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Zaterdag 26 juni
STEEKT U DE VLAG UIT OP VETERANENDAG?
Vught, met zijn lange militaire historie, is het thuis van veel veteranen. De gemeente is
trots op haar oud-strijders. Het zijn de bewakers van vrede, vrijheid en veiligheid. Wij
steken dan ook de vlag voor hen uit op zaterdag 26 juni. Doet u mee? Fijn! Dan zorgen
we samen voor een kleurrijke Veteranendag met een passend eerbetoon.
Elke Veteranendag staan we bij hen stil: de
Nederlandse oud-strijders. Hun daden en acties
zijn van grote betekenis voor onze samenleving.
Hun inzet is een inspiratie voor veel anderen.
Om onze waardering voor de Vughtse veteranen te tonen, roept burgemeester Van de
Mortel alle inwoners op om op Veteranendag
de vlag uit te steken. Doet u dat volgens de
regels, dan vlagt u volgens het protocol, waarbij
het respect voor de Nederlandse driekleur én
de veteranen voorop staat.

Het buurtpreventieteam bestaat uit
enthousiaste vrijwilligers. Het team loopt
meerdere keren per week door de wijken
van Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Zij
attenderen bewoners op onveiligheden
en geven preventietips om inbraken in
woning en auto zoveel mogelijk te voorkomen.
Ton Raes: ‘In onze bijna dagelijkse surveillance
in de Vughtse wijken, Cromvoirt en Helvoirt
valt het ons op dat we nauwelijks hangjon-

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.

VERKIEZING MEEST TOEGANKELIJKE GEMEENTE VAN
NEDERLAND 2021
U kunt meedoen tot zondag 27 juni 2021
De gemeente Vught vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen.Toch ervaren mensen 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.

Steekt u ook de vlag uit op 26 juni? Hartelijk
dank!

BUURTPREVENTIE
VUGHT
NIEUWS
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geren tegenkomen en het bijzonder rustig is.
Buurtpreventie Vught wordt steeds vaker door
wijkbewoners aangesproken om ons te complimenteren met onze aanwezigheid. En tegelijkertijd geven wij bewoners preventietips om
inbraken in woning en auto zoveel mogelijk te
voorkomen. Komende tijd gaat het team weer
vakantietips geven aan inwoners om de woning
tijdens een vakantie zo veilig mogelijk achter te
laten en reiken we een flyer uit.’
Preventietips via Social Media
Het Buurtpreventieteam Vught deelt preventietips via Social Media. Volg het team op
facebook.com/buurtpreventievught,
twitter.com/preventievught of via
Instagram (@buurtpreventie_vught).

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 bewustwordingsacties, 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 gemeentelijke website.

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

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

GEEN GEMEENTEGIDS VUGHT 2021 ONTVANGEN?
Begin mei zijn in de gemeente Vught de nieuwe gemeentegidsen verspreid. Hebt u deze niet
ontvangen? U kunt een exemplaar, tijdens openingstijden, ophalen bij het gemeentekantoor,
DePetrus en VVV Van Gogh Helvoirt informatiecentrum (HelvoirThuis), Kloosterstraat 30.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

HOE HERKEN IK EEN
INBREKER?

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.

Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen
professioneel en georganiseerd bezig zijn, maar
het kunnen ook jongens en meisjes uit uw
eigen buurt zijn die inbreken. Let vooral op het
gedrag van personen die in uw buurt lopen. U
weet als geen ander wie in uw wijk of straat
woont en bent bekend met fiets- en autoroutes.
Ziet of herkent u afwijkend gedrag? Iemand die
speurend en onderzoekend rondloopt, meerdere malen dezelfde route neemt, bij huizen
naar binnen kijkt en erom heen loopt, aanbelt
en aan deuren of ramen voelt. Dan kan dit betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit is.
Voelt u aan dat dit niet klopt? Of bent u getuige
van een inbraak of een poging tot inbraak? Bel
dan meteen de politie via 112.
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PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraagnummer.

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

CONTAINERTIPS BIJ WARM WEER
De warme dagen zijn weer begonnen. Het kan zijn dat uw container gaat stinken en/of
dat u overlast krijgt van ongedierte in de container. Hoe kunt u dat voorkomen?
Enkele tips voor een schone en frisse
container:
• Houd de container droog en leg een oude
krant of stro onderin de container om aankoeken van afvalresten te voorkomen.
• Maak geleegde containers regelmatig schoon
met water en een scheut azijn of water en
groene zeep.
• Zet de container in de schaduw.
• Verpak etensresten bijvoorbeeld in een krant
of een biologisch afbreekbare afvalzak. Dit
maakt de gft-container minder aantrekkelijk
voor vliegen.

Inzamelen van afval
Afval mag pas de avond voor de inzameldag
vanaf 20.00 uur aan straat gezet worden. Doet
u dat eerder, dan riskeert u een boete. Is uw
container niet geleegd? Geef dit dan door aan
de Afvalstoffendienst via 073 61 56 508 of via
meldingen.afvalstoffendienst.nl. Neem ook contact op met de Afvalstoffendienst als uw container kwijt of kapot is? Tegen betaling ontvangt u
een nieuwe.

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 SintMichielsgestel 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 richting Eindhoven.

WIJZIGINGSPLANNEN EN
BESTEMMINGSPLANNEN

Kijk voor meer informatie over huis-aan-huis De volgende plannen liggen ter inzage:
• U vindt alle informatie over de plannen,
inzameling op
• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
gebieden en de procedure op www.vught.nl
www.vught.nl/huis-aan-huis-inzameling
• Ontwerp wijzigingsplan ‘Deutersestraat 28’
en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
• Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbe- • Hebt u geen internet? De plannen kunt u
schikking met projectafwijkingsbesluit ‘Fietsook inzien op het gemeentekantoor.
en voetgangersbrug Drongelens kanaal’
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
• Kom naar het gemeentekantoor als dit echt noodzakelijk is en kom alleen.
100’
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel.
073 65 80 680.
• Hebt u een afspraak bij de gemeente Vught maar hebt u klachten als verkoudheid, hoesten of • Omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit ‘golfbaan Cromvoirt’
koorts? Dan vragen wij u om de afspraak af te zeggen en een nieuwe afspraak in te plannen.

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT

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

BESTEMMINGSPLAN ’NIEUWKUIKSEWEG 5-5A
HELVOIRT’
De gemeenteraad vanVught heeft op 17 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Nieuwkuikseweg
5-5a Helvoirt’ ongewijzigd vastgesteld. Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u
wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan.
Waar gaat het bestemmingsplan over?
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de
percelen aan Nieuwkuikseweg 5 en 5a te
Helvoirt. Door middel van dit bestemmingsplan
wordt een herontwikkeling van de betreffende
percelen mogelijk gemaakt. De herontwikkeling
ziet op een verplaatsing van de tankplaats en
de realisatie van een nieuwe opstelplaats en
manoeuvreerruimte voor vrachtwagens van
het ter plaatse gevestigde bedrijf. Daarnaast is
voorzien in de aanleg van een landschappelijke
inpassing, wadi en een geluidwal. Er vindt geen
uitbreiding van de bedrijfsbebouwing plaats.

U moet dan wel aantonen dat u redelijkerwijs
niet hebt kunnen reageren.
U stuurt uw beroepschrift aan:
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

GEZAMENLIJKE COMMISSIE

Donderdag 24 juni om 20.00 uur

Op donderdag 24 juni aanstaande vergadert de Gezamenlijke commissie digitaal.
Tijdens deze vergaderingen debatteren raads-, burger- en collegeleden over onderstaande onderwerpen. De vergadering begint om 20.00 uur.
De conceptagenda en de bijlagen zijn te
raadplegen in de vergaderkalender op
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering
is live te volgen via het YouTube kanaal van
de griffie. Vanwege de maatregelen rondom
COVID-19 is het helaas niet mogelijk de vergaderingen fysiek bij te wonen.

Het college vindt dit onacceptabel en is van
mening dat dit bestreden moet worden. In
Vught streven we naar gelijkwaardigheid van
ál onze inwoners. Daarnaast hecht het college er groot belang aan dat iedereen in de
gemeente zich veilig voelt om zichzelf te zijn.
Hierbij mogen afkomst, geaardheid, geslacht
en geloof geen rol spelen.
•	
Memo Transitievisie Warmte
	Iedere gemeente moet voor 1 januari 2022
een Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld
hebben. De TVW vloeit voort uit de afspraken
gemaakt in het Klimaatakkoord. In de TVW
legt de gemeente een realistisch tijdspad vast
waarop wijken van het aardgas gaan. Verder
staan in de visie ook de oplossingsrichtingen
voor de wijken waarvan de start van de transitie vóór 2030 gepland is (startkansen).
• Concept Woonvisie
	
De concept Woonvisie bevat de inbreng
van de gemeenteraad, inwoners en stakeholders. Ook zijn woningmarktonderzoeken
geanalyseerd en hierin meegenomen. Aan de
gemeenteraad wordt gevraagd of er aspecten
ontbreken en of er punten zijn die een nadere
uitwerking of toelichting behoeven.

U kunt uw beroepschrift ook indienen via het
Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Als u binnen de termijn beroep indient, kunt
u de Voorzieningenrechter van de Afdeling
Indien u over een geagendeerd onderwerp uw
U kunt het bestemmingsplan en de ove- bestuursrechtspraak van de Raad van State
mening kenbaar wilt maken, dan is er de mogerige stukken bekijken
vragen om een zogenaamde voorlopige voor- lijkheid om tijdens de commissievergadering
Het bestemmingsplan en alle bijbehorende
ziening te treffen.
digitaal in te spreken. U krijgt dan de gelegenstukken liggen ter inzage vanaf donderdag 24 Dan doet de Voorzieningenrechter een voor- heid uw visie over het onderwerp met de
juni 2021 tot en met woensdag 4 augustus
lopige uitspraak over uw beroep en treedt
commissie te delen. Als u van deze gelegenheid
2021. De stukken zijn in te zien:
het bestemmingsplan nog niet in werking. De
gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via
• Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelij- Afdeling doet dan later een definitieve uitspraak. gemeenteraad.vught.nl. Voor meer informatie
keplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865. De Voorzieningenrechter doet alleen een voor- over het spreekrecht kunt u contact opnemen
bgBPNwkuikseweg5-VG01).
lopige uitspraak als er snel een uitspraak nodig
met de griffie via (073) 658 06 80 of stuur een
• Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het
is. U moet betalen om beroep in te stellen of
mail naar griffie@vught.nl.
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 een voorlopige voorziening te vragen.
in Vught tijdens de openingsuren.
Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer Onderwerpen:
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
over het indienen van een beroepschrift en • Startnotitie antidiscriminatie- en diversiteitsstukken die ter inzage liggen.
hoeveel dit kost.
beleid 2021
	Het huidige racismedebat laat aan de opperWat kunt u doen als u het niet eens bent Wanneer treedt het bestemmingsplan in
vlakte zien dat discriminatie en ongelijke
met het bestemmingsplan?
werking?
behandeling worden ervaren in Nederland.
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Het bestemmingsplan treedt in werking op 6
Dan kunt u hiertegen beroep instellen bij de
augustus 2021. Maar het besluit treedt nog niet
Raad van State. In het beroepschrift legt u uit
in werking als iemand binnen de beroepsterwaarom u het er niet mee eens bent.
mijn een verzoek om voorlopige voorziening
• Van 5 t/m 9 juli is de Haldersebaan afgesloten
U kunt beroep instellen van vrijdag 25 juni 2021 indient.
tussen het viaduct over de A2 en de oversteek
tot en met donderdag 5 augustus 2021.
De inwerkingtreding hangt dan af van de uitWEGWERKZAAMHEDEN
Bleijendijk.
U kunt alleen beroep instellen als u:
spraak van de Voorzieningenrechter.
• Afslag 24 (A2) is afgesloten voor verkeer naar
- belang hebt bij het bestemmingsplan, én
en vanaf Sint-Michielsgestel.
-
eerder gereageerd hebt op het ontwerpbeHebt u nog vragen?
Boxtelseweg t/m 30 juni
• Verkeer wordt omgeleid via afslag 25 (Boxtel/
stemmingsplan (door een zienswijze in te
Belt u dan met de afdeling Ontwikkeling, via • Het fietspad Boxtelseweg is afgesloten tussen
Sint-Michielsgestel)
dienen). Hebt u niet gereageerd? Dan kunt u
telefoonnummer 073 65 80 680.
de Leeuwensteinlaan en Haldersebaan
soms toch beroep instellen.
• Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid.
Torenstraat (Helvoirt) t/m 6 augustus
•
De Torenstraat (Helvoirt) is afgesloten tusHaldersebaan en Glorieuxlaan
sen huisno 24 en 4c. Hierdoor is ook de
•
V

an
28
juni
t/m
2
juli
is
de
Haldersebaan
afgeaansluiting met de Sportlaan afgesloten. Deze
BESTEMMINGSPLAN ’BROEKWAL 18 HELVOIRT’
sloten tussen de Glorieuxlaan en het viaduct
is bereikbaar via huisno 29 (bedr. terrein
De gemeenteraad van Vught heeft op 17 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Broekwal
over de A2
Matador).
18 Helvoirt’ ongewijzigd vastgesteld. Burgemeester en wethouders hebben op 11 mei • De Glorieuxlaan is afgesloten tussen de ver- • Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
2021 een besluit hogere grenswaarde vastgesteld. Hieronder staat wat dit betekent.
keerslichten en de Boxtelseweg.
Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan en/of • Afslag 24 (A2) is afgesloten voor verkeer naar
Michiel de Ruyterweg t/m 30 oktober
het besluit hogere grenswaarde.
en vanaf Vught.
• In verband met de nieuwbouw van woningen
• Verkeer wordt omgeleid via afslag 23 (Grote
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
Waar gaat het bestemmingsplan over?
Gent) en afslag 25 (Boxtel/Sint-Michielsgestel).
Bestevaer en de Esschestraat.
- belang hebt bij het bestemmingsplan en/of het
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het
•
V rachtverkeer
richting
Industrieweg, • Van 28 juni t/m 6 augustus wordt verkeer richbesluit hogere grenswaarde, én
perceel Broekwal 18 te Helvoirt. Door mid- - 
Kempenlandstraat, De Schakel en Kettingweg
ting Bestevaer omgeleid via de M. Trompstraat
eerder gereageerd hebt op het ontwerpbedel van dit bestemmingsplan wordt de bouw
wordt omgeleid via de N65.
en Esschestraat.
stemmingsplan of het ontwerpbesluit hogere
van een vrijstaande woning, naast de huidige
grenswaarde (door een zienswijze in te diewoning nummer 18, mogelijk gemaakt.
nen). Hebt u niet gereageerd? Dan kunt u
soms toch beroep instellen. U moet dan wel
Wat houdt het besluit hogere waarde in?
aantonen dat u redelijkerwijs niet hebt kunnen
De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid
reageren.
er op de gevel van een woning mag zijn ten
PROCEDURES
gevolge van verkeer op een weg of spoor- U stuurt uw beroepschrift aan:
weg (voorkeursgrenswaarde). Uit akoestisch
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
- de dagtekening;
1 Ter inzage en/of informatie
onderzoek is gebleken dat wat betreft het
van State
- e en omschrijving van het besluit waartegen het
De stukken liggen ter inzage in de periode die
bezwaar is gericht;
vermeld staat in de publicatie. Informatie over en
wegverkeerslawaai van de N65 de voorkeurs- Postbus 20019
- d e gronden van het bezwaar.
inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
grenswaarde van 48 dB voor de nieuwe woning 2500 EA Den Haag
Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij
a Ontvangst- en Informatiebalie
wordt overschreden met maximaal 5 dB (53
anders in de publicatie staat vermeld):
b Bouwen en Wonen (op afspraak)
dB). Burgemeester en wethouders hebben
U kunt uw beroepschrift ook indienen via het
College van Burgemeester en Wethouders
daarom besloten een hogere grenswaarde
Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrechtPostbus 10100, 5260 GA Vught
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde
ingevolge de Wet geluidhinder voor de op te
spraak van de Raad van State.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stukrichten woning vast te stellen.
Als u binnen de termijn beroep indient, kunt u de
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u
ken verkregen worden.
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorVoorzieningenrechter van de Afdeling bestuursziening indienen bij:
2 Zienswijzen door belanghebbenden
U kunt het bestemmingsplan, het besluit
rechtspraak van de Raad van State vragen om
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Als
belanghebbende
kunt
u
uw
zienswijze
op
een
hogere waarde en de overige stukken
een zogenaamde voorlopige voorziening te
Oost-Brabant Sector Bestuursrecht
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indiebekijken
treffen. Dan doet de Voorzieningenrechter een
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
•
Het bestemmingsplan, het besluit hogere
voorlopige uitspraak over uw beroep en treedt
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publigrenswaarde en alle bijbehorende stukken lig- het bestemmingsplan nog niet in werking. De
catie anders is vermeld). Mondelinge zienswijzen
5. Beroepschrift
kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar,
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daargen ter inzage vanaf donderdag 24 juni 2021 Afdeling doet dan later een definitieve uitspraak.
tenzij in de publicatie anders is vermeld. Informatie
tegen een beroepschrift worden ingediend door
tot en met woensdag 4 augustus 2021. De
De Voorzieningenrechter doet alleen een voorover de behandelend ambtenaar treft u aan bij de
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
stukken zijn in te zien:
lopige uitspraak als er snel een uitspraak nodig
stukken die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze
weken). Het beroepschrift moet worden onderte• Via internet (www.vught.nl en
is. U moet betalen om beroep in te stellen of
kend en moet ten minste bevatten;
indienen gedurende de termijn dat de aanvraag ter
www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer
een voorlopige voorziening te vragen.
- de naam en het adres van de indiener;
inzage ligt bij de aangegeven instantie (6 weken,
NL.IMRO.0865.HELVBPBroekwal18-VG01).
Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer
- de dagtekening
tenzij anders in de publicatie staat vermeld).
• Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het
over het indienen van een beroepschrift en
- een omschrijving van het besluit waartegen het
Wat doet de gemeente met uw reactie?
beroep is gericht;
Na afloop van de termijn wordt een besluit genogemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 hoeveel dit kost.
men. Uw zienswijze en een eventuele reactie hier- de gronden van het beroep
in Vught tijdens de openingsuren. Tegen betaop van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als
ling kunt u afschriften krijgen van de stukken Wanneer treedt het bestemmingsplan
indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte
Het beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank
die ter inzage liggen.
en het besluit hogere grenswaarde in
gebracht van het besluit.
Oost-Brabant sector Bestuursrecht, Postbus
werking?
90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.
Wat kunt u doen als u het niet eens
Het bestemmingsplan en het besluit hogere
3 Zienswijzen door een ieder
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswijrechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
bent met het bestemmingsplan en/of het
grenswaarde treden in werking op 6 augustus
zen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in proDaarvoor moet u wel beschikken over een
besluit hogere grenswaarde?
2021. Maar de besluiten treden nog niet in wercedure 2 is omschreven.
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan
king als iemand binnen de beroepstermijn een
site voor de precieze voorwaarden.Voor het
of het besluit hogere grenswaarde? Dan kunt u
verzoek om voorlopige voorziening indient. De
4 Bezwaarschrift
indienen van een beroepschrift is griffierecht
hiertegen beroep instellen bij de Raad van State. inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarteverschuldigd. Het beroepschrift schorst de werking
In het beroepschrift legt u uit waarom u het er van de Voorzieningenrechter.
gen een bezwaarschrift worden ingediend door
van het besluit niet. Als sprake is van een
niet mee eens bent. U kunt beroep instellen
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een
weken). Het bezwaarschrift moet worden onderteverzoek om een voorlopige voorziening
van vrijdag 25 juni 2021 tot en met donderdag
Hebt u nog vragen?
kend en moet ten minste bevatten;
indienen bij de Voorzieningenrechter van
5 augustus 2021.
Belt u dan met de afdeling Ontwikkeling, via
- de naam en het adres van de indiener;
de Rechtbank.
U kunt alleen beroep instellen als u:
telefoonnummer 073 65 80 680.
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BOUWEN
EN WONEN

•	
Dorpsstraat 23 Vught, renoveren van een
veranda, OV20211158.
De brief is verzonden op 16 juni 2021.
•	
Berkenheuveldreef 25 Vught, kappen vijf
Amerikaanse Eiken, OV20211160.
De brief is verzonden op 16 juni 2021.

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
de activiteiten bouwen en monumenten wor- PROCEDURE
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor- procedurekader), onder vermelding van het
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
aanvraagnummer.
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
Het College van B&W heeft besloten deze aanopenbaar. De agenda voor elke vergadering staat
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
op de site van de gemeente Vught, www.vught.nl. toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
De vergaderingen zijn in de oneven weken op
algemene bepalingen omgevingsrecht.
maandagmiddag in het gemeentekantoor. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met VERLEENDE
het secretariaat van de Welstandscommissie via OMGEVINGSVERGUNNINGEN
telefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur BOUW
en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
•	Gestelstraat 3a Helvoirt, bouw van een bedrijfsgebouw met recreatiewoning en entreepoort,
INGEKOMEN AANVRAGEN
OV20201365.
OMGEVINGSVERGUNNING
De vergunning is verzonden 11 juni 2021.
•	Johan Frisolaan 27 Vught, plaatsen fietsenber- •	
Victorialaan 5 Vught, plaatsen dakkapel,
ging, OV20211214, ingekomen 11 juni 2021;
OV20211200.
•	Perceel I1714, naast Achterstraat 19 Cromvoirt,
De vergunning is verzonden op 16 juni 2021.
bouwen van een woning en aanleggen in-/uitrit, •	Molenstraat 36 Vught, vervangen schutting door
OV20211215, ingekomen 12 juni 2021;
tuinmuur en aanbouw garage, OV20211139.
•	Jan van Ruusbroeckstraat 16 Vught, dichtmaken
De vergunning is verzonden op 16 juni 2021.
loggia en een doorbraak maken in een keuken- •	
Hofsteeg 13 Vught, aanbouw en opbouw
en slaapkamermuur, OV20211216, ingekomen
woning, OV20211184.
13 juni 2021;
De vergunning is verzonden op 16 juni 2021.
•	Torenstraat 29 Helvoirt, aanleggen nieuwe in-/ •	Kraaiengatweg 6 Vught, bouwen van twee padeluitrit, OV20211217, ingekomen 13 juni 2021;
banen en een groundsmanhok, OV20211196.
•	Theresialaan 38 Vught, bouw van zwembadhuis,
De vergunning is verzonden op 17 juni 2021.
OV20211218, ingekomen 14 juni 2021;
•	
Spoorlaan 2 Vught, wijzigen van gebruik van
KAP
kantoor naar woonruimte, OV20211219, inge- •	Dennenlaan 2 Vught, kappen van twee bomen,
komen 14 juni 2021;
OV20211168.
•	Raamweg 10 Vught, plaatsen van een dakkapel,
De vergunning is verzonden op 15 juni 2021.
OV20211220, ingekomen 15 juni 2021;
•	Perceel C 2225 Reeburgpark Vught, kappen van
•	Kampdijklaan 80 Vught, uitbreiden van het tereen esdoorn i.v.m. ziektes, OV20211209.
ras, UV20214003, ingekomen 16 juni 2021;
De vergunning is verzonden op 16 juni 2021.
•	Julianastraat 17 Helvoirt, plaatsen van een dakkapel en verhogen van het dak, OV20211221, PLANOLOGISCHE AFWIJKING
ingekomen 16 juni 2021;
•	
Eikenlaan 18 Vught, wijzigen bestemmings•	Helvoirtseweg 189 Vught, rooien van vier afgeplan t.b.v. een wijkpunt op TV Woburnpark,
storven bomen park Eikenheuvel. OV20211222,
OV20211155.
ingekomen 16 juni 2021.
De vergunning is verzonden op 15 juni 2021.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
UITGEBREIDE PROCEDURE
•	Taalstraat 53 en 53A Vught, brandveilig gebruik
van het kinderdagverblijf, UV20184015.
De vergunning is verzonden op 17 juni 2021.
•	Taalstraat 53 Vught, wijzigen van het gebruik
van de tuin ten behoeve van een kinderdagverblijf met buitenschoolse opvang, UV20184022.
De vergunning is verzonden op 17 juni 2021.
PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepassing (zie procedurekader). Beroep kan binnen
zes weken met ingang van de dag na de publicatie ingediend worden

Het bezwaarschrift kunt u richten aan het
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 de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank OostBrabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

MILIEU

INGEKOMEN SLOOPMELDING
MELDING ARTIKEL 8.40 WET
•	
Nieuwkuikseweg 44 Helvoirt, verwijderen
MILIEUBEHEER
asbest zaagtand dak, SM20217044.
Burgemeester en wethouders van Vught maken
De melding is geaccepteerd op 15 juni 2021.
bekend, dat de volgende melding(en) als bedoeld
•	Vendelstraat 1 t/m 17 en nr. 19 Vught, verwij- in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is/zijn
deren van asbesthoudende materialen in de
ingekomen:
woningen, SM20217054.
•	op 8 juni 2021 ingekomen melding op grond
De melding is geaccepteerd op 15 juni 2021.
van het Besluit algemene regels inrichtin•	
Klein Brabant 139 Vught, verwijderen van
gen milieubeheer (activiteitenbesluit), uitasbesthoudende materialen, SM20217055.
breiden met 2 padelbanen, MM20210021,
De melding is geaccepteerd op 15 juni 2021.
Kraaiengatweg 6 Vught.
•	St.-Lambertusstraat 45 Cromvoirt, renoveren
De melding is geaccepteerd op 14 juni 2021.
riolering van de woning, SM20217052.
•	op 20 mei 2021 ingekomen melding op grond
De melding is geaccepteerd op 15 juni 2021.
van het Besluit algemene regels inrichtingen
milieubeheer (activiteitenbesluit), verandePROCEDURE
ren van inrichting tijdelijke plaatsen van een
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
tent op het CBRN-gedeelte, MM20210012,
procedurekader).
Lunettenlaan 102 Vught.
De melding is geaccepteerd op 17 juni 2021.
INTREKKING AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
PROCEDURE
Burgemeester en wethouders van Vught maken
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
bekend, dat zij in de afgelopen periode onder- procedurekader).
staande omgevingsvergunning hebben ingetrokken:
MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN
INRICHTINGEN
•	
Udenhoutseweg 35 Helvoirt, verleende revi- Burgemeester en wethouders van Vught maken
sievergunning krachtens de Hinderwet en bij- bekend, dat de volgende melding(en) als bedoeld
behorende melding van 8.19 van 5 november in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is/zijn
2002 Wet milieubeheer, Z21-234328.
ingekomen:
De brief is verzonden op 11 juni 2021.
• op 26 mei 2021 melding op grond van het
Besluit algemene regels inrichtingen milieuBezwaarschrift
beheer (activiteitenbesluit), voor het realiseNadat een besluit bekend is gemaakt, kan daar- ren van een gesloten bodemenergiesysteem
tegen een bezwaarschrift worden ingediend
MA20210004, gevestigd, Rozenoord 1-35
PROCEDURE
BOUW EN MONUMENT
door belanghebbenden (gedurende een termijn (Vliertstraat 4) te Vught.
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie •	Torenstraat 47 Helvoirt, plaatsen van zonnepa- van 6 weken). Het bezwaarschrift moet wor- De melding is geaccepteerd op 18 juni 2021.
procedurekader), onder vermelding van het
nelen, OV20211157.
den ondertekend en moet ten minste bevataanvraagnummer
De vergunning is verzonden op 16 juni 2021.
ten; de naam en het adres van de indiener, de
PROCEDURE
dagtekening, een omschrijving van het besluit
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
BESLUIT VERLENGING
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING waartegen het bezwaar is gericht, de gronden
procedurekader).
BESLISTERMIJN AANVRAAG
IN- EN UITRIT
van het bezwaar.
OMGEVINGSVERGUNNING
•	Rosa Parksstraat 3, bouwen van een woning en
•	
Aert Heymlaan 7 Vught, splitsen en uitbreihet aanleggen van een in-/uitrit, OV20211107.
den bestaande woning en aanleg in-/uitrit,
De vergunning is verzonden op 15 juni 2021.
OV20211153.
De brief is verzonden op 11 juni 2021.
PROCEDURE
•	Torenstraat 23 Helvoirt, bouwen aanbouw en
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepassouterrain, OV20211090.
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binDe brief is verzonden op 15 juni 2021.
nen zes weken met ingang van de dag na die
•	
Van Heurnlaan 2 Vught, aanleggen in-/uitrit, waarop de beschikking is verzonden worden
OV20211135.
aangetekend.
De brief is verzonden op 17 juni 2021.
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