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VERLOOPT UW PASPOORT OF IDENTITEITSKAART 
BINNENKORT?
Vraag uw reisdocument op tijd aan 

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.

Geldigheid
Bent u 18 jaar of ouder en vraagt u nu een 
paspoort aan? Dan is uw paspoort of identi-
teitskaart 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.

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.

WET ELEKTRONISCHE PUBLICATIES VANAF 1 JULI 
2021 VAN KRACHT
Publicaties op een centraal digitaal punt

Berichten over uw buurt
Vanaf 1 juli 2021 publiceren we alle officiële 
publicaties van de gemeente Vught op officie-
lebekendmakingen.nl. Op ‘Berichten over uw 
buurt’ vindt u berichten over vergunningen 
voor activiteiten in uw buurt, zoals evene-
menten, bouwplannen en bekendmakingen van 
nieuwe regelgeving. Deze berichten blijven 
maximaal 2 maanden op ‘Berichten over uw 
buurt’ staan. Oudere berichten vindt u terug op 
Officiële bekendmakingen. U kunt zich abonne-
ren op de e-mailservice of de app downloaden 
om berichten digitaal te ontvangen via 
www.overuwbuurt.overheid.nl. 

Wilt u graag een papierenversie ontvangen of 
het document via de mail ontvangen, dan kunt 
u een mail sturen naar gemeente@vught.nl.

Het Klaverblad
Tot 1 juli 2021 publiceren we, zoals u van ons 
gewend bent, de algemene bekendmakingen, 
mededelingen, kennisgevingen en procedureka-
der van de gemeente Vught op de gemeente-
pagina van Het Klaverblad. Vanaf 1 juli staat 
er op de gemeentepagina een verwijzing naar 
het elektronisch gemeenteblad en plaatsen we 
alleen nog overzichten met beknopte informa-
tie, zoals de aard van het besluit en de locatie 
waar het besluit betrekking op heeft. 

Vanaf 1 juli 2021 krijgt de gemeente Vught, net zoals andere overheidsinstanties, te 
maken met de Wet elektronische publicaties (WEP). Deze wet verplicht ons om alle 
officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl en niet 
meer via de Staatscourant of de gemeentepagina van Het Klaverblad.

‘WIJ VEGEN DE VLOER AAN MET HET VUGHTSE 
ZWERFAFVAL’
De Vughtse Waste Watchers

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN VERGUNNING-
AANVRAGEN IN UW BUURT?
Meldt u zich aan voor de e-mailservice

Hoe werkt het?
• Ga naar www.overheid.nl
• Ga naar ‘aankondigingen over uw buurt’
• Vul uw gegevens in bij ‘attenderingsservice’
• Geef bij stap 2 aan welke berichten u wilt ontvangen
• Bevestig bij stap 5 uw e-mailservice

U kunt zich altijd afmelden voor deze e-mailservice. Hebt u nog vragen? Mail dan naar
gemeente@vught.nl of bel naar 073 65 80 680.

Wilt u weten of er binnenkort in uw omgeving een verbouwing aankomt? Of dat er in 
uw buurt bomen gekapt of een huis gerenoveerd gaat worden. Meldt u zich dan aan 
voor de e-mailservice van de overheid. Zo mist u geen bekendmaking meer in uw post-
codegebied en weet u precies wat er speelt in uw buurt.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Helvoirtseweg 100’
U kunt reageren op het ontwerpbestemmings-
plan ‘Helvoirtseweg 100’. Hieronder staat waar 
dit plan over gaat. Ook leest u hoe u hierop 
kunt reageren.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan 
‘Helvoirtseweg 100’ over?
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 
100’ maakt de realisatie van zes levensloopbe-
stendige woningen mogelijk op het terrein van 
een voormalig steen verwerkend bedrijf. Dit 
plan zorgt voor de wegbestemming van een 
milieubelastende functie binnen de bebouwde 
kom.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
bekijken
U kunt van donderdag 10 juni tot en met 
woensdag 21 juli 2021 het ontwerpbestem-
mingsplan met bijbehorende stukken bekijken:

•  Via internet (www.vught.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer 
NL.IMRO.0865.vghBPHelvoirtwg100-OW01);

•  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 
ontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren op het ontwerpbestemmings-
plan. De reactie die u indient, heet in deze fase 
een ‘zienswijze’.

U kunt reageren van donderdag 10 juni tot en 
met 21 juli 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 073-
6580680.

Geef in uw brief aan dat het om een ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan 
‘Helvoirtseweg 100’ met zaaknummer Z21-
238018 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 ontwerpbestemmings-
plan. Dit geldt niet wanneer u dit redelijkerwijs 
niet kon doen, bijvoorbeeld omdat het plan 
naar de vaststelling toe is gewijzigd en u daarop 
reageert. 

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel 
dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoon-
nummer 073 65 80 680.

HISTORISCHE WANDELING IN VUGHT 
Wandelt u mee?
Hebt u interesse om mee te doen aan een 
historische wandeling? Meld u zich dan aan via 
Liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl. U bepaalt samen 
met Liesbeth de datum en tijd. Hebt u een ver-
zoek voor een bepaald tijdstip? Geef dit dan bij 
uw aanmelding aan.

De wandelgroep bestaat uit maximaal 15 per-
sonen. De kosten bedragen € 7,- per persoon. 
De opbrengst gaat naar de Heijmstichting. 
Deze Stichting biedt financiële hulp aan oude-
ren in Vught.

In januari zijn ze van start gegaan met als doel 
om zwerfafval in Vught tegen te gaan. Mede ini-
tiatiefneemster Janneke: ‘We hebben de aarde 
te leen en moeten er zuinig op zijn. Het is ont-
zettend leuk vrijwilligerswerk. Je maakt leuke 
praatjes onderweg, ontmoet veel verschillende 
mensen en je krijgt veel waardering van de 
Vughtse inwoners. Het fijne aan het werk is, is 
dat je je eigen tijd kan bepalen en meehelpt 
om Vught nog mooier te maken.’ Wie wil dat 

nou niet? De gemeente ondersteunt dit mooi 
initiatief van harte.

Wilt u ook meedoen met de Waste Watchers 
of er meer over weten? Stuur een mail naar 
dewastewatchers@gmail.com U kunt ze ook 
volgen op Facebook ‘De Waste Watchers’ en 
Instagram ‘de_waste_watchers’. Samen maken 
we Vught nog schoner.

U bent ze vast al eens tegengekomen: De Vughtse Waste Watchers. Een groep van vier 
vrijwilligers is in een paar maanden tijd uitgegroeid tot een groep van maar liefst 19 
kanjers. U komt ze niet alleen in Vught tegen maar ook in Helvoirt. U herkent ze aan de 
opvallende groene Waste Watchers jasjes gewapend met afvalzak en grijper. 



   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

•  Molenvenseweg 17 Vught, plaatsen dakopbouw, 

OV20211201, ingekomen 27 mei 2021;
•  Torenstraat 46 Helvoirt, splitsen van per-

ceel en bouwwerken naar drie huisnummers, 
OV20211202, ingekomen 28 mei 2021;

•  Broekwal 22 Helvoirt, plaatsen erfafscheiding, 
OV20211203, ingekomen 29 mei 2021;

•  Torenstraat 5 Helvoirt, kappen van een zomer-
linde, OV20211204, ingekomen 2 juni 2021;

•  Raadhuisstraat 3 te Vught, plaatsen van een 
dubbelzijdige ING lichtbak, OV20211205, inge-
komen 3 juni 2021;

•  Perceel B 9653 Zonneheuvelstraat Vught t.h.v. 
nr. 2 het pad, kappen van een Es, OV20211206, 
ingekomen 3 juni 2021.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Taalstraat 173 Vught, plaatsen dakkapel en dak-
raam en vervangen kozijnen, OV20211060.

 De brief is verzonden op 1 juni 2021.

BOUWEN 
EN WONEN

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

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING 
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer 
wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Het 
college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven. 

Naam  Geboortedatum Datum besluit Uitschrijving wegens
en voorletters      vertrek naar
S. van Wijck  12-09-1988 01-06-2021 Onbekend
N.D. de Boo 18-10-2001 01-06-2021 Onbekend
M. Ucar 15-01-1981 02-06-2021 Onbekend 

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraag-
nummer

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
•  Ontwerpbestemmingsplan ‘Torenakker onge-

nummerd, Helvoirt’
• Ontwerp wijzigingsplan ‘Deutersestraat 28’
•  Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbe-

schikking met projectafwijkingsbesluit ‘Fiets- 
en voetgangersbrug Drongelens kanaal’

•  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.

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

de Leeuwensteinlaan en Haldersebaan
• Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid.

Torenstraat (Helvoirt) t/m 6 augustus
•  De Torenstraat is tot 14 juni afgesloten tussen 

huisno 29 en de Tilburgstraat. 
•  De Torenstraat is vanaf 14 juni afgesloten 

tussen huisno 24 en 4c. Hierdoor is ook de 

aansluiting met de Sportlaan afgesloten. Deze 
is bereikbaar via huisno 29 (bedr. terrein 
Matador)

• 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.

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.

WEGWERKZAAMHEDEN

•  Molenstraat 36 Vught, schutting vervangen 
voor tuinmuur en een garage aanbouwen, 
OV20211139.

 De brief is verzonden op 3 juni 2021.

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

Het College van B&W heeft besloten deze aan-
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met 
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW

•  Van Rijswijkstraat 34 (perceel I 1711) 
Cromvoirt, bouwen vrijstaande woning en een 
in-/uitrit, OV20211154.

 De vergunning is verzonden op 2 juni 2021.
•  Aert Heymlaan 40 Vught, bouw van een poort 

met aansluitende haag, OV20211143.
 De vergunning is verzonden op 2 juni 2021.

•  Margrietweg 1b Helvoirt, uitbouwen bedrijfs-
woning, OV20211040.

 De vergunning is verzonden op 2 juni 2021.
•  Loverensestraat 3 Cromvoirt, bouwen recrea-

tiewoning Landgoed De Zandleij, OV20211144.
 De vergunning is verzonden op 3 juni 2021.

•  Vijverbosweg 7 (perceel E 4367) Vught, bouw 
van een woning, OV20211111.

 De vergunning is verzonden op 4 juni 2021.
•  Achterstraat 26 Cromvoirt, legalisatie van 

bouw garage/tuinhuis, OV20211138.
 De vergunning is verzonden op 4 juni 2021.

•  St.-Lambertusstraat 112 Cromvoirt, uitbrei-

ding bestaand bijgebouw, OV20211116.
 De vergunning is verzonden op 4 juni 2021.

•  Loverensestraat 3 Cromvoirt, bouwen drie 
recreatiewoningen op Landgoed De Zandleij, 
OV20211074.

 De vergunning is verzonden op 4 juni 2021.

AANLEG
•  Boslaan 49 Vught, verwijderen en aanleggen 

verharding, OV20211159.
 De vergunning is verzonden op 2 juni 2021.

KAP
•  Torenstraat 5 Helvoirt, kap van een zomerlinde, 

OV20211204.
 De vergunning is verzonden op 4 juni 2021.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Schilderstraatje 31 a Helvoirt, verbouwen van 

de woning, OV20211180.
 De vergunning is verzonden op 1 juni 2021.

•  Rouppe van der Voortlaan 18 Vught, bouwen 
van een erker, OV20211125.

 De vergunning is verzonden op 3 juni 2021.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Vendelstraat 8 Vught, saneren van asbestbron, 

SM20217048.
 De melding is geaccepteerd op 31 mei 2021.

•  Taalstraat 187 Vught, verwijderen asbesthou-
dende materialen, SM20217043.

 De melding is geaccepteerd 2 juni 2021.
•  Victorialaan 5 Vught, slopen bestaande dakkapel, 

SM20217049.
 De melding is geaccepteerd op 4 juni 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.


