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ZES WIJKAGENTEN IN DE GEMEENTE VUGHT
Hubert van Essen, wijkagent Vught Zuid en Vught Centrum
De 49-jarige Hubert van Essen is geboren en getogen in Dordrecht. Hij begon in 1997 bij
de politie in de gemeente Heusden. De laatste zeven jaar was zijn standplaats gemeente
Haaren. Naast zijn huidige functie als wijkagent Vught Zuid en centrum, is hij groepscommandant bij de Mobiele Eenheid en lid van de Ondernemingsraad Oost Brabant.
Hubert vormt samen met Marcel de Rouw, Jacqueline Matse, Pim Vos, Ton Schellekens
en Kim van Lanen het team van wijkagenten in Vught.

AANGEPAST HERDENKINGSPROGRAMMA
DODENHERDENKING 4 MEI 2021
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle Nederlanders – burgers
en militairen – die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk
der Nederlanden, of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
De coronacrisis maakt het onmogelijk om in samenkomst met elkaar te herdenken. Daarom zijn
de herdenkingen in Vught zonder publiek en worden inwoners vriendelijk maar
nadrukkelijk verzocht deze niet bij te wonen.
Burgemeester R.J. van de Mortel zal, vergezeld door zijn echtgenote, namens het
gemeentebestuur de kransleggingen verzorgen.
Inwoners, die toch kiezen voor een persoonlijk herdenkingsmoment bij een monument,
worden vanzelfsprekend verzocht de vereiste veilige afstand in acht te nemen en voor een rustig
moment te kiezen op of omstreeks 4 mei.
18.15 uur: Beiaardier Peter Bremer bespeelt het carillon in de Lambertustoren aan de
Helvoirtseweg.
19.00 uur: Stille kranslegging in de Lambertustoren bij de gedenkplaat met de namen van 90
in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Vughtenaren.
19.20 uur: Stille kranslegging bij het monument op het perron van het NS-station,
vanwaar ruim 14.000 meest Joodse mannen en vrouwen met 1.800 kinderen zijn
weggevoerd naar vernietigingskampen in Polen.
- 2 minuten stilte
- Kranslegging
19.30 uur: Stille kranslegging bij het monument voor het NS-station, ter gedachtenis aan de
politieke gevangenen uit België, die in Kamp Vught zijn omgebracht of van
daaruit op transport zijn gesteld naar de concentratiekampen in Duitsland.
- 2 minuten stilte
- ‘The last post’
- Kranslegging
20.00 uur: Dodenherdenking en stille kranslegging op de fusilladeplaats bij het monument ter
gedachtenis aan de talrijke landgenoten, die uit het concentratiekamp Vught
hierheen zijn gebracht en voor het vuurpeloton het leven lieten.
Tevens zal op dit tijdstip een herdenking en kranslegging plaatsvinden bij het
monument te Helvoirt (hoek Torenstraat/Kastanjelaan).
Verdere activiteiten:
Om ongeveer 10.00 uur worden op de volgende plaatsen in stilte kransen gelegd:
- Monument Sachsenhausen in het Reeburgpark;
- Indië-monument in het O.L.Vrouwe park;
- Algemene begraafplaats bij de graven van de gesneuvelde Britse militairen en Fokko
Groen;
- Begraafplaats RK Kerk in Cromvoirt;
- Monument voor de gesneuvelde militaire wielrijders in mei 1940 op het terrein
Isabellekazerne.
Vlaginstructie
Met het halfstok hangen van de Nederlandse vlag geeft u een op passende manier uiting aan uw
eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers. Net als vorig jaar, roept het ‘Nationaal Comité 4
en 5 mei’ heel Nederland op de vlag de gehele dag halfstok te hangen. Het is volgens het officiële
vlagprotocol gebruikelijk dat de vlag vanaf 18.00 uur tot zonsondergang halfstok hangt; dit jaar
is dat - net als in 2020 - van zonsopgang tot zonsondergang.
Herdenking Nationaal Monument Kamp Vught
Naast de gemeentelijke herdenkingen, is er ook een eigen herdenking van het Nationaal
Monument Kamp Vught. Dit jaar is deze herdenking ook zonder publiek. Deze herdenking wordt
uitgezonden door Omroep Brabant op TV.

We doen het samen
Hubert: ‘Samen met het politie wijkteam Vught
ben ik als wijkagent verantwoordelijk voor de
totale politiezorg in het gebied. We werken
nauwlettend samen met o.a. de gemeente en
maatschappelijke organisaties, maar ook met
collega’s van de recherche, milieu en de jeugdagent. Met z’n allen zijn we voortdurend bezig
om de veiligheid in de wijk en buurt te verbeteren en te vergroten. En als het nodig is, kan het
team Vught beschikken over andere gespecialiseerde politiediensten.

belangrijk. Ik probeer mijn kinderen dan ook te
leren dat ‘leven en laten leven’ een belangrijke
kernwaarde is voor mij als persoon maar ook
als wijkagent. Daarnaast vind ik het belangrijk
dat mijn kinderen weten dat mensen een andere
mening of overtuiging kunnen hebben en dat zij,
ondanks deze verschillen, diegene in zijn/haar
waarde moeten laten.’
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.

Verschil vroeger en nu
Politie in de tegenwoordige tijd vindt plaats in
een omgeving waarin wijk en web met elkaar
verbonden zijn.Vroeger was dat heel anders. Nu
speelt het leven van de inwoners uit Vught zich
in toenemende mate online af. Men verwacht
dat de politie ook op een andere wijze (digitaal)
beschikbaar is en actief optreedt tegen onder
andere cybercrime. Maar ook dat we proactief
handelen bij bedreigingen vanuit de digitale
wereld. Om goed te kunnen communiceren, is
het belangrijk dat zowel de politie als de burger
‘bij de tijd’ is.
Buurtinformatie essentieel
Naast de strafrechtelijke kant van het politiewerk vind ik de sociale kant van ons werk
zeer belangrijk. Buurtinformatie is voor mij als
wijkagent van essentieel belang. Helaas hebben
onze taken, die in de loop van de tijd erbij zijn
gekomen, een afstand gecreëerd tussen inwoners en de politie. Maar ik ga er alles aan doen
om dit te verbeteren in de wijk en buurt waar
ik mag dienen.
Leven en laten leven
Naast mijn werk als wijkagent, geniet ik in mijn
woonplaats Drunen het meest van mijn twee
lieve kinderen, onze kat en twee kippen. Ik
vind een stabiele thuis- en gezinssituatie zeer

‘Een wijkagent heeft als kernwaarde ‘leven en laten
leven’. Hij/zij is voortdurend bezig om de veiligheid
in de wijk en buurt te verbeteren en te vergroten.
Samenwerking en buurtinformatie zijn hierbij essentieel.’

Praat mee over de nieuwe woonvisie
LAATSTE KANS OM MEE TE DOEN AAN DE
WOONENQUÊTE
Wat vindt u belangrijk als het gaat over het wonen in Vught, Cromvoirt en Helvoirt? Dat willen
we graag van u weten. Het is vandaag de laatste dag dat u uw mening kunt geven en zo bij kunt
dragen aan onze woonvisie. Ga naar www.companen.nl/onderzoek/inwonerpeilingvught en doe
mee aan de korte online peiling.

GAAT U IN DE MEIVAKANTIE NAAR DE IJZEREN MAN?
Doe het corona-veilig
Als u in de meivakantie naar de IJzeren man gaat, kom dan met de fiets. Komt u toch met de auto?
Let dan op waar u parkeert.
• Gebruik uitsluitend de vaste parkeerplaatsen en -vakken bij de IJzeren Man. Parkeer niet in de
Boslaan of Lunettenlaan, in bermen of aan andere wegen of paden rond de IJzeren Man. Geef
hulpdiensten de ruimte.
• Zijn alle vaste parkeerplaatsen bezet? Ga dan weg. Het is een teken dat het erg druk is.
• Overtreders worden bekeurd en fout geparkeerde auto’s slepen we weg.
• Het gaat om de veiligheid van ons allemaal.
Genieten mag, maar doe het veilig en houd afstand.

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

TOENAME CYBERCRIMINALITEIT
Hacken wordt steeds makkelijker

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Op Bevrijdingsdag, woensdag 5 mei, is het gemeentekantoor gesloten.

Inwoners en ondernemers in de gemeente Vught krijgen steeds meer te maken
met cybercriminaliteit. Vorig jaar registreerde de politie in de gemeente Vught 230
digitale misdrijven t.o.v. 156 in 2019. Dit is een stijging van ruim 47%.
De digitale misdaad onder boeven werd de afgelopen jaren steeds populairder. Terwijl de
zogeheten traditionele criminaliteit als vernieling en woninginbraken op dit moment steeds
minder voorkomt. Cybercriminaliteit, ook wel computercriminaliteit genoemd, zijn misdaden
die gepleegd worden met ICT, gericht op ICT. Denk bijvoorbeeld aan digitale identiteitsfraude,
hacken of online oplichting. In de toename van digitale misdrijven speelt de coronacrisis een
belangrijk rol.
Cybercrime
Mensen winkelen in deze tijd massaal online. De criminelen spelen hier handig op in. Zij starten
een nepwebshop, innen het geld en zijn weer weg. Deze shops zijn bijna niet te traceren, want na
een paar dagen zijn ze van de radar verdwenen. Ook worden er hackprogramma’s te koop aangeboden voor kleine bedragen. De aanbieders hiervan leveren zelfs helpdesk hulp erbij. Iedereen
kan deze programma’s kopen en gebruiken.
Digitale misdaad voorkomen en
beperken
Wat kunt u doen om de stijging van digitale misdaad een halt toe te roepen:
- Lees de waardevolle tips op www.politie.nl/themas/cybercrime.html
- Bescherm uw apparatuur met veiligheidssoftware.
- Gebruik verschillende en sterke wachtwoorden. Een ‘wachtwoordmanager’ genereert sterke
wachtwoorden en slaat deze voor u op, zodat u voor alle accounts een ander wachtwoord
kunt gebruiken.
- Update de apps, uw besturingssystemen en maak een back-up (reservekopie) van uw gegevens.
- Ontvangt u een e-mail of een (SMS-)bericht van bijvoorbeeld uw bank, maar u vertrouwt dit
bericht niet? Neem dan gelijk contact op met de betreffende instantie. Betrouwbare organisaties vragen nooit om gevoelige informatie via de mail of sms. Zij weten dat dit onveilig is.
- Bent u toch slachtoffer van digitale misdaad geworden? Doe dan altijd aangifte bij de politie.
Landelijk
Landelijk verdubbelde het aantal digitale misdrijven van 4715 in 2019 naar 10765 in 2020. Om
digitale misdaad het hoofd te bieden, versterkte de politie eind 2019 zijn cybercrimeteams met
145 fulltime medewerkers.

PREVENTIEVE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS
VAN START
De eikenprocessierups zorgt voor overlast in ons land en helaas ook in Vught. En nu de
temperaturen omhoog gaan, komen de eerste rupsen uit hun eitjes. Daarom gaan we
preventief bestrijden. Als de eikenprocessierups net uit het ei komt, heeft het nog geen
brandharen. Dat is het juiste moment om de rups te bestrijden met een biologisch
bestrijdingsmiddel. Als dat goed lukt, gaan de rupsjes dood. Dat betekent dat we in het
hoogseizoen (mei en juni) minder rupsen met brandharen hebben én dat er volgend
jaar minder eitjes zijn. Goed nieuws dus!
We spuiten het bestrijdingsmiddel met een
zogenoemde nevelspuit. In de nevel zit een
bacteriepreparaat. Dit middel gaat op de bladeren van de boom zitten en als de rupsen
hier genoeg van eten, gaan ze dood. Het middel is alleen schadelijk voor rupsen, niet voor
mensen of andere dieren. Nadeel is dat ook
andere rupsen doodgaan van het middel. Dat is
de reden dat we in gebieden met beschermde
vlindersoorten niet bestrijden.
Lastig bij preventieve bestrijding is dat de periode dat de rups geen brandharen heeft, maar
kort is. En als de nesten hoog in de boom zitten,
is het moeilijk om die plekken goed te bereiken.
Het lukt dus niet om alle rupsen aan te pakken.
Daarom gaan we in het hoogseizoen ook door
met bestrijding. Met industriële zuigers zuigen
we rupsen en (oude) nesten op.Vanaf de grond
en met behulp van hoogwerkers.
Plastic om bomen wikkelen? Geen goed
idee
Door het Kennisplatform eikenprocessierups is
onderzoek gedaan naar de werking van plastic
om bomen ter bestrijding van de eikenprocessierups. Conclusie is dat dit niet werkt, maar
het probleem zelfs erger maakt. Het plastic
geeft juist wel overlast voor de omgeving. Er
kunnen brandharen op het plastic komen en
dat maakt het besmet materiaal. Wij moeten
dan het plastic afval speciaal afvoeren. Ook
kan het plastic losraken en op die manier in
de natuur terechtkomen. Daarom is onze
oproep: omwikkel de bomen niet met plastic!
Al gedaan? Haal het plastic weg voor voordat
de jonge rupsen brandharen krijgen.

RAADSVERGADERING
Donderdag 29 april om 20.00 uur
De gemeenteraad vergadert op donderdag 29 april 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- BESPREEKSTUKKEN
stukken zijn te raadplegen op
• Initiatiefvoorstel Burgerpanels;
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is • U
 itvoeringsprogramma grondexploitatie 2021rechtstreeks te volgen via het YouTube-kanaal
2024;
van de griffie gemeente Vught.
• Nota van uitgangspunten Visie Wonen in het
buitengebied en landschapskwaliteitsplan;
HAMERSTUKKEN
• Kaders participatie Verkeer- en vervoersplan
•
Vaststellen gewijzigde gemeenschappelijke
(VVP) en vastleggen financiële dekking van
regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch;
uitvoer motie ‘verkeersonderzoek VVP’.
• Wijziging gemeenschappelijke regeling Brabants
Historisch Informatie Centrum (BHIC);
• Ontwerpverklaring van geen bedenkingen projectafwijkingsbesluit fiets- en voetgangersbrug
Drongelens kanaal.

BESTEMMINGSPLAN ‘ROZENOORD’ ONHERROEPELIJK
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vught maken bekend dat de gemeenteraad op 11 februari het bestemmingsplan ‘Rozenoord’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de herstructurering van het complex mogelijk. Het plan voorziet in
de realisatie van 35 huurwoningen en 5 koopwoningen.
Tegen dit bestemmingsplan is gedurende de
beroepstermijn geen beroep ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Het bestemmingsplan is hierdoor op 9
april 2021 geheel onherroepelijk geworden.
Er is geen beroep ingesteld tegen de beschik-

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.

MILIEUSTRAAT GESLOTEN
Op woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag, is de Milieustraat in Vught gesloten.

Het bestemmingsplan is raadpleegbaar op www.
ruimtelijkeplannen.nl (planidnr. NL.IMRO.0865.
vghBProzenoord-VG01)

WIJZIGINGSPLANNEN EN
BESTEMMINGSPLANNEN

pen jaren veel nesten voorkwamen. Bestrijding
doen we daarnaast vooral in de buurt van scholen, kinderopvang, verzorgingstehuizen, recreaDe volgende plannen liggen ter inzage:
tiegebieden en sportvelden en doorgaande fiets
•O
 ntwerpbestemmingsplan ‘Broekwal 18,
en wandelroutes.
Helvoirt’
• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
Bestrijding door vogels en insecten
Vught hangt ondertussen ook vol met nest- • Ontwerpbestemmingsplan ‘St
Lambertusstraat ong. te Cromvoirt’
kastjes. Wij hebben er dit jaar maar liefst 795
mogen uitdelen. Vogels, maar ook allerlei insec- • Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan
kamerverhuur Vught’
ten dragen bij aan de natuurlijke bestrijding
van de eikenprocessierups doordat ze die eten. • Voorontwerpbestemmingsplan
De koolmees is bekend, maar ook de koekoek, ‘Wolfskamerweg 20-22’
wielewaal en specht eten de rups als die groot
is (en brandharen heeft). Kleinere vogels zoals
winterkoning, roodborst en pimpelmees eten
juist de eitjes van de rups. Verder worden de
PROCEDURES
rupsen, poppen en vlinders ook gegeten door
insecten, spinnen en vleermuizen. Je krijgt meer
1 Ter inzage en/of informatie
De stukken liggen ter inzage in de periode die
insecten door meer variatie in de beplanting en
vermeld staat in de publicatie. Informatie over en
vogels help je door nestkastjes op te hangen.
inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
Zorg dan wel voor wat struikjes eronder of
a Ontvangst- en Informatiebalie
vlakbij, dat is belangrijk voor de dekking van
b Bouwen en Wonen (op afspraak)
de pas uitgevlogen vogeltjes en goed voor de
biodiversiteit.
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verkregen worden.

Waar wel en niet bestrijden
Preventieve bestrijding doen we vooral langs
alle wegen met eikenbomen en waar de afgelo-

king hogere grenswaarde Wet geluidhinder.
Ook dit besluit is hiermee onherroepelijk
geworden.

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

•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.

- 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 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

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.

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.

•H
 et gedeelte N65 tussen Boslaan en Helvoirt
is vanaf zondag 09.00 uur weer open voor
verkeer naar Helvoirt.
WEGWERKZAAMHEDEN
•
Doorgaand verkeer richting Tilburg wordt
omgeleid via Den Bosch- Waalwijk en via
Dokter Hillenlaan, bestratingswerkzaamEindhoven.
heden
• De Dokter Hillenlaan is t/m 3 mei van 07.00
Torenstraat (Helvoirt) t/m 6 augustus
tot 13.00 uur afgesloten ter hoogte van de • De Torenstraat (Helvoirt) is afgesloten tussen
Boxtelseweg.
Oude Rijksweg en Broekwal.
• Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid.
• De Julianastraat is ter hoogte van de Antoon
Coolenstraat afgesloten voor gemotoriseerd
N65
verkeer.
• De N65 is van zaterdag 8 mei 21.00 uur tot • D
 oorgaand verkeer wordt omgeleid.
maandag 10 mei 05.00 uur afgesloten vanaf
de A2 richting Tilburg. Oversteken via de JF Michiel de Ruyterweg t/m 30 oktober
Kennedylaan, De Bréautélaan en Boslaan blij- • In verband met de nieuwbouw van woningen
ven mogelijk.
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
• Verkeer richting Helvoirt wordt omgeleid via
Bestevaer en de Esschestraat.
Cromvoirt.

BOUWEN
EN WONEN
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
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
gemeentekantoor. 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 9.00 en 17.00 uur en vrijdag van 9.00
tot 12.30 uur.
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
•	Laan van Voorburg 7 Vught, verbouwen pand,
UV20214002 ingekomen 14 april 2021;
•	Aert Heymlaan 9 Vught, bouwen berging met
fietsenstalling, OV20211146, ingekomen 15
april 2021;
•	
Kerkstraat 15 Vught, plaatsen luifels,
OV20211147, ingekomen 16 april 2021;
•	
Kampdijklaan 80 Vught, uitbreiden terras,
OV20211148, ingekomen 16 april 2021;
•	Pastoor van den Houtstraat 4 Vught, vergroten

BESLUIT VERLENGING
PROCEDURE
BESLISTERMIJN AANVRAAG
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepasOMGEVINGSVERGUNNING
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen
•	
Bergenshuizensestraat 8 Vught, overkappen
zes weken met ingang van de dag na de publibijgebouw, OV20211050.
catie ingediend worden
De brief is verzonden op 20 april 2021.
•	Loyolalaan 9 A Vught, kappen van een boom WET MILIEUBEHEER
t.b.v herontwikkeling locatie, OV20211057.
De brief is verzonden op 20 april 2021.
MELDING ARTIKEL 8.40 WET
•	
Loverensestraat 3 Cromvoirt, bouwen drie
MILIEUBEHEER
recreatiewoningen op Landgoed De Zandleij, Burgemeester en wethouders van Vught
OV20211074.
maken bekend, dat de volgende melding(en) als
De brief is verzonden op 22 april 2021.
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieube•	Van Voorst tot Voorststr 45 te Vught, aanleggen
heer is ingekomen:
van een in-/uitrit, OV20211063.
•	
op 1 februari 2021 ingekomen melding op
De brief is verzonden op 22 april 2021.
grond van het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit), verPROCEDURE
anderen van bedrijf, MM20210007, gevestigd
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
aan de Raadhuisstraat 3 G te Vught.
procedurekader), onder vermelding van het •	De melding is geaccepteerd op 20 april 2021.
aanvraagnummer.
PROCEDURE
Het College van B&W heeft besloten deze aan- Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
procedurekader).
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
INTREKKING AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
VERLEENDE
Burgemeester en wethouders van Vught maken
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
bekend, dat zij in de afgelopen periode onderstaande omgevingsvergunning hebben ingetrokBOUW
ken:
•	
Lekkerbeetjenlaan 17 Vught, verbouwen van •	Piacenzastraat 48 Vught, plaatsen van een carde woning, OV20211131.
port, OV20211064.
De vergunning is verzonden op 20 april 2021.
De brief is verzonden op 22 april 2021.
•	Burg. Versterstraat 1 Helvoirt, interne verbouwing en kozijnwijziging, OV20211005.
Bezwaarschrift
De vergunning is verzonden op 16 april 2021.
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daar•	Spechtbos 7 Helvoirt, verduurzamen van de
tegen een bezwaarschrift worden ingediend
woning, OV20201310.
door belanghebbenden (gedurende een termijn
De vergunning is verzonden op 22 april 2021.
van 6 weken). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatINRIT / UITWEG
ten; de naam en het adres van de indiener, de
•	Perceel D 4880 t.o. Brabantlaan 21, aanleggen
dagtekening, een omschrijving van het besluit
nieuwe inrit Lidwinaveld, OV20211093.
waartegen het bezwaar is gericht, de gronden
De vergunning is verzonden op 22 april 2021.
van het bezwaar.
•	Zonnebos 1 te Vught, aanleg van een in-/uitrit
Het bezwaarschrift kunt u richten aan het
via Zonneweilaan, OV20211087.
College van Burgemeester en Wethouders,
De vergunning is verzonden op 22 april 2021.
Postbus 10100, 5260 GA
Vught. Een
•	St.-Lambertusstraat 11 A te Cromvoirt, aanleg- bezwaarschrift heeft geen schorsende wergen van een in-/uitrit aan de Van Rijswijkstraat, king. Als er sprake is van een spoedeisende
OV20211017.
zaak, kunt U tegelijkertijd een verzoek om
De vergunning is verzonden op 22 april 2021.
een voorlopige voorziening indienen bij de
•	Markiezaat 10 Vught, verbreden oprit,
Voorzieningenrechter van de Rechtbank OostOV20211068.
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
De vergunning is verzonden op 21 april 2021.
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

dakkapel voorzijde, OV20211149, ingekomen
16 april 2021;
•	
Raamweg 14 Vught, plaatsen dakkapellen,
OV20211150, ingekomen 16 april 2021;
•	Perceel I 1156, naast St. Lambertusstraat 112A
Cromvoirt, bouwen van een woning en aanleggen in-/uitrit, OV20211151, ingekomen 16
april 2021;
•	Achterstraat 63 Helvoirt, plaatsen kozijn t.b.v.
kapperszaak aan huis, OV20211152, ingekomen 16 april 2021;
•	Aert Heymlaan 7 A Vught, splitsen en uitbreiden bestaande woning en het aanleggen van
een in-/uitrit, OV20211153, ingekomen 20
april 2021;
•	Perceel I 1711 t.h.v.Van Rijswijkstraat, bouwen
van een vrijstaande woning, OV2021154, ingekomen 20 april 2021;
•	
Eikenlaan 18 Vught, wijzigen bestemmingsplan t.b.v. een wijkpunt op TV Woburnpark, BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
OV20211155, ingekomen op 15 april 2021;
•	Helvoirtseweg 131 A en B Vught, het verbou•	Jan van Ruusbroeckstraat 43 Vught, plaatsen
wen van het bestaande horecapand tot twee
dakopbouw, OV20211156, ingekomen 15 april
appartementen, OV20201337.
2021;
De vergunning is verzonden op 20 april 2021.
•	Torenstraat 47 te Helvoirt, plaatsen van zon- •	Aert Heymlaan 7 B Vught, bouwen zwembad,
nepanelen, OV20211157, ingekomen 21 april
OV20211099.
2021;
De vergunning is verzonden op 21 april 2021.
•	Dorpsstraat 23 te Vught, renoveren van een
veranda, OV20211158, ingekomen 22 april VERLEENDE
2021.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
UITGEBREIDE PROCEDURE
•	Mariaplein 9, verbouwen van de Mariakerk, de
PROCEDURE
pastorie en de sacristie tot 30 zorgwoningen,
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
UV20204005.
procedurekader), onder vermelding van het
De vergunning is verzonden op 22 april 2021.
aanvraagnummer

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

BESLUIT HOGERE WAARDE WET
GELUIDHINDER
Ten behoeve van een aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen van de Mariakerk, de
pastorie en de sacristie tot 30 zorgwoningen
aan het Mariaplein 9 te Vught dient een besluit
hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder genomen te worden. Deze ontheffing
is benodigd vanwege het feit dat de voorkeursgrenswaarde met betrekking tot de toegestane geluidsbelasting wordt overschreden.
Burgemeester en wethouders hebben besloten
de verzochte hogere waarden vast te stellen.
PROCEDURE
Op dit besluit is procedure 5 van toepassing
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