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IEMAND VOORDRAGEN VOOR EEN LINTJE
Elk jaar reikt burgemeester Van de Mortel vlak voor Koningsdag lintjes uit. Deze
Koninklijke Onderscheidingen zijn bedoeld voor Vughtenaren, die zich lang en op
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
2022 kan dat tot 1 juli 2021.
‘Bijzondere verdiensten’
Degene, die u voordraagt, moet zich hebben
onderscheiden door ‘bijzondere verdiensten’.
Daarvan is sprake als iemand geruime tijd
meer voor de samenleving heeft gedaan of
betekend dan verwacht mag worden. Wilt u
voor iemand uit Vught een lintje aanvragen?
Neem dan eerst contact op met Yolanda van
den Berg, Kabinetszaken bij de gemeente Vught
via telefoonnummer 073 65 80 133.
Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een
Koninklijke Onderscheiding en welke documenten nodig zijn voor de aanvraag.

heel zorgvuldig behandelt en strikt vertrouwelijk houdt.
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke
Onderscheiding? Kijk ook op onze website
www.vught.nl/onderscheidingen voor alle informatie en het formulier.

VROEGSIGNALERING VAN SCHULDEN
Voorkomen is beter dan genezen
Veel mensen vinden het moeilijk om zelf geldproblemen op te lossen.Welke rekeningen
betaal ik wel en welke (nog) niet? Er is vaak sprake van schaamte en men durft geen
hulp te vragen. Zo kan het heel lang duren voordat betalingsachterstanden geregeld
zijn. Ondertussen lopen de schulden verder op. Dat is jammer, want hoe vroeger u erbij
bent, hoe gemakkelijker het is om tot een (betalings)regeling te komen. Op 1 januari
2021 start de gemeente Vught met vroegsignalering.

Gratis hulpaanbod
Op tijd hulp accepteren betekent dat u voorkomt dat een enkele betalingsachterstand niet
oploopt tot een enorme schuld.Wegwijs+ helpt
mensen die geldzorgen of financiële problemen
hebben. Als de gemeente van de vaste-lastenpartner heeft doorgekregen dat u een of meer-

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Vandaag, woensdag 5 mei is het gemeentekantoor gesloten. Ook tijdens Hemelvaartsdag
donderdag 13 mei, op vrijdag 14 mei en op maandag 24 mei, tweede pinksterdag is het
gemeentekantoor gesloten.

MILIEUSTRATEN GESLOTEN
Vandaag, woensdag 5 mei zijn de Milieustraten in Vught en Haaren gesloten.

CORONAVACCINATIES IN ELZENBURG
Woensdag 19 mei vanaf 10.30 uur
In Vught gaan de huisartsen weer veel inwoners vaccineren. De inwoners die nu in aanmerking komen voor de vaccinatie hebben een uitnodiging van hun huisartsen ontvangen. Op woensdag 19 mei gaan de huisartsen prikken in Sportzaal Elzenburg en Jeugden Jongerencentrum Elzenburg. Door de goede samenwerking tussen de gemeente
Vught en de huisartsen kunnen ze gebruik maken van deze locatie om de vaccinaties te
zetten. We helpen graag waar we kunnen!

Vertrouwelijk
Dient u een verzoek in? Dat betekent niet
automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding
ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is
daarom van groot belang, dat u als aanvrager
de voordracht, zoals de aanvraag officieel heet,

Wat is vroegsignalering?
Met vroegsignalering wil de gemeente voorkomen dat inwoners schulden krijgen die moeilijk
op te lossen zijn. Maar ook voorkomen dat
er een incassobureau of een deurwaarder op
iemand afgestuurd wordt. De gemeente heeft
afspraken gemaakt met de vasten-lasten-partners (woningbouwcoöperatie, Brabant Water,
zorgverzekeraars en de energieleveranciers)
om ervoor te zorgen dat u altijd hulp aangeboden krijgt als er een betalingsachterstand is. De
vaste-lasten-partners nemen eerst zelf contact
op met hun klanten om een betalingsregeling te
treffen. Als dat niet lukt, dan geeft de vaste-lasten-partner aan de gemeente door dat iemand
een of meerdere keren niet heeft betaald.
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dere keren niet hebt betaald, neemt Wegwijs+
contact met u op. Per telefoon, via een brief of
met een huisbezoek. In een vrijblijvend gesprek
kijken zij samen met u welke hulp u nodig hebt
om de betalingsachterstanden weg te werken.
Er is geen verplichting. U bepaalt zelf of u de
aangeboden hulp wilt. De hulp kost niets, het
kan u alleen maar iets opleveren. Uw gegevens
worden vertrouwelijk behandeld.
Betalingsachterstand?
Natuurlijk willen we met vroegsignalering betalingsachterstand voorkomen. Maar zijn er al
schulden? Dan is een schuldregeling via de
gemeente ook mogelijk. Wegwijs+ kan ook
ondersteunen met budgetcoaching en budgetbeheer. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Wegwijs+ via tel. 073 65 80 750
of via wegwijs@vught.nl. Meer informatie vindt
u ook op www.wegwijsplus.vught.nl
Vroegsignalering is vanaf 1 januari 2021 in de Wet
gemeentelijke schuldhulpverlening geregeld.

Gemeentegids Vught 2021

NIEUWE GEMEENTEGIDS
VUGHT 2021
De nieuwe gemeentegids is klaar en ontvangt
u vanaf deze week bij u thuis. De gids geeft een
goed beeld van wat de gemeente Vught allemaal
te bieden heeft. In dit handzame en praktische
boekwerk vindt u niet alleen informatie over de
gemeente Vught maar ook over de vele verenigingen, bedrijven en instellingen die Vught, Cromvoirt
en Helvoirt rijk is.

Kom zoveel mogelijk met de fiets. Hebt u vragen
over het coronavirus en de vaccinaties? Kijk dan
op www.rijksoverheid.nl

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘TORENAKKER
ONGENUMMERD, HELVOIRT’
Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Torenakker ongenummerd, Helvoirt’ met bijlagen vanaf 6 mei 2021 ter inzage ligt.
Doel bestemmingsplan
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het
perceel Torenakker ongenummerd te Helvoirt.
Door middel van dit bestemmingsplan wordt
de bouw van een levensloopbestendige woning,
achter in de tuin van de woning Oude Rijksweg
30a te Helvoirt mogelijk gemaakt. Met de
initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten als bedoeld in artikel 6.12 lid 2a van de
Wet ruimtelijke ordening waarin afspraken zijn
gemaakt met betrekking tot de realisatie van
het bestemmingsplan.
Vaststellen hogere waarde Wet
geluidhinder
Burgemeester en wethouders maken tevens
bekend dat zij hebben besloten een hogere
grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder
voor de op te richten woning vast te stellen
als gevolg van het wegverkeer van de N65.
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat wat
betreft het wegverkeerslawaai de voorkeursgrenswaarde van 48 dB voor de nieuwe woning
wordt overschreden met maximaal 5 dB (53
dB). Het ontwerpbesluit tot vaststelling van
deze hogere grenswaarden ligt gelijktijdig met
het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.
Ter inzagetermijn
Het ontwerp van het bestemmingsplan met
bijlagen alsmede het ontwerpbesluit met
betrekking tot de hogere waarde Wet geluid-

hinder liggen van donderdag 6 mei 2021 tot
en met woensdag 16 juni 2021 gedurende
zes weken ter inzage bij de ontvangst- en
informatiebalie van het gemeentekantoor,
Secretaris van Rooijstraat 1 te Vught. U kunt
de stukken ook via internet: (www.vught.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer
NL.IMRO.0865.HELVBPTorenakker-ON01)
raadplegen. Tegen betaling zijn afschriften van
de ter inzage liggende stukken verkrijgbaar.
Indienen zienswijze
Gedurende de genoemde termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze
over het ontwerpbestemmingsplan en/of het
ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhinder naar voren brengen. Bij het ontwerpbestemmingsplan richt u de zienswijze aan de
gemeenteraad, bij het ontwerpbesluit hogere
grenswaarde Wet geluidhinder richt u de zienswijze aan het college van burgemeester en wethouders. In beide gevallen kunt u de zienswijzen
indienen per post via postbus 10100, 5620 GA
Vught. In de zienswijze geeft u duidelijk aan op
welk onderdeel van het ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit uw zienswijze
betrekking heeft. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met de
afdeling Ontwikkeling van de Gemeente Vught.
Van de mondelinge zienswijzen maken wij een
verslag.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
Akse Media bv

Hebt u over twee weken nog geen gemeentegids
ontvangen (bijvoorbeeld omdat u een nee/neesticker op de brievenbus heeft)? U kunt ook een
exemplaar ophalen op het gemeentekantoor of bij
het Klaverblad kantoor op de Helvoirtseweg 41.

De artsen starten om 10.30 uur en ze verwachten dat ze rond 19.00 uur klaar zijn. U bent
alleen welkom als u een uitnodiging hebt ontvangen van uw huisarts. Zonder uitnodiging krijgt u
geen toegang. Om het soepel te laten verlopen,
zijn er een paar regels:
• Kom op het tijdstip dat uw huisarts heeft
aangegeven voor een soepele veilige doorloop
• Houd afstand van elkaar. Zowel buiten als
binnen
• Zorg dat u een mondkapje bij u hebt
• De ingang is via de Brabantlaan (achterkant
sportzaal en Jeugd- en Jongerencentrum)

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.

De volgende plannen liggen ter inzage:
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Broekwal 18,
Helvoirt’
• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
• Ontwerpbestemmingsplan ‘St
Lambertusstraat ong. te Cromvoirt’
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan
kamerverhuur Vught’
• Voorontwerpbestemmingsplan
‘Wolfskamerweg 20-22’

• 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.

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

WEGWERKZAAMHEDEN
Boxtelseweg tot 25 juni
• Het fietspad Boxtelseweg is tussen de verkeerslichten Glorieuxlaan en de Leeuwensteinlaan
in beide richtingen gestremd.
•
F ietsers worden omgeleid via de
Vlasmeersestraat, St. Elisabethstraat, Secr. van
Rooijstraat en Dokter Hillenlaan.

• Verkeer richting Helvoirt wordt omgeleid via
Cromvoirt.
• Het gedeelte N65 tussen Boslaan en Helvoirt
is vanaf zondag 09.00 uur weer open voor
verkeer naar Helvoirt.
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.

N65
• De N65 is van zaterdag 8 mei 21.00 uur tot
Michiel de Ruyterweg t/m 30 oktober
maandag 10 mei 05.00 uur afgesloten vanaf • In verband met de nieuwbouw van woningen
de A2 richting Tilburg. Oversteken via de JF
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
Kennedylaan, De Bréautélaan en Boslaan blijBestevaer en de Esschestraat.
ven mogelijk.

REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN PARKEERVOORZIENING VOOR HET OPLADEN VAN
ELEKTRISCHE AUTO’S (LAADPAAL)
De gemeente heeft besloten tot het instellen/
realiseren van een tweetal gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische
auto’s (E-laadpunt) gelegen aan de BrabantlaanMeierijsingel op de kop van de singel. Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd door middel
van toepassing van bord E04 (parkeergelegenheid) met onderbord met de tekst “opladen
elektrische voertuigen”.

BOUWEN
EN WONEN

Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op
het gemeentekantoor ter inzage van 5 mei
2021 tot en met 16 juni 2021. Hierop zijn de
procedures 1a en 4 van toepassing (zie procedurekader).

procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.
Het College van B&W heeft besloten deze aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken met
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
de activiteiten bouwen en monumenten worden voorgelegd aan de Welstandscommissie. VERLEENDE
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor- OMGEVINGSVERGUNNINGEN
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
BOUW
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn •	Vincent van Goghstraat 9 Helvoirt, plaatsen
openbaar. De agenda voor elke vergadering staat
erfafscheiding, OV20211105.
op de site van de gemeente Vught, www.vught.nl.
De brief is verzonden op 26 april 2021.
De vergaderingen zijn in de oneven weken op •	
Sluisakker 6 Vught, vervangen dragende binmaandagmiddag in het gemeentekantoor. Voor
nenmuur door kolom, OV20211141.
meer informatie kunt u contact opnemen met
De vergunning is verzonden op 29 april 2021.
het secretariaat van de Welstandscommissie via •	
Ter hoogte van kruising Postweg/Heunweg
telefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op
Vught, het bouwen van twee fietsbruggen,
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur
WB00057185.
en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
De vergunning is verzonden op 28 april 2021
door de gemeente ’s-Hertogenbosch.
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
BOUW EN INRIT / UITWEG
•	Boslaan 49 Vught, vernieuwen van bestaande •	Juliana van Stolberglaan 10, bouwen van een
verharding, OV20211159, ingekomen 22 april
woning en veranderen uitrit, OV20211092.
2021;
De vergunning is verzonden op 29 april 2021.
•	Berkenheuveldreef 25 Vught, kappen van vijf
Amerikaanse Eiken, OV20211160, ingekomen AANLEG
22 april 2021;
•	
Boslaan 49 Vught, kappen van vier bomen,
•	
Kraaiengatweg 6 Vught, kappen vijf bomen,
OV20211129.
OV20211161, ingekomen 26 april 2021;
De vergunning is verzonden op 29 april 2021.
•	
Kruishoeveweg 10 Vught, aanleg paardenbak
en longeercirkel, OV20211162, ingekomen 28
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
april 2021;
•	Helvoirtseweg 81 te Vught, aanbouwen serre,
•	Boxtelseweg 70 Vught, plaatsen van 114 zonOV20211023.
nepanelen, OV20211163, ingekomen 29 april
De vergunning is verzonden op 29 april 2021.
2021;
•	Ploegveld 9 Vught, bestaande woning splitsen
•	Perceel H 1761, 1760, 1860 thv Deutersestraat,
naar drie appartementen, OV20211049.
aanleggen van tijdelijke parkeerplaatsen rondDe vergunning is verzonden op 26 april 2021.
om Bernardus Golf, OV20211164, ingekomen •	
Heideveldhoeve 2 Vught, plaatsen van een
29 april 2021;
groen begroeide schutting aan de zijkant van
•	Boslaan 49 Vught, plaatsen van een opslagloods,
de woning, OV20211082.
OV20211165, ingekomen 29 april 2021.
De vergunning is verzonden op 29 april 2021.
•	John F. Kennedylaan 9 Vught, plaatsen van een
PROCEDURE
dakkapel en een erker, OV20201335.
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
De vergunning is verzonden op 30 april 2021.
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
IN- EN UITRIT
BESLUIT VERLENGING
•	
Perceel L 3447 Rozenoord thv St.BESLISTERMIJN AANVRAAG
Elisabethstraat 1 A Vught, bouwen van 34
OMGEVINGSVERGUNNING
appartementen en 1 grondgebonden woning,
•	
Gementweg 7 Cromvoirt, herbouwen silo,
plaatsen damwand, erfafscheidingen en een
OV20211077.
inrit/uitweg, OV20201350.
De brief is verzonden op 26 april 2021.
De vergunning is verzonden op 30 april 2021.
•	
Vincent van Goghlaan 5 Vught, verbouwen
woning, OV20211070.
PROCEDURE
De brief is verzonden op 26 april 2021.
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas•	Spechtbos 11 Helvoirt, plaatsen bijgebouw, OV sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin20211071.
nen zes weken met ingang van de dag na die
De brief is verzonden op 26 april 2021.
waarop de beschikking is verzonden worden
•	Achterstraat 51D Helvoirt, exploiteren klein- aangetekend.
schalige fitnessclub, OV20211073.
De brief is verzonden op 26 april 2021.
INGEKOMEN SLOOPMELDING
•	
Helvoirtsestraat 6A Helvoirt, bouw histo- •	Gementweg 7 Cromvoirt, slopen van een basrische brug over Raaamse Loop Landgoed
sin, SM20217081.
Zwijnsbergen, OV20211084.
De melding is geaccepteerd op 26 april 2021.
De brief is verzonden op 26 april 2021.
PROCEDURE
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).

ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
•	
Taalstraat 53 en 53A Vught, verbouwen van
een rijksmonument t.b.v. de vestiging van een
kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang,
UV20184024.
•	Taalstraat 53 en 53A Vught, het gebruiken van
een gedeelte van de tuin als buitenruimte
voor een kinderdagverblijf met buitenschoolse
opvang, UV 20184024.
•	
Taalstraat 53 en 53A Vught, het brandveilig
gebruiken van een pand voor de vestiging van
een kinderdagverblijf, UV 20184024.

en worden verzonden aan Gemeente Vught,
Postbus 10100, 5260 GA Vught. In deze periode
kunnen ook zienswijzen mondeling worden
ingebracht.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

INTREKKING AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
UITGEBREIDE PROCEDURE
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de
Burgemeester en wethouders van Vught maken
bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 bekend, dat zij in de afgelopen periode ondermei 2021 gedurende zes weken ter inzage in
staande omgevingsvergunning hebben ingetrokhet gemeentekantoor te Vught. De aanvraag, de
ken:
ontwerpbeschikking en de bijbehorende stuk- •	
Theresialaan 34 A t/m H Vught, wijzigen
ken zijn ook digitaal beschikbaar. Voor het vergebruiksvergunning Theresialaan 34 A t/m H,
krijgen van de digitale documenten kunt u conUV20194012.
tact opnemen met het cluster Plancoördinatie
De brief is verzonden op 29 april 2021.
via het algemene telefoonnummer 073 6580
680, bereikbaar elke werkdag van 9.00 uur tot
Bezwaarschrift
17.00 uur (vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur).
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend
PROCEDURE
door belanghebbenden (gedurende een termijn
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepas- van 6 weken). Het bezwaarschrift moet worsing (zie procedurekader). De termijn eindigt
den ondertekend en moet ten minste bevatzes weken na de dag van publicatie.
ten; de naam en het adres van de indiener, de
dagtekening, een omschrijving van het besluit
WET ALGEMENE BEPALINGEN
waartegen het bezwaar is gericht, de gronden
OMGEVINGSRECHT
van het bezwaar.
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Het bezwaarschrift kunt u richten aan het
Vught maken bekend dat zij in het kader van College van Burgemeester en Wethouders,
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Postbus 10100, 5260 GA
Vught. Een
voornemens zijn vergunning te verlenen:
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende
Voor:	
het brandveilig gebruiken van het
zaak, kunt U tegelijkertijd een verzoek om
logiesgedeelte van Hotel Van der Valk een voorlopige voorziening indienen bij de
Vught
Voorzieningenrechter van de Rechtbank OostLocatie: Bosscheweg 2, Vught
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
Type:
integraal
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ
bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 PROJECT
mei 2021 gedurende zes weken ter inzage in
Burgemeester en wethouders van Vught maken
het gemeentekantoor te Vught. De aanvraag, de
bekend, dat onderstaande aanvraag vergunontwerpbeschikking en de bijbehorende stuk- ningsvrij is.
ken zijn (digitaal) elke werkdag van 9.00 uur tot •	
St.-Lambertusstraat 52 Cromvoirt, stukado17.00 uur (vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur)
ren van de voor- en zijgevel van de woning,
in te zien bij de Ontvangst en Informatie balie.
OV2021080.
De brief is verzonden op 22 april 2021.
Tijdens de periode van ter inzagelegging kun- •	
Boterbloemstraat 1 Vught, plaatsen van een
nen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht.
schutting/hekwerk, OV20211098.
Zij moeten worden gericht aan ons college
De brief is verzonden op 26 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;
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- 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

