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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) 658 07 50
wegwijs@vught.nl | www.wegwijsplus.vught.nl

PROGRAMMA DODENHERDENKING 
4 MEI 2017

Tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei herdenken we alle Nederlanders 
– militairen en burgers – die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen in 
oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Hieronder vindt u het herdenkingspro-
gramma voor Vught.

17.15 uur:  Beiaardier Peter Bremer bespeelt het carillon in de Lambertustoren aan de 
Helvoirtseweg.

18.00 uur:  Kranslegging in de Lambertustoren bij de gedenkplaat met de namen van 90 in 
de Tweede Wereldoorlog omgekomen Vughtenaren, met medewerking van de 
Vughtse Zangvereniging Cantare. 

18.25 uur:  Kranslegging bij het monument op het perron van het NS-station, vanwaar ruim 
14.000 meest Joodse mannen en vrouwen met 1.800 kinderen zijn weggevoerd 
naar vernietigingskampen in Polen. 

 - 2 minuten stilte
 - kranslegging
 - leerlingen openbare basisschool De Piramide dragen gedichten voor

18.40 uur:  Kranslegging bij het monument voor het NS-station, ter gedachtenis aan de 
politieke gevangenen uit België die in Kamp Vught zijn omgebracht of van daar-
uit op transport zijn gesteld naar de concentratiekampen in Duitsland.

 - 2 minuten stilte 
 - ‘The last post’
 - kranslegging (Belgische afvaardiging; gemeentebestuur Vught, anderen)
 - kinderen leggen bloemen bij monument
 - leerlingen openbare basisschool De Piramide dragen gedichten voor

19.20 uur:  Vertrek stille tocht naar de fusilladeplaats vanaf het parkeerterrein voor 
Brasserie 155 aan de Loonsebaan.

20.00 uur:  Dodenherdenking en kranslegging bij het monument op de fusilladeplaats ter 
nagedachtenis aan de talrijke landgenoten, die vanuit Kamp Vught hierheen zijn 
gebracht en voor het vuurpeloton het leven lieten.

Verdere activiteiten:
Om ongeveer 09.00 uur worden op de volgende plaatsen in stilte kransen gelegd:
- Monument Sachsenhausen in het Reeburgpark;
- Indië-monument in het Lievevrouwepark;
- Algemene begraafplaats bij de graven van de gesneuvelde Britse militairen;
- Begraafplaats RK Kerk in Cromvoirt
- Monument voor de gesneuvelde militaire wielrijders in mei 1940 (Isabellekazerne)

Om 14.00 uur begint op het terrein van NM Kamp Vught een openbaar herdenkingspro-
gramma met een stille tocht naar de asputten (organisatie Stichting Nationaal Monument 
Kamp Vught). 

4 MEI HERDENKING FUSILLADEPLAATS
Regel uw zitplaats, vervoer of parkeerontheffing

Wilt u de herdenking op de fusilladeplaats graag 
bijwonen? Maar kunt u niet of niet goed lopen 
of lang staan? Wij helpen u graag. Dit zijn de 
mogelijkheden: 

-  U kunt een (of meer) zitplaats(en) reserveren. 
Er zijn dekens beschikbaar.

-  U kunt gebruik maken van het vervoer van en 
naar de fusilladeplaats met het Rode Kruis.

-  U kunt een parkeerontheffing aanvragen. Dan 
kunt u uw auto dicht bij de fusilladeplaats par-
keren. Let op: het aantal parkeerontheffingen 

is beperkt!
Wilt u graag gebruik maken van een van deze 
mogelijkheden? Bel dan met de gemeente Vught, 
tel. (073) 658 0133. 

Zorg dat u op tijd bent
Als u meerijdt met het Rode Kruis of een par-
keerontheffing hebt, zorg dan dat u vóór 18.30 
uur aanwezig bent. Dan wordt de weg naar de 
fusilladeplaats afgesloten. Er is dan geen vervoer 
meer mogelijk. Kijk voor meer informatie op 
www.vught.nl. 

Nationaal Monument Kamp Vught Dodenherdenking Vught

VLAGINSTRUCTIE
Steekt u de vlag uit op 4 en 5 mei? Dit zijn de officiële regels..

Op 4 mei is de Dodenherdenking en op 5 
mei vieren we de bevrijding. Twee dagen 
waarop veel mensen de vlag uitsteken. 
Doet u dat volgens de onderstaande 
regels, dan ‘vlagt’ u volgens het protocol 
en staat het respect voor de Nationale 
driekleur voorop. 

Donderdag 4 mei: halfstok
Op 4 mei wordt de vlag pas om 18.00 uur gehe-
sen. Op deze dag hangt de vlag halfstok. Eerst 
hijst u de vlag tot boven in de mast, daarna 

zakt hij rustig tot halverwege (halfstok). Bij het 
strijken (neerhalen) van de vlag – vóór zonson-
dergang – hijst u hem eerst weer in top. Daarna 
zakt de vlag rustig naar beneden om hem bin-
nen te halen. Ook als de vlag halfstok hangt, 
mag hij het verkeer natuurlijk niet hinderen.

Vrijdag 5 mei: vlag in top
Op 5 mei hangt de vlag in top. U volgt het 
protocol van Koningsdag, maar dan zonder de 
oranje wimpel. 

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
5 mei
Op Bevrijdingsdag, vrijdag 5 mei, is het gemeentekantoor gesloten.

Donderdag 4 Mei

OPENBARE DODENHERDENKING 
NATIONAAL MONUMENT KAMP VUGHT
Op donderdag 4 mei begint om 14.00 uur de openbare dodenherdenking in Nationaal 
Kamp Vught. Vanwege de grote belangstelling verzoekt de organisatie u zo mogelijk 
op de fiets te komen. Komt u met de auto, dan kunt u parkeren bij strandbad De 
IJzeren Man en gebruik maken van pendelbussen. 

Parkeren bij De IJzeren Man is gratis en er is 
voldoende ruimte. Tussen 11.30 en 16.30 uur 
brengen de pendelbussen u van de parkeer-
plaats naar Nationaal Monument Kamp Vught. 
Na afloop van de herdenking brengt de bus 
u weer terug naar de parkeerplaats. Voor een 
goed verloop verzoeken we u vriendelijk de 
aanwijzingen op de borden en van de verkeers-

regelaars te volgen. 

Fietsers
Komt u op de fiets? Fijn! U kunt de fiets stallen 
nabij de ingang van het Nationaal Monument 
Kamp Vught. Hier komt extra stallingsruimte.

Hartelijk dank voor uw medewerking! 

GEHEIMHOUDING PERSOONSGEGEVENS
De gemeente is in het bezit van uw persoonsgegevens. Het gaat om uw naam, adres, 
geboorteplaats en geboortedatum. U kunt de gemeente verzoeken deze persoons-
gegevens geheim te houden. De gemeente is wel altijd verplicht deze gegevens 
door te geven aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst en de Sociale 
Verzekeringsbank.

Na uw aanvraag van geheimhouding geven we 
uw persoonsgegevens niet door aan:

•  Derden, zoals een notaris of advocaat.  Zij 
krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk 
verplicht is of als zij gegevens nodig hebben 
om hun werk te doen

•  Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en 
muziekverenigingen of particulieren

•  Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie 
(SILA)

U kunt de geheimhouding van uw persoons-
gegevens ook weer opheffen. U vraagt geheim-
houding online aan met uw DigiD via www.
vught.nl of u kunt het aanvraagformulier opstu-
ren. Ook dat vindt u op www.vught.nl. 

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

-  Ontwerpbesluit ‘dierenpension Grancyhoeve, 
Kruishoeveweg 5’

-  Vastgesteld bestemmingsplan ‘Honderdmor-
gensedijk 2’

-  Vastgesteld bestemmingsplan ‘Fort Isabella’
-  Vaststelling bestemmingsplan ‘Landhuis 
Spreeuwenburg, Taalstraat’ 

•  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 
6580 680.
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Maak nu een afspraak bij de gemeente Vught

VERLOOPT UW PASPOORT OF 
IDENTITEITSKAART BINNENKORT?
Verloopt uw paspoort of identiteitskaart binnenkort en hebt u plannen om naar het 
buitenland te gaan? Vraag dan op tijd uw nieuwe reisdocument aan. De periode tussen 
aanvraag en afgifte is vijf werkdagen. Voorkom teleurstelling. Maak nu een afspraak op 
www.vught.nl of bel met 073 6580 680.

 Neem bij de aanvraag voor een paspoort al uw 
identiteitsbewijzen en paspoorten mee die u in 
uw bezit hebt. Ook als ze zijn verlopen. Neem 
daarnaast een geschikte pasfoto mee. Vraagt u 
een paspoort voor uw kinderen aan? Neem uw 
kinderen dan mee naar het gemeentekantoor. 
U kunt als ouder niet namens uw kinderen een 
paspoort aanvragen. 

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 naar 073 658 06 80.

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor 
de activiteiten bouwen en monumenten leggen 
we voor aan de Welstandscommissie. Andere 
aanvragen worden ambtelijk getoetst aan de 
sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De ver-
gaderingen van de Welstandscommissie zijn 
openbaar. De vergaderingen zijn in de oneven 
weken op dinsdagmorgen in het gemeente-
kantoor. De agenda voor elke vergadering 
vindt u op de website van de gemeente Vught, 
www.vught.nl. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met het secretariaat van de 
Welstandscommissie via telefoonnummer 073 
658 06 80, bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
tussen 9.00 en 17.00 uur en vrijdagochtend van 
9.00 tot 12.30 uur.

INGEKOMEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
-  Kempenlandstraat 51, plaatsen van een erfaf-

scheiding, OV20171100, ingekomen 19 april 
2017;

-  Kempenlandstraat 51, parkeren en stallen 
van voorwerpen, OV20171101, ingekomen 19 
april 2017;

-  Bleijendijk 4, isoleren van de woning en het 
toevoegen van daglicht, OV20171108, ingeko-
men op 22 april 2017;

-  Prinsenhage 2, bouwen van een overkapping, 
slopen bestaande muur en verplaatsen van 
de carport, OV20171103, ingekomen 24 april 
2017;

-  Kleine Gent 5, verwijderen van een draagmuur 
tussen woonkamer en keuken, OV20171104, 
ingekomen 25 april 2017;

-  Deutersestraat kavel 4 (H2162), bouwen van 
een woning en het maken van een in- en uitrit, 
OV20171105, ingekomen 25 april 2017;

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

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
-  Deutersestraat 19, saneren van asbest golfpla-

ten, SM20177016, ingekomen 5 april 2017.
De melding is geaccepteerd op 24 april 2017.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW
-  Wildpad 13, verlengen van de luifel aan de 
voorzijde van de woning, OV20171084;

-  Perceel L 03896, kappen van een paardenkas-
tanje, OV20171092;

-  Watertorenlaan 11, kappen van 8 bomen, 
OV20171095;

-  Versterstraat 36, plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde van de woning, OV20171089.
De vergunningen zijn verzonden op 26 april 
2017.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
-  Theresialaan 33, realiseren van een tweede 

bouwlaag aan de achterzijde van de woning, 
OV20171090, verzonden 26 april 2017.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING 
EN INRIT

-  Van Houwelingenplantsoen 7, bouwen van 
een woonhuis en het aanleggen van een inrit/
uitweg, OV20171020 , verzonden op 24 april 
2017.

-  Loonsebaan 107, bouwen van een woon-
huis en het realiseren van een inrit/uitweg, 
OV20171062, verzonden op 26 april 2017.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1c en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin-
nen zes weken met ingang van de dag na die 
waarop de beschikking is verzonden worden 
aangetekend. 

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   Openbare Bibliotheek, Dorpsstraat 

28,Vught  
ma t/m do 10.00-18.00 uur, vrij 10.00-
20.00 uur, za 10.00-17.00 uur

c  Bouwen en Wonen (op afspraak)
d  Beheer Openbare Ruimte
Op verzoek kan, tegen betaling van verschul-
digde 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 monde-
ling indienen bij: College van Burgemeester 
en Wethouders Postbus 10100, 5260 GA 
Vught (tenzij in de publicatie anders is ver-
meld). Mondelinge zienswijzen kunt u indie-
nen 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 ziens-
wijze 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 inge-
diend door belanghebbenden (gedurende 
een termijn van 6 weken). Het bezwaar-

schrift 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 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 inge-
diend 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 handte-
kening (DigiD). Kijk op de site voor de pre-
cieze 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 blijkt dat onderstaande personen niet meer wonen 
op het adres waarop zij in de gemeentelijke basisadministratie zijn 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. 

Geslachtsnaam  Geboortedatum Datum besluit  Uitschrijving wegens
en voorletters   vertrek naar

Zahzah, T. 19-06-1998 26-04-2017  Onbekend

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

Lever ze in op de Milieustraat
UW OUDE ELEKTRISCHE APPARAAT
IS EEN PRIJS WAARD
Uw oude spaarlampen en elektrische apparaten kunnen tot ongeveer 90 procent 
gerecycled worden. Toch verdwijnt er elk jaar 35 miljoen kilo in de vuilnisbak. Samen 
met u en Wecycle willen we dit in Vught tegengaan. Zo dragen we bij aan het milieu 
en u bespaart bovendien ruimte in uw grijze container voor restafval. U kunt zelfs in 
de prijzen vallen.

Lever uw afgedankte kleine elektrische appara-
ten of spaarlampen (e-waste) in bij de milieus-
traat. Op de milieustraat kunt u gratis punten 
sparen voor de Vughtse energiecoöperatie VET-
Vught. En zelf maakt u ook kans op een prijs. 
Als onze gemeente bij de 25 ‘beste’ gemeenten 
eindigt, ontvangt VET-Vught van Wecycle de 
sponsorcheque van €1.000,-.

Hoe spaart u punten?
Uzelf én onze milieustraat scoren punten als u 
uw afgedankte elektrische apparaten of spaar-
lampen inlevert. U hebt wel een smartphone 
nodig. 
 

Zo doet u mee met kans op een prijs:
1  Ga naar de milieustraat 
2  Lever uw oude apparaten en kapotte spaar-

lampen in
3  Ga ter plekke op uw smartphone naar wecy-

cle.nl/inleveren
4  Klik op CHECK IN en support het goede 

doel
5  Ontdek dan of u een nieuw apparaat mag 

uitkiezen!

De actie loopt tot en met 31 augustus 2017.

WEGWERKZAAMHEDEN
Diverse wegen Vught, onderhoud 
rioleringen t/m 5 mei

•  Op diverse locaties in Vught en Cromvoirt 
kunnen kleine herstelwerkzaamheden voor 
beperkte overlast zorgen. 

•  In de nacht van dinsdag 6 juni 21.00 uur en 
woensdag 7 juni 6.00 uur, is de Haldersebaan 
op het viaduct over de A2 afgesloten in de 
richting Vught. De nacht daarop (7 juni 21.00 
uur tot 8 juni 6.00 uur) geldt de afsluiting van 
de Haldersebaan op het A2 viaduct de richting 
Sint Michielsgestel. 

•  Tussen zondagmorgen 11 juni 0.00 uur en 

maandagmorgen 12 juni 7.30 uur is de over-
weg Zonneweilaan gestremd wegens werk-
zaamheden aan het spoor. Hetzelfde gebeurt 
tussen zondagmorgen 18 juni, 0.00 uur en 
maandagmorgen 19 juni, 7.30 uur.

•  Van vrijdag 23 juni 23.00 uur tot maandag 26 
juni 07.00 uur zijn de overwegen Loonsebaan 
en Esschestraat afgesloten vanwege werk-
zaamheden aan het spoor.

•  Van vrijdag 21 juli 23.00 uur tot maandag 24 
juli 07.00 uur is de overweg Loonsebaan afge-
sloten i.v.m. werkzaamheden aan het spoor.

AFSLUITING KRUISING BOSLAAN-
LOONSEBAAN VANAF 29 MEI
Op maandag 29 mei gaan we aan het werk in de Loonsebaan. Tussen de Boslaan 
en de rotonde met de Postweg vervangen we de riolering en we richten de weg 
opnieuw in. We starten met de kruising Loonsebaan-Boslaan. Vanaf 29 mei tot 
en met 16 juni is de Boslaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf de 
spoorwegovergang tot en met de aansluiting Loonsebaan. Dit verkeer richting 
Cromvoirt, de IJzeren Man, de Penitentiaire Inrichting en Nationaal Monument 
Kamp Vught wordt omgeleid. Fietsverkeer blijft wel mogelijk. 

Voor de realisering van geluidgevoelige bestem-
mingen binnen het bestemmingsplan ‘Fort 
Isabella’ aan de Reutsedijk te Vught is een 
aanvraag om hogere waarden ingevolge de 
Wet geluidhinder ingediend. Deze ontheffing is 
aangevraagd omdat de voorkeursgrenswaarde 
met betrekking tot de toegestane geluidsbe-

lasting overschreden wordt. Het college van 
burgemeester en wethouders is voornemens 
de verzochte hogere waarden vast te stellen. 

PROCEDURE
Op dit ontwerpbesluit zijn de procedures 1a en 
3 van toepassing vanaf 4 mei 2017.

BESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER


