
Informatiepagina van de gemeente Vught 26 - 05 - 2021

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

‘TIJDIG SIGNALEREN IS BELANGRIJK OM 
PROBLEMEN IN DE TOEKOMST TE VOORKOMEN.’

IEMAND VOORDRAGEN VOOR EEN LINTJE

In de gemeente Vught houden jeugdagenten zich bezig met jongeren tussen de 12 en 18 
jaar en jongvolwassen tot 23 jaar. Zo ook Bas Veltman. In 2020 is hij, naast zijn werk als 
hoofdagent in de wijkzorg, begonnen als jeugdagent. Samen met Thom van der Heijden 
en Edith Vermelis spoort Bas strafbare feiten op en handhaaft hij de openbare orde.

De 25-jarige Bas komt uit ’s-Hertogenbosch. Hij 
werkt vanaf 2016 bij de politie. Als hoofdagent 
in de wijkzorg surveilleert hij in de gemeente en 
gaat hij op meldingen af. In 2020 startte hij met 
de ‘nevenfunctie’ jeugdagent.

Waarom jeugdagent?
‘Ik heb gekozen voor het vak jeugdagent omdat 
ik het leuk vind om in gesprek te gaan met de 
jeugd(groepen). En daarnaast ben ik altijd al 
nieuwsgierig geweest naar wat er bij hen speelt. 
Ik vind het belangrijk om altijd te kijken naar wat 
de jongeren willen, of wij daarbij kunnen helpen 
en of onze hulp haalbaar is. Ik heb korte lijntjes 
met onder andere de gemeente Vught en de 
jongerenwerker. 

Op tijd signaleren voorkomt problemen
Door vroegtijdig in contact te komen met de 
jeugd kunnen we veel voorkomen of oplossen 
voordat het uit de hand loopt. Hierbij moet je 
denken aan vechtpartijtjes en kleinere vergrijpen. 
Als ik bijvoorbeeld merk dat er onenigheid is 
tussen een aantal jongeren of groepen dan pro-
beer ik dit zo snel mogelijk op te lossen door 
gesprekken te voeren en of bij elkaar te komen 
om het uit te praten. Gelukkig lukt dit meestal 
op tijd. 

Jongeren en corona
De jeugd houdt zich over het algemeen goed 
aan de coronamaatregelen, op kleine uitzonde-

ringen na. Ik begrijp heel goed dat het voor de 
jeugd niet gemakkelijk is als je ineens bijna niks 
meer mag en kan. Gelukkig worden er leuke en 
verschillende activiteiten georganiseerd door o.a. 
de jongerenwerker van Vught. Is er toch negatief 
gedrag, dan probeer ik de jeugd uit te leggen 
waarvoor de maatregelen zijn. Maar ook wat de 
gevolgen zijn als we ons hier niet aan houden. 
Gelukkig snappen de meesten het wel en wordt 
er wat met ons advies gedaan. En tegen de jon-
geren die zich vervelen, wil ik zeggen. Kijk eens 
op de website van Jeugd- en Jongerencentrum 
Elzenburg. 

Bereikbaar
Bas is te bereiken via het landelijke nummer 
0900-8844 of via de sociale media van wijkteam 
Vught genaamd: Politie Vught. Ook is hij te berei-
ken via de jongerenwerker in Vught of via de 
wijkagenten. 

INSPRAAK ONTWERPBESLUIT WIJZIGING 
AFVALSTOFFENVERORDENING VUGHT 2018

Afval wordt steeds vaker gezien als grondstof. 
Sinds 1 juli 2020 is het Besluit gescheiden inza-
meling huishoudelijke afvalstoffen van kracht. 
Gemeenten zijn nu wettelijk verplicht om 
bepaalde afvalstoffen gescheiden in te zamelen. 
Daarnaast worden volgens de wettelijke plicht 
regels gesteld over de aangifte, het bewa-
ren en inzamelen van dode gezelschapsdie-
ren. De herziene Afvalstoffenverordening bevat 
ook bepalingen over implementatie van de 
Omgevingswet. Naast de inhoudelijke wijzigin-
gen zijn wetgevingstechnische en redactionele 
verbeteringen aangebracht. 
Bij het wijzigen van de Afvalstoffenverordening 
geldt de modelverordening van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) als basis.

Daarnaast wordt in de Afvalstoffenverordening 
bepaald dat het college aan een partij een 
uitsluitend recht kan verlenen voor de afvalin-
zameling, zowel huis-aan-huis als op de milieu-
straat. Een uitsluitend recht is een recht als 
bedoeld in artikel 2.24 aanhef en sub a. van de 
Aanbestedingswet 2012. De raad draagt in de 
verordening de feitelijke aanwijzing van de par-
tij over aan het college. Het college moet zich 
daarbij houden aan de eisen van de EU, zodat er 
rechtmatig een opdracht verstrekt wordt zon-
der aanbestedingsprocedure. Voordat het colle-

ge een partij definitief aanwijst, wordt daarvoor 
ook een zienswijzeprocedure gehouden.

Het ontwerpbesluit van de wijziging van de 
Afvalstoffenverordening ligt ter inzage in het 
gemeentekantoor van Vught in de periode van 
28 mei 2021 tot en met 8 juli 2021. Ook is het 
ontwerp in te zien op www.officielebekendma-
kingen.nl. 

Belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 8 juli 
2021 schriftelijk zienswijzen indienen op dit 
voornemen. U kunt uw zienswijze richten aan:
het college van burgemeester en wethouders 
van Vught
t.a.v. M. van Gool 
Postbus 10100
5260 GA Vught
Onder vermelding van: “zienswijze wijziging 
Afvalstoffenverordening.” 

De zienswijzen worden betrokken 
bij de vaststelling van de wijziging van de 
Afvalstoffenverordening. 

Informatie kan worden ingewonnen bij M. van 
Gool, beleidsmedewerker afval, tel: 073 65 80 
680 of via email: m.van.gool@vught.nl

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught heeft het 
voornemen de gemeenteraad een voorstel te doen voor het wijzigen van de 
Afvalstoffenverordening Vught 2018. 

VERKIEZING MEEST TOEGANKELIJKE GEMEENTE VAN 
NEDERLAND 2021
Doet u mee?

Als gemeente Vught doen we al veel op het 
gebied van toegankelijkheid. Denk hierbij aan 
de geleidelijnen voor blinden, de HogeNood 
app, Uniek Sporten en het opzetten van het 
Testteam Toegankelijkheid. Maar ook de braille 
menukaart, ANWB Automaatje en bewustwor-
dingsacties, zoals Houd de lijn vrij en de Week 
van de Toegankelijkheid, zijn hier voorbeelden 
van. Daarnaast hebben we continu aandacht 
voor het toegankelijk maken van de gemeen-
telijke website. 

Toegankelijkheid in Vught, Cromvoirt en 
Helvoirt
Maar wat vindt u eigenlijk van de toegankelijk-
heid in Vught? Beoordeel onze gemeente op de 
website van @MeestToegankelijkeGemeente. 
Dit kan tot 27 juni 2021. 

De verkiezing Meest Toegankelijke Gemeente van 
Nederland wordt georganiseerd door de Vereniging 
van de Nederlandse gemeenten (VNG). 

De gemeente Vught vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Toch ervaren men-
sen met een beperking nog regelmatig letterlijk en figuurlijk drempels. Daarom heeft 
de gemeente samen met ervaringsdeskundigen de Lokale Inclusie agenda 2019 t/m 
2021 opgesteld en in 2019 het Manifest ‘Iedereen Doet Mee!’ ondertekend. 

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN HAAREN EN VUGHT 
De Milieustraat in Haaren, Helvoirtseweg 6B, is geopend op:
• woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
• zaterdag van 9.00 uur tot 15.00 uur 

De Milieustraat in Vught, De Ketting 1, is geopend op:
• woensdag van 12.30 uur tot 17.00 uur
• vrijdag van 12.30 tot 17.00 uur
• zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur 

Om drukte op de milieustraten te beperken en verspreiding van het coronavirus te voorkomen, 
mogen er niet meer dan vijf auto's gelijktijdig op het terrein zijn. Daarnaast vragen we alle bezoe-
kers om onderling afstand te bewaren. Houd rekening met enige wachttijd. Dit geldt vooral op 
zaterdag, omdat dit de drukste dag bij de Milieustraat is.

Boxtelseweg t/m 25 juni
•  Het fietspad Boxtelseweg is afgesloten tussen 

de Leeuwensteinlaan en Haldersebaan
•  Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid.

Loonsebaan Vught
•  De spoorwegovergang Loonsebaan is van zater-

dag 5 juni 01.00 uur t/m maandag 7 juni 05.00 
uur gestremd.

•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

St. Elisabethstraat
•  De spoorwegovergang St. Elisabethstraat is op 

zaterdag 5 juni van 07.00 uur t/m 17.00 uur 
gestremd.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

N65
•  De N65 is van donderdag 10 juni 20.00 uur 

t/m vrijdag 11 juni 06.00 uur afgesloten in de 
richting Den Bosch.

•  De oversteken van de N65 blijven open voor 
verkeer.

Torenstraat (Helvoirt) t/m 6 augustus
•  De Torenstraat (Helvoirt) is afgesloten tussen de 

Jonge van Zwijnsbergenstraat en Kastanjelaan. 
•  De Julianastraat is tot 29 mei ter hoogte van de 

Antoon Coolenstraat afgesloten voor gemoto-
riseerd 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.

Nieuwkuijkseweg en St. Lambertusstraat
•  Op maandag 31 mei worden er tussen 07.30 

en 17.00 uur inspecties uitgevoerd aan de 
betonbruggen.

•  Doorgaand verkeer wordt begeleid door ver-
keersregelaars.

WEGWERKZAAMHEDEN

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

De werkzaamheden voeren we in twee fasen uit. 
•  Fase 1: van maandag 28 juni tot en met vrijdag 2 juli sluiten we de Boxtelseweg, Glorieuxlaan 

en Haldersebaan tot de A2 af. Dit betekent dat u vanaf de Boxtelseweg en de Laagstraat niet 
de A2 (afslag 24) naar Utrecht en Eindhoven op kunt rijden. Ook kunt u niet via deze weg naar 
Sint-Michielsgestel. 

•  Fase 2: van maandag 5 tot en met vrijdag 9 juli sluiten we de Haldersebaan richting Sint-
Michielsgestel af. Dit betekent dat u vanaf de Glorieuxlaan niet naar Sint-Michielsgestel kunt 
rijden of van Sint-Michielsgestel naar Vught. Kasteel Maurick en tuincentrum Van der Bruggen 
zijn via een omleidingsroute bereikbaar. U kunt wel vanaf de Glorieuxlaan de A2 oprijden rich-
ting Eindhoven.

Het asfalt van de Haldersebaan en Glorieuxlaan 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. 

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
•  Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan 

kamerverhuur Vught’
•  Voorontwerpbestemmingsplan 
‘Wolfskamerweg 20-22’

•  Ontwerpbestemmingsplan ‘Torenakker onge-
nummerd, Helvoirt’

•  Ontwerp wijzigingsplan ‘Deutersestraat 28’

•  U vindt alle informatie over de plannen, gebie-
den en de procedure op www.vught.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

•  Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook 
inzien op het gemeentekantoor.

•  Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien 
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een 
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073 
65 80 680.



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

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor 
de activiteiten bouwen en monumenten wor-
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. 
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor-
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan 
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De 
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn 
openbaar. De agenda voor elke vergadering staat 
op de site van de gemeente Vught, www.vught.nl. 
De vergaderingen zijn in de oneven weken op 
maandagmiddag in het 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

•  St.-Lambertusstraat 110 Cromvoirt, bou-
wen nieuwe woning en aanleggen in-/uitrit, 
OV20211182, ingekomen 11 mei 2021;

•  Vijverbosweg 5 Vught, renoveren en uitbreiden 
van de woning, OV20211183, ingekomen 12 
mei 2021;

•  Hofsteeg 13 Vught, aanbouwen en opbouwen 
woning, OV20211184, ingekomen 13 mei 2021;

•  Berkenheuveldreef 25 Vught, bouwen parkeer-

voorziening, OV20211185, ingekomen 14 mei 
2021;

•  Udenhoutseweg 8 Helvoirt, aanleggen tuin-
planten op grondwal, OV20211186, ingekomen 
14 mei 2021;

•  Reutsedijk 7 Vught, bouwen van een geluids-
scherm en grondwal en het kappen van zeven 
bomen, OV20211187, ingekomen 16 mei 2021;

•  Vughterhage 34 Vught, bouwen van een erker, 
OV20211188, ingekomen 17 mei 2021;

•  Van Rijswijkstraat (kavel 6), bouwen van een 
woning, OV20211189, ingekomen 17 mei 2021.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW
•  Achterstraat 48 Helvoirt, renoveren en na-

isoleren van de buitenzijde van de woning, 
OV20211136.

 De vergunning is verzonden op 18 mei 2021.
•  Van Rijswijkstraat 23 te Cromvoirt, bouwen 

van een woning, OV20211045.
 De vergunning is verzonden op 18 mei 2021.

KAP
•  Perceel E 3855 thv Martinilaan Vught, kappen 

van een Lindeboom, OV20211120.
 De vergunning is verzonden op 18 mei 2021.

BOUWEN 
EN WONEN

•  Kraaiengatweg 6 Vught, kappen van 2 bomen 
en een haagbeuk, OV20211161.

 De vergunning is verzonden op 19 mei 2021.
 
INGEKOMEN SLOOPMELDING 

•  Loyolalaan 9 Vught, totaalsloop verzorgingste-
huis De Braacken, SM20217041.

 De melding is geaccepteerd op 19 mei 2021.
•  Glorieuxlaan 21 Vught, verwijderen van asbest-

houdende materialen, SM20217038.
 De melding is geaccepteerd op 20 mei 2021.

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

INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING 
•  Rouppe van der Voortlaan 46 Vught, melding 

brandveilig gebruik, GM20218002, ingekomen 
22 april 2021.

 De melding is geaccepteerd op 18 mei 2021.

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

OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ 
PROJECT 
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat onderstaande aanvraag vergun-
ningsvrij is. 

•  Willem III-Laan 27 Vught, bouwen van een bij-
gebouw, OV20211122.

 De brief is verzonden op 19 mei 2021.

GEWEIGERDE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat zij in de afgelopen periode onder-
staande aanvraag voor een omgevingsvergun-
ning hebben geweigerd: 

•  Pastoor van den Houtstraat 4 Vught, vergroten 
dakkapel voorzijde, OV20211149.

 De beschikking is verzonden op 19 mei 2021.

Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daar-
tegen een bezwaarschrift worden ingediend 
door belanghebbenden (gedurende een termijn 

van 6 weken). Het bezwaarschrift moet wor-
den ondertekend en moet ten minste bevat-
ten; de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht, de gronden 
van het bezwaar. Het bezwaarschrift kunt u 
richten aan het College van Burgemeester en 
Wethouders, Postbus 10100, 5260 GA  Vught. 
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er sprake is van een spoedeisende 
zaak, kunt U tegelijkertijd een verzoek om 
een voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125, 
5200 MA  ’s-Hertogenbosch.

GEMEENTE VUGHT –LEEGSTANDS-
WET VERGUNNING ARTIKEL 15 
Leegstandswet
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend dat zij een vergunning op grond van de 
Leegstandswet hebben verleend voor de tijde-
lijke verhuur t/m 31 oktober 2022, Rouppe van 
der Voortlaan 1 Vught.
De vergunning is verzonden op 19 mei 2021.
Pepereind 25 Vught, verlenging tijdelijke verhuur 
leegstaande woonruimte tot 10 januari 2022, 
HV20210002.
De vergunning is verzonden op 20 mei 2021.

WET MILIEUBEHEER
MELDING ARTIKEL 8.40 
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat de volgende melding(en) als bedoeld 
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is/zijn 
ingekomen:

•  op 29 december 2021 melding op grond 
van het Besluit algemene regels inrichtingen 
milieubeheer (activiteitenbesluit), voor het 
bouwen van een bedrijfsgebouw met recre-
atiewoning, MM20210008, gevestigd aan de 
Gestelstraat 3A te Helvoirt.

 De melding is geaccepteerd op 20 mei 2021.

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

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.

1 Ter inzage en/of informatie
De stukken liggen ter inzage in de periode die 
vermeld staat in de publicatie. Informatie over en 
inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
a  Ontvangst- en Informatiebalie 
b  Bouwen en Wonen (op afspraak)

Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde 
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stuk-
ken verkregen worden.

2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een 
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indie-
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publi-
catie anders is vermeld). Mondelinge zienswijzen 
kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar, 
tenzij in de publicatie anders is vermeld. Informatie 
over de behandelend ambtenaar treft u aan bij de 
stukken die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze 
indienen gedurende de termijn dat de aanvraag ter 
inzage ligt bij de aangegeven instantie (6 weken, 
tenzij anders in de publicatie staat vermeld). 
Wat doet de gemeente met uw reactie?
Na afloop van de termijn wordt een besluit geno-
men. Uw zienswijze en een eventuele reactie hier-
op van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als 
indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte 
gebracht van het besluit.

3 Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswij-
zen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in pro-
cedure 2 is omschreven. 

4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarte-
gen een bezwaarschrift worden ingediend door 
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 
weken). Het bezwaarschrift moet worden onderte-
kend en moet ten minste bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaar is gericht;
-  de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij 
anders in de publicatie staat vermeld): 
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10100, 5260 GA Vught
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. 
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u 
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Oost-Brabant Sector Bestuursrecht
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

5. Beroepschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daar-
tegen een beroepschrift worden ingediend door 
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 
weken). Het beroepschrift moet worden onderte-
kend en moet ten minste bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening
-  een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht;
- de gronden van het beroep

Het beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank 
Oost-Brabant sector Bestuursrecht,  Postbus 
90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde 
rechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
site voor de precieze voorwaarden. Voor het 
indienen van een beroepschrift is griffierecht 
verschuldigd. Het beroepschrift schorst de werking 
van het besluit niet. Als sprake is van een 
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een 
verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank. 

PROCEDURES


