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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

•  Met een advies voor kleuren die je goed 
staan en modellen die bij je lijf passen koop je 
bewuster kleding die goed bij je past. En daar 
doe je langer mee.

•  Koop het liefst etenswaren zonder verpakking. 
Zit er wel een verpakking om? Kies dan alleen 
voor recyclebare verpakkingen, zoals plastic. 
En vermijd verpakkingen die bij het restafval 
gaan, zoals folie. Goed voor het milieu en voor 
uw portemonnee, want u betaalt voor elke 

keer als u de grijze bak buiten zit.

•  Probeer alles wat u in huis hebt ook te gebrui-
ken. Elk jaar gooien we voor minstens 2,5 euro 
aan eetbaar voedsel weg. Dat is ongeveer € 
340 per huishouden. Geef producten die u 
toch niet gebruikt weg, of verzin er een recept 
mee. Controleer geregeld wat u in huis hebt. 
Verloopt de uiterste houdbaarheidsdatum bin-
nenkort? Maak deze producten dan snel op.

 100-100-100: 

HONDERD DAGEN ZO VEEL
MOGELIJK AFVALVRIJ

Ruim 60 Vughtse huishoudens zijn inmiddels zes weken bezig om zo weinig mogelijk 
restafval te produceren. Elke week wegen ze het restafval en doen opdrachten waar-
mee ze aan het denken worden gezet over hun afvalverbruik. Neem ook eens een 
kijkje op www.vught.100-100-100. U vindt er van alles. Van interessante nieuwberich-
ten over afval, foto’s, filmpjes en tips. Hieronder enkele tips van de deelnemers.

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.

Erven gezocht voor ErvenPlus

WILT U MEER ‘LEVEN’ OP UW ERF? 
Wordt u warm van, het ritselen van egels, het fladderen van vleermuizen, het kwet-
teren van zwaluwen en mussen, roepende uilen en meer beplanting? Dan is dit project 
ErvenPlus misschien iets voor u. Het doel is te komen tot een grotere natuurlijke vari-
atie van planten en dieren op uw erf. En dat kost u niets. 

Wie zoekt Brabants Landschap?
•  iedereen die een erf heeft buiten de bebouwde 

kom
•  interesse heeft om maatregelen te nemen voor 

erfbewonende soorten
•  er geen bezwaar tegen heeft dat iemand een 

speciale ‘erfscan’ komt uitvoeren
•  woonachtig is in één van de deelnemende 

gemeentes (zie www.brabantslandschap.nl/erf-
vogels)

Wat biedt Brabants Landschap?
• advies over biodiversiteit op het erf
• een speciale erfscan
• een erfplan op maat
•  voorzieningen en (streekeigen) beplanting om 

soorten te helpen
• nieuwe streekeigen beplanting
• beheeradvies bestaande erfbeplanting

Interesse?
Stuur dan een e-mail naar
erfvogelsbrabant@gmail.com

VESTINGLOOP DOOR VUGHT
Op zondag 21 mei is de Vestingloop. Deze 
gaat ook door Vught. Een aantal straten zal 
daarom enige tijd afgesloten zijn. Het gaat om 
de Vughterweg, Bosscheweg, De Heun en de 
Paardensteeg.

In verband met de omleidingen zetten wij 
verkeersregelaars in op de volgende plek-
ken: uitgang hotel De Witte, hoek Taalstraat/
Loonsebaan/Heun/Bosscheweg en De Heun en 
Paardensteeg

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 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.

25 mei en 26 mei

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Op donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei is het gemeentekantoor gesloten.
De Milieustraat is vrijdag 26 mei open van 12.30 uur tot 17.00 uur.

ONDERZOEK LHBT-ERS 
Bent u lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender? Vul dan onze vragenlijst 
in. Wij onderzoeken wat uw ervaringen zijn in uw woonplaats. Voelt u zich veilig en 
geaccepteerd? Bent u bekend met hulpinstanties? Is er voldoende (gemeentelijke) 
ondersteuning? Door mee te doen aan dit onderzoek  kan de gemeente uw positie 
wellicht verbeteren.

De gemeenten ’s-Hertogenbosch en Oss zijn 
Regenboogstad. Zij zetten zich in om de 
acceptatie van lesbische vrouwen, homosek-
suele mannen, biseksuelen en transgenders te 
verbeteren. 

De gemeente Vught sluit daarbij aan en doet 
daarom mee aan dit onderzoek. 

U kunt de vragenlijst vinden op de website van 
de gemeente Vught, www.vught.nl 
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BOUWEN 
EN WONEN

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
‘ACHTERSTRAAT NAAST 2’, VUGHT
Burgemeester en wethouders van Vught maken overeenkomstig artikel 3.8 van de 
Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Achterstraat 
naast 2’ ter inzage ligt.

Waarom is dit
bestemmingsplan gemaakt?
Dit bestemmingsplan is gemaakt om een 
Ruimte voor Ruimte woning mogelijk te maken 
op het perceel kadastraal bekend als Vught sec-
tie H nr 2155, plaatselijk bekend Achterstraat 
ong. te Cromvoirt.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het ontwerp van het bestemmingsplan met 
bijlagen ligt van donderdag 18 mei 2017 tot 
en met woensdag 28 juni 2017 gedurende 
zes weken ter inzage bij de ontvangst- en 
informatiebalie van het gemeentekantoor, Secr. 
van Rooijstraat 1 te Vught. U kunt de stukken 
ook raadplegen via internet (www.vught.nl en 

www.ruimtelijkeplannen.nl) onder ID-nummer 
NL.IMRO.0865.bgBPAchterstrbij2-ON01, thuis 
of in de hal van het gemeentekantoor. Tegen 
betaling zijn afschriften van de ter inzage lig-
gende stukken verkrijgbaar. 

Hoe kunt u reageren op het plan?
Gedurende de genoemde termijn kan eenie-
der schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 
over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar 
maken. Een schriftelijke zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan wordt gericht aan 
de gemeenteraad van Vught. Het postadres is: 
Postbus 10100, 5260 GA Vught. Voor het geven 
van een mondelinge reactie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Ontwikkeling. 

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
-Lekkerbeetjenlaan perceel L 4078 nabij toe-
gangspoort Craijenstein, het kappen en planten 
van een zomereik, OV20171116, ingekomen op 
3 mei 2017
-Deutersestraat kavel 1 perceel H 2143, het 
aanleggen van een in-/uitrit, OV20171117, inge-
komen op 8 mei 2017
 
Hierop is procedure 1c van toepassing (zie 
procedurekader), onder vermelding van het 
aanvraagnummer.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
BOUW

-Juliana van Stolberglaan 72, plaatsen van een 
tuinhuis en een poort, OV20171097.
De vergunning is verzonden op 10 mei 2017.

KAP
-Eksterpad 4, kappen van 1 beuk in de tuin, 
OV20171110.
De vergunning is verzonden op 9 mei 2017.

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
WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

-  Voorontwerpbestemmingsplan
 ‘St.-Michielsgestelsweg naast 7’
- 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.

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.


