemer;
voor het vaststellen van het bestemmingsplan - de initiatiefnemer betaalt eventuele planschade.
‘St Lambertusstraat ong te Cromvoirt’. Dit
bestemmingsplan maakt de realisatie van één
Kunt u reageren?
vrijstaande woning mogelijk. Het plan gaat
Nee. U kunt niet reageren op de overeenkomst.
over de percelen met de volgende kadastrale
U kunt ook geen bezwaar maken. U kunt
gegevens: Kadastraal gemeente Vught, sectie I, alleen deze beschrijving bekijken.
nummer 741. De afspraken die wij met de initiatiefnemer maken over het doorlopen van de
Hebt u vragen of wilt u de beschrijving
procedure, leggen wij vast in een overeenkomst. inzien?
Dan kunt u contact opnemen met de afdeling
Welke afspraken staat er in de
Ontwikkeling onder het telefoonnummer
overeenkomst?
073 65 80 680.
In de overeenkomst staat:
-
dat de gemeente een bestemmingsplanpro-

BESLUIT BEPERKING OPENBAARHEID
ARCHIEFBESCHEIDEN
De bouwvergunningen van de gemeente Vught uit de periode 1986-2000 worden overgedragen aan het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) en zijn na overdracht
openbaar beschikbaar.
Het college van burgemeester en wethouders
heeft op grond van de Archiefwet en op advies
van het BHIC besloten om beperkingen te
stellen aan de openbaarheid van de dossiers
van de penitentiaire inrichting, militaire complexen, het politiebureau en bankgebouwen/
pinautomaten.
Gezien het grote belang voor de veiligheid
geldt de openbaarheid van de maximale termijn
van 75 jaar voor de bouwvergunningen van de
penitentiaire inrichting en de militaire complexen. Voor het politiebureau is de termijn 50

jaar. De beperking op de openbaarheid van de
vergunningen voor de bankgebouwen/pinautomaten wordt opgeheven zodra de functie van
deze gebouwen verandert.
Voor het volledige besluit zie
www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.
PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie
procedurekader). Bezwaar kan tot uiterlijk zes
weken na de bekendmaking van dit besluit.

WELSTAND
BESLUIT VERLENGING
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor BESLISTERMIJN AANVRAAG
de activiteiten bouwen en monumenten wor- OMGEVINGSVERGUNNING
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. •	
Kempenlandstraat 25 A Vught, plaatsen
Andere aanvragen omgevingsvergunning worbedrijfsgebouw t.b.v. opslag van goederen,
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
OV20211044.
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
De brief is verzonden op 7 april 2021.
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
openbaar. De agenda voor elke vergadering
PROCEDURE
staat op de site van de gemeente Vught, www. Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven
procedurekader), onder vermelding van het
weken op maandagmiddag in het gemeente- aanvraagnummer.
kantoor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de
Het College van B&W heeft besloten deze aanWelstandscommissie via telefoonnummer 073 vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
tussen 9.00 en 17.00 uur en vrijdag van 9.00
algemene bepalingen omgevingsrecht.
tot 12.30 uur.
VERLEENDE
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
•	
Marktveldpassage 1, nieuwbouw CPO (wijzi•	Willibrordusstraat 1 B Vught, uitbreiden van
ging), OV20201147.
de woning en het plaatsen van een garage, 	De vergunning is verzonden op 30 maart 2021.
OV20211121, ingekomen 1 april 2021;
“Tegen het gewijzigde besluit staat geen afzon•	
Willem III-Laan 27 Vught, bouwen van een
derlijk rechtsmiddel open. Het besluit wordt
bijgebouw, OV20211122, ingekomen 2 april
met toepassing van artikel 6:19, derde lid, van
2021;
de Algemene wet bestuursrecht doorgezonden
•	Raamweg 36 Vught, plaatsen van een dakkapel, naar de rechtbank Oost-Brabant, waar reeds
OV20211123, ingekomen 2 april 2021;
een procedure aanhangig is tegen het oor•	Martinilaan 31 Vught, verlagen van de trottoir- spronkelijke besluit van 25 augustus 2020.”
band, OV20211124, ingekomen 3 april 2021;
•	Rouppe van der Voortlaan 18 Vught, bouwen
BOUW
van een erker, OV20211125, ingekomen 3 •	Koninginnelaan 1 B Vught, verlengen gebruik
april 2021;
noodlokalen Het Kwartier, OV20211075.
•	Vogelkerslaan 3 Vught, kappen van een boom,
De vergunning is verzonden op 6 april 2021.
OV20211126, ingekomen 3 april 2021;
•	Albertusstraat 8 Vught, plaatsen van een dak•	Burg. Van Rijswijkstraat 4 Helvoirt, verbreden
opbouw, OV20201364.
van de bestaande inrit, OV20211127, ingekoDe vergunning is verzonden op 7 april 2021.
men 4 april 2021;
•	Bloeymanstraat 21 Helvoirt, uitbreiden van de
•	Boterbloemstraat 25 Vught, aanleggen van een
woning, OV20211100.
tweede in-/uitrit, OV20211128, ingekomen 5
De vergunning is verzonden op 9 april 2021.
april 2021;
•	
Boslaan 49 Vught, kappen van vijf bomen, RECLAME
OV20211129, ingekomen 7 april 2021;
•	Baron van Hövellplein 8 Vught, tijdelijke bestic•	
Wolfskamerweg 44 Vught, plaatsen van een
kering van tijdelijke Albert Heijn, OV20211030.
dakkapel, OV20211130, ingekomen 7 april
De vergunning is verzonden op 6 april 2021.
2021;
•	
Lekkerbeetjenlaan 17 Vught, verbouwen van
KAP
de woning, OV20211131, ingekomen 7 april •	Boslaan 22 Vught, kappen van drie berkenbo2021;
men, OV20211095.
•	
Prins Mauritslaan 10 Vught, verwijderen draDe vergunning is verzonden op 8 april 2021.
gende binnenmuur en plaatsen kozijn in dragende zijgevel, OV20211132, ingekomen 7 AANLEG
april 2021;
•	Perceel C2225 Reeburgpark, kappen van vier
•	
Loonsebaan 191 Vught, aanbouw woning,
bomen, OV20211046.
OV20211133, ingekomen 8 april 2021;
De vergunning is verzonden op 6 april 2021.
•	Rotonde Postweg, perceel K 1963 Vught, bouwen van schanskorven als taludbescherming
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
t.b.v. fietsterp, OV20211134, ingekomen 8 april •	Kampdijklaan 27 Vught, maken van een dakop2021.
bouw op de bestaande aanbouw, OV20211013.
De vergunning is verzonden op 6 april 2021.

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.
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GEWEIGERDE AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
•	Peperstraat 3 Vught, plaatsen van rolluiken aan
de voorzijde van de woning, OV20201346.
De beschikking is verzonden op 8 april 2021.

VERLEENDE TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGEL
•	
Lidwinastraat (IKC de Avonturier), tijdelijke
verkeersmaatregel ANWB Streetwise op 17
MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN
en 18 mei van 8.45 tot 12.15 uur, AP20210075.
INRICHTINGEN
	De verkeersmaatregel is verzonden op 7 april
Burgemeester en wethouders van Vught
PROCEDURE
2021.
maken bekend, dat de volgende melding(en) als
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas- •	
St-.Elisabethstraat, afsluiting spoorwegoverbedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieube- sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bingang i.v.m. werkzaamheden aan het spoor op 5
heer is/zijn ingekomen:
nen zes weken met ingang van de dag na die
juni 2021 tussen 7.00-17.00 uur, AP20210086.
•	op 11december 2021 ingekomen melding op
waarop de beschikking is verzonden worden 	De verkeersmaatregel is verzonden op 8 april
INGEKOMEN SLOOPMELDING
grond van het Besluit algemene regels inrich- aangetekend.
2021.
•	Vlasmeersestraat 31 Vught, slopen vrijstaande
tingen milieubeheer (activiteitenbesluit), reali- De termijn vangt aan op 1 dag na verzenddagarage en aanbouw woning, SM20217031.
seren van een gesloten bodemenergiesysteem
tum vermelden.
PROCEDURE
De melding is geaccepteerd op 6 april 2021.
buiten inrichting, MA20200024, gevestigd aan
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro•	
Middenweg 2 Vught, slopen bijgebouw,
Eksterpad 2 A Vught.
OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
SM20217030.
De melding is geaccepteerd op 6 april 2021.
PROJECT
met ingang van de dag na die waarop de
De melding is geaccepteerd op 8 april 2021.
Burgemeester en wethouders van Vught maken
beschikking is verzonden worden aangetekend.
•	
Gruttolaan 8 en 10 Vught, verwijderen van
PROCEDURE
bekend, dat onderstaande aanvraag vergunasbestplaten op schuur, SM20217033.
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
ningsvrij is.
De melding is geaccepteerd op 7 april 2021.
procedurekader).
•	Ridder van Brechtlaan 2 Vught, bouwen van
een kapschuur, OV20211056.
De brief is verzonden op 8 april 2021.

•	
Loyolalaan 46 Vught, verbouwen woning en
nieuwbouw Summerhouse en zwembad,
OV20211026.
De vergunning is verzonden op 8 april 2021.
•	
Loonsebaan 167 Vught, bouwen aanbouw,
OV20211052.
De vergunning is verzonden op 8 april 2021.
•	Kerkstraat 70 Vught, verbouwen van de woning,
OV20211106.
De vergunning is verzonden op 8 april 2021.

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