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SJORS SPORTIEF EN SJORS CREATIEF
SCHOOLJAAR 2021-2022
Sport, cultuur- en educatieaanbieders opgelet!
De voorbereidingen voor Sjors Sportief en Sjors Creatief, hét stimuleringsproject voor
sport, cultuur en educatie voor basisschoolleerlingen, zijn weer in volle gang. Ook dit
jaar roepen MOVE Vught en Plaza Cultura alle aanbieders op om activiteiten op het
gebied van sport, cultuur en educatie aan te melden via www.vughtbeweegt.nl.
Sjors Sportief en Sjors Creatief is gericht op
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Via Sjors Sportief en
Sjors Creatief kunnen zij op een laagdrempelige
manier, vaak gratis, kennismaken met verschillende activiteiten, zonder meteen lid te hoeven
worden. In september 2021 ontvangen alle basisschoolkinderen uit Vught, Cromvoirt en Helvoirt
het Sjors boekje.
Sjors boekje
Wilt u, als aanbieder, in dit bewaarexemplaar van
vele huishoudens staan? Meld uw activiteit dan
voor 1 juli 2021 aan via www.vughtbeweegt.nl.
Dit is eenvoudig en gratis. U bepaalt zelf of er
kosten verbonden zijn aan deelname, maar de
meeste kennismakingsactiviteiten zijn gratis. Op
die manier is de drempel laag om in te schrijven
en komen er veel enthousiaste deelnemers af op
uw activiteit(en).
Weet u nog geen exacte datum en/of tijd
voor 1 juli?
Geen probleem. U kunt uw activiteit gewoon
aanmelden voor 1 juli 2021, maar dan zonder
vermelding van datum en/of tijd. Als u dit doet,
dat weet u in ieder geval zeker dat uw activiteit
en organisatie in het Sjors boekje komt te staan.
Zodra datum en tijd bekend zijn, kunt u dit
doorgeven. Bij voorkeur voor de kick-off op 9
september. De activiteit komt dan met de juiste
datum/tijd op www.vughtbeweegt.nl te staan.

BOA

Lukt dit niet voor deze datum, dan wordt bij
uw activiteit ‘data en tijden volgen’ of ‘er wordt
contact opgenomen na inschrijving’ vermeld.
Meer informatie?
Mocht u vragen hebben dan kunnen de sportaanbieders contact opnemen met Buurtsportcoach
Mike Wiersema (mike.wiersema@movevught.nl)
en de culturele-, creatieve- of educatieve aanbieders met Cultuurcoach Heleen Korthals
(heleen@plazacultura.nl).

Sjors Sportief en Sjors Creatief is onderdeel van
Vught Beweegt en een initiatief van MOVE Vught en
Plaza Cultura.

Afval buiten zetten
We krijgen regelmatig meldingen van bewoners
over het te vroeg buiten plaatsen van afval door
anderen. Hebt u afval, dan mag u dit afval pas
de dag vóór de inzameling vanaf 20.00 uur aan
de weg zetten. En niet dagen van tevoren. Let
hierop.
Huisvuil dat niet op de juiste manier wordt
aangeboden, valt onder afvaldumping. Dit geldt
ook voor vuilniszakken, die naast de containers
staan en niet worden meegenomen door de
Afvalstoffendienst.

Hebt u een melding of klacht? Spreek elkaar dan
eerst aan en probeer een probleem samen op
te lossen, voordat u een melding doorgeeft via
www.vught.nl/melden of via de 'MijnGemeente'
app.

GEWIJZIGDE INZAMELDAGEN AFVAL
Op maandag 24 mei, Tweede Pinksterdag haalt de Afvalstoffendienst in een klein deel van de
gemeente Vught geen restafval op. Dit gebeurt op zaterdag 22 mei 2021. De inzameldagen en
eventuele wijzigingen vindt u terug op de afvalkalender op vught.nl of in de afvalstoffendienst app.

ELZENBURG OP DE KAART
Begin dit jaar is de nieuwe locatiemanager
Sander Pieters bij Jeugd- en Jongerencentrum
Elzenburg begonnen. In zijn interview (gemeentepagina 16 december 2020) gaf hij aan
dat hij Elzenburg nog sterker op de kaart
wilde brengen. In mei is de nieuwe website
www.elzenburg.com gelanceerd.

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Op maandag 24 mei, Tweede Pinksterdag is het gemeentekantoor gesloten.

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.

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE
KOSTEN (TONK)
Een eenmalige tegemoetkoming in de woonkosten
Bent u door de coronamaatregelen uw baan verloren of kunt u, als ondernemer, uw
werk niet of maar voor een deel uitoefenen? Hebt u hierdoor minder inkomen en kost
het u moeite om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u misschien gebruik maken van
de regeling TONK. Dit is een eenmalige tegemoetkoming in de woonkosten die u bij de
gemeente kunt aanvragen voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.
Voor iedereen met inkomstenterugval
De TONK-regeling is bedoeld voor alle huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Dus niet alleen voor ZZP’ers, maar ook voor inwoners uit de
gemeente Vught met inkomensterugval.

Afvaldumpingen en zwerfvuil
We willen Vught groen, mooi en schoon houden. Helaas zijn er mensen die zich daar niets
van aantrekken en afval dumpen op straat, in
buitengebieden of op een andere plek waar dit
verboden is. Dit is onacceptabel en niet nodig.
Met ons gescheiden afvalsysteem en goed
uitgeruste milieustraten biedt de gemeente
alle mogelijkheden voor een optimale afvalinzameling. Wij blijven mensen, die afval dumpen,
hard aanpakken. U riskeert een hoge boete en
betaalt de kosten die gemaakt moeten worden
om het afval op te ruimen.

NIEUWS
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Hebt u leuke ideeën of plannen voor jongerenactiviteiten? Of zoekt u als organisatie een fijne
plek of inhoudelijke aansluiting? Maar bovenal;
ben jij jong en heb jij een leuk idee of plan?
Loop dan even binnen bij Elzenburg! Of mail
naar manager@elzenburg.com

Ik vraag een regeling aan en dan?
Zodra u de regeling aanvraagt, controleren wij een aantal gegevens. We toetsen of:
• u ouder bent dan 18 jaar en jonger dan 66 jaar en vier maanden.
• u op 1 januari 2021 in Vught woonde.
• u een woning huurt of eigenaar bent van een woning.
• bij een eigen woning uw woonkosten (hypotheekrente en bijdrage Vereniging van Eigenaren)
hoger zijn dan € 430,- per maand.
• uw huur hoger is dan € 752,33 per maand.
• het vermogen van uw huishouden niet hoger is dan € 31.340.
• het inkomen van u en uw eventuele partner minimaal met 30% is afgenomen t.o.v. 1 januari 2020.
• Bent u zelfstandige? Dan bekijken wij of het gemiddeld netto maandinkomen uit onderneming
over 2019 ten opzichte van 2020 met 30% is afgenomen.
Door vooraf te toetsen of u aan de voorwaarden voldoet, voorkomen wij dat u achteraf geld aan
ons moet terugbetalen.
Meer informatie over de TONK-regeling vindt u op de websites van de gemeente Vught en VNG.

VERLOOPT UW PASPOORT OF IDENTITEITSKAART
BINNENKORT?
Vraag uw reisdocument op tijd aan
Verloopt uw paspoort of identiteitskaart binnenkort? Vraag dan op tijd uw nieuwe
reisdocument aan. De periode tussen aanvraag en afgifte is normaal gesproken vijf
werkdagen. Maar vanwege coronamaatregelen kan de wachttijd langer zijn. U kunt een
afspraak maken via www.vught.nl of bel naar 073 658 06 80.
Is uw reisdocument nog geldig?
Als er versoepelingen van de coronamaatregelen komen, kan het zijn dat mensen massaal op
het laatste moment een vakantie gaan boeken.
Maar is uw reisdocument dan nog wel geldig?
Daarom adviseren we u om nu al naar de einddatum van uw paspoort of identiteitskaart te
kijken. Is uw document verlopen of verloopt
deze binnenkort, maak dan op tijd een afspraak
bij de gemeente. Dan komt u straks, als u op
vakantie mag, niet voor verrassingen te staan.
En daarnaast scheelt het u extra geld en
rompslomp voor het aanvragen van een spoeddocument.

Geldigheid
Bent u 18 jaar of ouder en vraagt u nu een
paspoort aan? Dan is uw paspoort of identiteitskaart 10 jaar geldig. Voor iedereen onder
de 18 jaar is het paspoort of identiteitskaart 5
jaar geldig.
Hebt u nog vragen? Kijk op www.vught.nl of bel
tel. 073 658 06 80.

Aanvraag gemeente
Bij de aanvraag voor een paspoort neemt u al
uw identiteitsbewijzen en paspoorten, die in uw
bezit zijn, mee. Ook als ze zijn verlopen. Ook
neemt u een geschikte en recente pasfoto mee.
De pasfoto mag niet ouder dan een half jaar
zijn. U kunt als ouder niet namens uw kinderen
een paspoort aanvragen. U moet uw kinderen
meenemen naar het gemeentekantoor.

BETALINGSREGELING GEMEENTELIJKE
HEFFINGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!
Voor een aantal inwoners, maar vooral voor veel ondernemers, zijn de financiële gevolgen van
het coronavirus ingrijpend. U hebt de aanslag gemeentelijke heffingen, net zoals in andere jaren,
in februari ontvangen. Is het voor u bezwaarlijk om het bedrag van de aanslag op tijd te betalen?
Neemt u dan contact op met de gemeente Vught. Wij komen u graag tegemoet met een (ruime)
betalingsregeling op maat, passend bij uw financiële situatie en deze moeilijke tijd. Belt u met de
gemeente Vught: 073 65 80 680. We helpen u graag.

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

IEMAND VOORDRAGEN VOOR EEN LINTJE

wen van een schilhal en verwerkingsloods, Het College van B&W heeft besloten deze aanOV20211174, ingekomen 5 mei 2021;
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
Baroniesingel 26 Vught, plaatsen van een
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
Elk jaar reikt burgemeester Van de Mortel vlak voor Koningsdag lintjes uit. Deze •	
dakkapel aan de voorzijde van de woning, algemene bepalingen omgevingsrecht.
Koninklijke Onderscheidingen zijn bedoeld voor Vughtenaren, die zich lang en op
OV20211175, ingekomen 5 mei 2021;
een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Kent u zo
iemand? Draag hem of haar dan voor bij de burgemeester. Voor de lintjesregen van •	Loonsebaan 74 Vught, plaatsen twee dakkapel- VERLEENDE
len, OV20211176, ingekomen 5 mei 2021;
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
2022 kan dat tot 1 juli 2021.
•	Gementweg 5 Cromvoirt, verbreden van de
‘Bijzondere verdiensten’
Vertrouwelijk
bestaande in-/uitrit, OV20211177, ingekomen
BOUW
Degene, die u voordraagt, moet zich hebben
Dient u een verzoek in? Dat betekent niet
6 mei 2021;
•	
Victorialaan 7 Vught, verbouwen van de
onderscheiden door ‘bijzondere verdiensten’. automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding •	Taalstraat 90 Vught, verbouwen van de woning,
bestaande aanbouw, OV20211108.
Daarvan is sprake als iemand geruime tijd
ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is
OV20211178, ingekomen 7 mei 2021;
De vergunning is verzonden op 10 mei 2021.
meer voor de samenleving heeft gedaan of
daarom van groot belang, dat u als aanvrager •	
Vogelkerslaan 3 Vught, verbouwen van de •	
Gementweg 7 Cromvoirt, herbouwen silo,
betekend dan verwacht mag worden. Wilt u
de voordracht, zoals de aanvraag officieel heet,
woning, OV20211179, ingekomen 10 mei 2021;
OV20211077.
voor iemand uit Vught een lintje aanvragen? heel zorgvuldig behandelt en strikt vertrouwe- •	Schilderstraatje 31 a Helvoirt, verbouwen van
De vergunning is verzonden op 12 mei 2021.
Neem dan eerst contact op met Yolanda van
lijk houdt.
de woning, OV20211180, ingekomen 10 mei
den Berg, Kabinetszaken bij de gemeente Vught
2021;
INRIT / UITWEG
via telefoonnummer 073 65 80 133.
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke •	Lekkerbeetjenlaan 29 Vught, verbouwen woning, •	Notenluststraat 23 Vught, realiseren van een
Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdien- Onderscheiding? Kijk ook op onze website
OV20211181, ingekomen 11 mei 2021.
bandverlaging ten behoeve van een in-/uitrit,
sten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een
www.vught.nl/onderscheidingen voor alle inforOV20211109.
Koninklijke Onderscheiding en welke docu- matie en het formulier.
PROCEDURE
De vergunning is verzonden op 10 mei 2021.
menten nodig zijn voor de aanvraag.
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
INGEKOMEN SLOOPMELDING
aanvraagnummer
•	
Prins Mauritslaan 10 Vught, verwijderen draEen losse stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal?
gende binnenwand, SM20217037.
BESLUIT VERLENGING
De melding is geaccepteerd op 10 mei 2021.
SNELLER MELDINGEN DOEN MET DE GEMEENTE APP
BESLISTERMIJN AANVRAAG
•	
Vliertstraat 4 en St.-Elisabethstraat 1a en b
Vught, verwijderen asbesthoudende materialen,
Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of rotzooi op straat is niet alleen vervelend, OMGEVINGSVERGUNNING
SM20217039.
maar kan zelfs gevaarlijk zijn. Dit geldt ook voor een geblokkeerde of te smalle door- •	Perceel K 2205 t.h.v. Ravelijn 56, plaatsen van
De
melding is geaccepteerd op 12 mei 2021.
een
fietsenstalling
ten
behoeve
gebouw
1,
gang dan wel een te steile rolstoelhelling. Het is daarom belangrijk dat u dit bij ons
OV20211097.
meldt. Valt u iets op in de openbare ruimte? Dan kunt u dit snel en eenvoudig melden
PROCEDURE
De brief is verzonden op 10 mei 2021.
via de ‘MijnGemeente’ app. Een schoon, veilig, mooi en toegankelijk Vught dat willen we
Hierop
is de procedure 1b van toepassing (zie
•	
Perceel
D
5127
Kavel
16
Rosa
Parksstraat,
graag zo houden. U toch ook?
procedurekader).
bouwen van een woning en het aanleggen van
Snel en eenvoudig melden
MijnGemeente app downloaden
een in-/uitrit, OV20211107.
Melden kan via www.vught.nl of telefonisch, De app is ontwikkeld voor smartphones en
AANLEG GEHANDICAPTENDe brief is verzonden op 11 mei 2021.
maar nog sneller via de gemeente app. Een foto
tablets die werken op basis van iOS of Android. •	Margrietlaan 19 Vught, bouwen van een erker, PARKEERPLAATS
van de situatie en een korte heldere omschrij- De iOS versie is te downloaden in de Appstore,
•	
Vlasmeersestraat 20, de gemeente heeft
OV20211104.
ving zijn genoeg. Zodra wij een melding ont- de Android versie via de Google Playstore. Na
besloten een gehandicaptenparkeerplaats
De brief is verzonden op 11 mei 2021.
vangen, nemen we deze zo snel mogelijk in
het installeren van de MijnGemeente app geeft •	
aan te leggen voor huisnummer 20 aan de
Esscheweg 80 Vught, bouwen carport,
behandeling.
u aan dat het om de gemeente Vught gaat.
Vlasmeersestraat voor het parkeren van de
OV20211101.
Samen maken we Vught mooier.
personenauto van een gehandicapte bewoner,
De brief is verzonden op 12 mei 2021.
GP20210007.
PROCEDURE
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
Hierop zijn de procedures 1 a en 4 van toepasprocedurekader), onder vermelding van het
De volgende plannen liggen ter inzage:
• U vindt alle informatie over de plannen, gebiesing (zie procedurekader) van 20 mei tot en
aanvraagnummer.
• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
den en de procedure op www.vught.nl en op
met 1 juli 2021.
• Ontwerpbestemmingsplan ‘St
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Lambertusstraat ong. te Cromvoirt’
• Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan
inzien op het gemeentekantoor.
kamerverhuur Vught’
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
• Voorontwerpbestemmingsplan
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
PROCEDURES
‘Wolfskamerweg 20-22’
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Torenakker onge65 80 680.
- de dagtekening;
1 Ter inzage en/of informatie
- een omschrijving van het besluit waartegen het
De stukken liggen ter inzage in de periode die
nummerd, Helvoirt’
bezwaar is gericht;
vermeld staat in de publicatie. Informatie over en
• Ontwerp wijzigingsplan ‘Deutersestraat 28’
- de gronden van het bezwaar.
inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij
a Ontvangst- en Informatiebalie
anders in de publicatie staat vermeld):
b Bouwen en Wonen (op afspraak)
St. Elisabethstraat
College van Burgemeester en Wethouders
• De spoorwegovergang St. Elisabethstraat is op
Postbus 10100, 5260 GA Vught
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stukWEGWERKZAAMHEDEN
zaterdag 5 juni van 07.00 uur t/m 17.00 uur
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u
ken verkregen worden.
gestremd.
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voor• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
2 Zienswijzen door belanghebbenden
ziening indienen bij:
Boxtelseweg t/m 25 juni
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
• Het fietspad Boxtelseweg is afgesloten tussen
Torenstraat (Helvoirt) t/m 6 augustus
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indieOost-Brabant Sector Bestuursrecht
de Leeuwensteinlaan en Haldersebaan
• De Torenstraat (Helvoirt) is afgesloten tussen
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
• Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid.
huisno. 10 en de Jonge van Zwijnsbergenstraat.
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publicatie anders is vermeld). Mondelinge zienswijzen
5. Beroepschrift
• De Julianastraat is ter hoogte van de Antoon
kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar,
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarLoonsebaan Vught
Coolenstraat afgesloten voor gemotoriseerd
tegen een beroepschrift worden ingediend door
tenzij
in
de
publicatie
anders
is
vermeld.
Informatie
•
De spoorwegovergang Loonsebaan is van
verkeer.
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
over de behandelend ambtenaar treft u aan bij de
zaterdag 5 juni 01.00 uur t/m maandag 7 juni • Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
weken). Het beroepschrift moet worden ondertestukken die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze
05.00 uur gestremd.
kend en moet ten minste bevatten;
indienen gedurende de termijn dat de aanvraag ter
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
Michiel de Ruyterweg t/m 30 oktober
- de naam en het adres van de indiener;
inzage ligt bij de aangegeven instantie (6 weken,
• In verband met de nieuwbouw van woningen
- de dagtekening
tenzij anders in de publicatie staat vermeld).
- een omschrijving van het besluit waartegen het
Wat doet de gemeente met uw reactie?
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
beroep is gericht;
Na afloop van de termijn wordt een besluit genoBestevaer en de Esschestraat.
men. Uw zienswijze en een eventuele reactie hier- de gronden van het beroep
op van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als
indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte
Het beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank
openbaar. De agenda voor elke vergadering staat
gebracht van het besluit.
Oost-Brabant sector Bestuursrecht, Postbus
op de site van de gemeente Vught, www.vught.nl.
90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.
BOUWEN
3 Zienswijzen door een ieder
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde
De vergaderingen zijn in de oneven weken op
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswijrechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
maandagmiddag in het gemeentekantoor. Voor
EN WONEN
zen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in proDaarvoor moet u wel beschikken over een
meer informatie kunt u contact opnemen met
cedure 2 is omschreven.
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
WELSTAND
het secretariaat van de Welstandscommissie via
site voor de precieze voorwaarden.Voor het
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor telefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op
4 Bezwaarschrift
indienen van een beroepschrift is griffierecht
de activiteiten bouwen en monumenten wor- maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarteverschuldigd. Het beroepschrift schorst de werking
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
gen een bezwaarschrift worden ingediend door
van het besluit niet. Als sprake is van een
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een
Andere aanvragen omgevingsvergunning worweken). Het bezwaarschrift moet worden onderteverzoek om een voorlopige voorziening
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
INGEKOMEN AANVRAGEN
kend
en
moet
ten
minste
bevatten;
indienen bij de Voorzieningenrechter van
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De OMGEVINGSVERGUNNING
- de naam en het adres van de indiener;
de Rechtbank.
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn •	
St.-Lambertusstraat 77 Cromvoirt, bou-

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN

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

Gemeente Vught

@Vught

