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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

In het Stadhouderspark – met name rond 
de atletiekbaan en Het Kwartier – en de 
Boulevard gaan wij daarom preventief eikenbo-
men bespuiten met een biologisch middel. De 
werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in 
de nacht en vroege ochtend.  Dit kan enige 
geluidsoverlast geven. Op andere plekken in 
Vught blijven we rupsen, zoals elk jaar, bestrij-
den door ze weg te branden of te zuigen.

Klachten
Eikenbomen met processierupsen zijn te her-
kennen aan de nesten op stammen en tak-
ken: dikke spinsels van vervellingshuidjes, met 
brandharen en uitwerpselen. Raak deze niet 

aan. Ook zonder direct contact met de rups 
kunt u klachten krijgen. Het gaat dan vooral 
om jeuk, huiduitslag en irritatie aan de ogen en/
of luchtwegen. 

Meer informatie en melden
Kijk voor meer informatie over klachten door 
contact met de processierups en de op de web-
site van de GGD Hart voor Brabant: www.ggd-
hvb.nl/milieu-en-veiligheid/eikenprocessierups

Wilt u een eikenboom met processierupsen 
melden?  Dan kan telefonisch via 073 65 80 
680. Of digitaal via de MijnGemeente-app of via
www.vught.nl/melden

AANPAK PROCESSIERUPS 
STADHOUDERSPARK

De laatste jaren krijgt de gemeente steeds vaker klachten van overlast door de pro-
cessierups. Deze behaarde rupsen zitten in mei, juni, juli in een groot aantal eikenbo-
men. Vooral in het Stadhouderspark  en op de Boulevard is er van half mei tot eind 
juni – door de brandharen van de rupsen – veel ongemak. 

De gemeenteraad vergadert op donderdag 11 mei om 20.00 uur. Tijdens deze verga-
dering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze avond op de agenda 
staan. Bij de ‘Hamerstukken’ gebeurt dat met één slag van de hamer: die onderwerpen 
zijn tijdens de Commissievergadering als zodanig benoemd. Bij de ‘Bespreekstukken’ 
gaan de partijen eerst met elkaar in discussie, voordat er een besluit wordt genomen. 

De vergadering is openbaar en vindt plaats 
in de raadszaal van het Raadhuis aan het 
Leeuwensteinplein 5. U kunt de vergadering 
ook rechtstreeks volgen via internet (www.
vught.nl).

HAMERSTUKKEN
• Wijzigingsverordening tarieventabel leges

BESPREEKSTUKKEN
• Openbare ruimte locatie Elzenburg
• Audio visuele middelen Raadhuis

RAADSVERGADERING
DONDERDAG 11 MEI 20.00 UUR

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 
2018 kan dat tot 1 juli 2017.  

‘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 aanvra-
gen? Neem dan eerst contact op met Yolanda 
van den Berg, Kabinetszaken bij de gemeente 
Vught via telefoonnummer 073-6580133. 
Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdien-
sten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een 
Koninklijke Onderscheiding en welke docu-
menten nodig zijn voor de aanvraag. 

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, 
heel zorgvuldig behandelt en strikt vertrouwe-
lijk houdt.

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke 
Onderscheiding? Kijk ook op onze website 
www.vught.nl/onderscheidingen voor alle infor-
matie en het formulier. 

Kruising Boslaan- Loonsebaan drie weken afgesloten 

AFSLUITING LOONSEBAAN
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 richten de weg 
opnieuw in. De kruising Loonsebaan-Boslaan en Loonsebaan vanaf de rotonde 
Postweg – Bréautélaan is volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Vanaf 29 mei tot en met 16 juni is de krui-
sing Boslaan-Loonsebaan afgesloten Het 
verkeer richting Cromvoirt, de IJzeren Man, 
de Penitentiaire Inrichting en Nationaal 

Monument Kamp Vught leiden we om. 
Fietsverkeer blijft wel mogelijk. De totale 
werkzaamheden aan de Loonsebaan duren 
tot eind september.

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.

Maak nu een afspraak bij de gemeente Vught

VERLOOP 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 gemeen-
tekantoor. 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.

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

-  Voorontwerpbestemmingsplan ‘St.-
Michielsgestelsweg naast 7’

-  Voorontwerpbestemmingsplan ‘Achterstraat 
naast 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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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 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 monde-
ling 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 behande-
lend 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 ziens-
wijzen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in 
procedure 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 onder-
tekend 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 wer-
king. 
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 daar-
tegen een beroepschrift worden ingediend door 
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 
weken). Het beroepschrift moet worden onder-
tekend 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 genoem-
de rechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. 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 spoedei-
sende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank. 

PROCEDURES

BOUWEN 
EN WONEN

OPHALEN SNOEIHOUT
ZATERDAG 8 APRIL
 
Op zaterdag 8 april halen we uw snoeihout gratis aan huis op. Leg het snoeihout 
zaterdagochtend  vóór 7.30 uur aan de straat. De bundels mogen niet langer 
zijn dan 1,5 meter en maximaal 15 kilo wegen.

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING 
BESTEMMINGSPLANNEN 
Overeenkomstig het gestelde in artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het voornemen dat bestem-
mingsplannen worden voorbereid voor de locaties:

1.  Stadhouderspark, deelgebied Kamers I (ook 
wel bekend als de locatie Klaassen) langs de 
Postweg. Het plan ziet toe op de ontwikke-
ling van 25 eengezinswoningen en 7 senioren-
woningen op de locatie.

2.  Boxtelseweg 64 te Vught. Het plan voorziet 
in de wijziging van de bestemming ‘Wonen’ 
om een gastvrije vergaderlocatie mogelijk 
te maken met een combinatie van andere 
verblijfsfuncties. 

3.  Deutersestraat 35A te Cromvoirt. Het plan 
voorziet in het wijzingen van de bestemming 
‘Wonen- 2’ met de aanduiding ‘specifieke 
vorm van bedrijf – autoreparatie’ in een 
bedrijfsbestemming. 

4.  Merpatistraat,  in het verlengde van Huize 
Theresia (nu in gebruik als paardenwei) 

wil Mariënhoven/Vughterstede 36 zelfstan-
dige zorghuurwoningen realiseren. Het plan 
voorziet in het wijzigen van de bestemming 
‘Groen’ naar ‘Wonen’. 

Over dit voornemen zullen geen stukken ter 
inzage worden gelegd, wordt geen gelegen-
heid geboden daarover een inspraakreactie 
of zienswijze naar voren te brengen en wordt 
geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid 
gesteld daarover een advies uit te brengen.

Over het voorontwerp bestemmingsplan wordt 
wel gelegenheid tot inspraak geboden. Op de 
gebruikelijke wijze wordt hiervan afzonderlijk 
kennis gegeven.

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

•  Lievevrouwepark, het plaatsen van twee tij-
delijke kunstobjecten in het park tot en met 
31 juli 2017, OV20171106, ingekomen op 28 
april 2017

•  Deutersestraat kavel 1 H2143, het bouwen 
van een vrijstaande woning, OV20171107, 
ingekomen op 25 april 2017

•  Marktveld 37, aanpassen lichtreclame nieuwe 
stijl Blokker, OV20171109, ingekomen op 28 
april 2017

•  Eksterpad 4, het kappen van een boom in de 
tuin, OV20171110, ingekomen op 30 april 
2017

•  Loyolalaan 52, het isoleren van het dak en 
vernieuwen van de schoorsteen, OV20171111, 
ingekomen op 1 mei 2017

•  Vliertstraat 59, het vernieuwen van de dakka-
pel aan de voorzijde, OV20171112, ingekomen 
op 2 mei 2017

•  Vliertstraat 61, het vernieuwen van de dakka-
pel aan de voorzijde, OV20171113, ingekomen 
op 2 mei 2017

•  Kapellaan 7, het vernieuwen en uitbreiden van 
de kap van de woning, OV20171114, ingeko-
men op 3 mei 2017

•  Jan van Galenstraat 29, het plaatsen van een 
schutting, OV20171115, ingekomen op 3 mei 
2017

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

INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING 
•  Leeuwensteinplein 5, brandveilig gebruik van 

het Raaduis, GM20178004, ingekomen 1 mei 
2017.

De melding is geaccepteerd op 1 mei 2017.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW EN MONUMENT

•  Hoogstraat 2B, het vernieuwen van de gevel, 
plaatsen van een dakraam en het renoveren 
van de badkamer, OV20171096.

De vergunning is verzonden op 1 mei 2017.
 

BOUW
•  Margrietlaan 39, uitbreiden inpandige berging, 

OV20171071.
De vergunning is verzonden op 26 april 2017.

•  Lievevrouwepark, het plaatsen van twee tijde-
lijke kunstobjecten in het park tot en met 31 
juli 2017, OV20171106.

De vergunning is verzonden op 2 mei 2017.
•  Stadhouderspark, Parkbos fase 3, het aan-

brengen van de aanpassingen op 13 woningen, 
OV20171031.

De vergunning is verzonden op 4 mei 2017.

BOUW MET PLANOLOGISCHE 
AFWIJKING
•  Martinilaan 12, het plaatsen van 6 vlaggenmas-

ten op het terrein, OV20171064.
De vergunning is verzonden op 4 mei 2017.

•  Cromvoirt I1444, I881, I63 en I878, het bou-
wen van een onderhoudsbrug i.v.m. de aanleg 
van de Golfbaan in Cromvoirt, OV20171066.

De vergunning is verzonden op 4 mei 2017.

BOUW EN RECLAME
•  Marktveld 37, aanpassen lichtreclame nieuwe 

stijl Blokker, OV20171109.
De vergunning is verzonden op 3 mei 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 vergunning is verzonden worden 
aangetekend. 

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Heiweg 14A, het slopen van een garage, 

SM20177018, ingekomen 25 april 2017.
De melding is geaccepteerd op 3 mei 2017.

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

WEGWERKZAAMHEDEN
Diverse wegen Vught t/m 19 mei- Onderhoud rioleringen

• Op diverse locaties in Vught en Cromvoirt worden kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd. 
•  De werkzaamheden worden vanuit de putten in de rijweg uitgevoerd waardoor er overlast is ter 

plaatse van de werkzaamheden.

Boslaan 29 mei t/m 16 juni Werkzaamheden riolering
• De Boslaan is afgesloten vanaf de spoorwegovergang tot en met de aansluiting Loonsebaan.
•  Gemotoriseerd verkeer richting Cromvoirt, IJzeren man, PI en Nationaal Kamp Vught wordt 

omgeleid. 
• Fietsverkeer blijft mogelijk.

Loonsebaan Tot eind september Werkzaamheden riolering
• Vanaf maandag 29 mei is de Loonsebaan gestremd tussen de rotonde Postweg en de Bréautélaan

Viaduct Haldersebaan Werkzaamheden Rijkswaterstaat 
Contactpersoon P. Claassen, 06 5586 02777

•  In de nacht van dinsdag 6 juni 21.00 u. tot woensdag 7 juni 06.00 u. is de Haldersebaan op het 
viaduct over de A2 afgesloten in de richting Vught. 

•  In de nacht van woensdag 7 juni 21.00 u. tot donderdag 8 juni 06.00 u. is de Haldersebaan op het 
viaduct over de A2 afgesloten in de richting St. Michielsgestel.

Afsluiting Overweg Zonneweilaan  Werkzaamheden Prorail
Contactpersoon M. van Kessel, 06 1369 4425

•  Op zondag 11 juni 00.00 u. tot maandag 12 juni 07.30 u. en zondag 18 juni 02.00 u. tot 05.15 u. is 
de overweg Zonneweilaan gestremd. (wijziging)

Afsluiting Overwegen Loonsebaan en Esschestraat Werkzaamheden Prorail
Contactpersoon B. van Lierop, 06 1561 0792

• Van vrijdag 23 juni 23.00 u. tot maandag 26 juni 07.00 u. zijn de overwegen
 Loonsebaan en Esschestraat afgesloten i.v.m. werkzaamheden aan het spoor.

•  Van vrijdag 21 juli 23.00 u. tot maandag 24 juli 07.00 u. is de overweg Loonsebaan afgesloten i.v.m. 
werkzaamheden aan het spoor.


