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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

‘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. 

 IEMAND VOORDRAGEN
 VOOR EEN LINTJE

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.

Afsluiting Loonsebaan

KRUISING BOSLAAN- LOONSEBAAN
DRIE WEKEN AFGESLOTEN
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.

Informatieavond woensdag 24 mei
Op woensdag 24 mei is er een informa-
tiebijeenkomst bij Brasserie 155 aan de 
Loonsebaan 155. U kunt hier tussen 19.30 
en 21.00 uur binnenlopen. De aannemer 
kan u alles vertellen over de aanpak en 
fasering van het werk en de bereikbaarheid 
van de Loonsebaan.

RONDLEIDING RAADHUIS OP
DINSDAG 30 MEI
Bent u ook nieuwsgierig naar de geschiedenis van ons mooie raadhuis in Vught? Kom 
dan op dinsdag 30 mei om 11.00 uur (duurt tot maximaal 12.30 uur) naar het raad-
huis voor een rondleiding. De kosten bedragen 5 euro per persoon inclusief koffie/
thee. De opbrengst gaat naar de Heijmstichting.

De stichting ‘Heijmstichting’ is op 19 maart 
2013 in het leven geroepen door de Gemeente 
Vught met het doel het doelvermogen te behe-
ren dat reeds lang onder dezelfde naam binnen 
de Gemeente bestond.

Het doel van de stichting is de zorg voor oude-
ren in de Gemeente Vught. 

Komt u ook?
Mail dan naar mevrouw L. Sidler, mailadres lies-
beth.sidler.pr@hetnet.nl

Het geheim van Vught 

VUGHT ZONDAG OP TV IN ‘BRUISEND 
HORECA’ OP SBS6
Zondag 28 mei vanaf 16.00 uur tot 16.30 uur is een aantal Vughtse horeca te zien 
in het televisieprogramma Bruisend Horeca op SBS6. Dat we in Vught een heleboel 
Schatten hebben dat weten de inwoners van Vught wel. Graag delen we het ‘geheim 
van Vught’ met heel Nederland. 

In het tv programma Bruisend Horeca trakte-
ren de presentatoren het Nederlands publiek 
op een inspirerend bezoek aan de meest uit-
eenlopende horecagelegenheden in Nederland. 
In Vught zijn ze op bezoek geweest bij Kasteel 
Maurick, de Pure Keuken, Het IJzeren Man 

Strandhuys en bij het Pop-up restaurant 
Asperges in ’t Veld in Cromvoirt. 

De herhaling is op zaterdag 3 juni van 14.30 uur 
tot 15.00 uurHOE ERVAART U DE ONDERSTEUNING 

VANUIT WEGWIJS+?
Krijgt u ondersteuning van Wegwijs+? Bijvoorbeeld jeugdhulp, schuldhulpverlening, 
Wmo-ondersteuning of hulp via de Participatiewet? De gemeente Vught is benieuwd 
van u daarvan vindt. Volgende week kunt u hier een brief  met een vragenlijst over 
ontvangen. Fijn als u meewerkt aan het onderzoek door de vragenlijst in te vullen en 
op te sturen. 

Bent u cliënt van Wegwijs+ Dan kan het zijn 
dat u eind mei een brief ontvangt met daarbij 
een vragenlijst. U kunt  de vragenlijst schrifte-
lijk invullen of digitaal via internet. 

Met de resultaten kunnen wij onze ondersteu-
ning waar nodig verbeteren.  Het onderzoek is 
anoniem en uw antwoorden worden vertrou-
welijk behandeld. De uitkomsten staan eind 
2017 op de website van de gemeente.

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.

FYSIOFIT SOCIAL CLUB
Bent u op leeftijd en hebt u behoefte aan structuur in de dag, gezelschap en beweging? 
U kunt terecht bij Fysiofit Social Club aan de Industrieweg.

Bij de Fysiofit Social Club kunt u als oudere 
elke werkdag terecht. Een indicatie is niet nodig. 
Er is elke dag een bewegingsprogramma, en 
samen met de andere deelnemers eet u een 
gezonde lunch.

Seniorenbus
Is het vervoer voor u een probleem? U kunt 
gebruik maken van de seniorenbus. U betaalt 

dan € 0,50 per ritje (plus € 5, - per maand 
abonnementskosten).

Aanmelden
Voor meer informatie over de kosten en aan-
melden kunt u contact opnemen met Vivent 
Fysiofit op 06 - 52 60 96 65 (dinsdag en don-
derdag), of via Vivent Dagbesteding op 06 - 52 
60 99 13 (maandag t/m vrijdag). 

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

Soer, S.   03-04-1989  12-05-2017 Onbekend

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

AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS 
De gemeente heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen ter hoog-
te van Paulusstraat 18, voor het parkeren van de personenauto van een gehandicapte 
bewoner .

WEGWERKZAAMHEDEN
Kruising Boslaan/ Loosebaan 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 afgesloten tussen de rotonde Postweg en De Bréautélaan

6 juni 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.

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. 
Zorg ook voor een formulier ‘toestemming 

ouders/verzorgers’, deze vindt u op www.vught.
nl. 

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.

Procedure
Hierop zijn de procedures 1 a en 4 van toepas-

sing (zie procedurekader) van 24 mei 2017 tot 
en met 6 juni 2017.

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

-  Ontwerp bestemmingsplan ‘Achterstraat naast 
2’

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

In de afgelopen jaren hebben meerdere kandidaten succesvol deelgeno-
men aan het werk-leertraject. We starten daarom met een nieuw traject 
en zoeken 9 klantgerichte collega’s, die stage willen lopen en de opleiding 
medewerker Publiekszaken willen volgen. Ook dit jaar is gekozen om 
met een aantal gemeenten in de regio samen te werken, zodat we meer 
mensen de kans bieden om werkervaring op te doen. Daarnaast biedt 
dit kansen voor de gemeenten om elkaar te ondersteunen. De afdelingen 
Publiekszaken (PZ) van de diverse gemeenten zijn op zoek naar gemo-
tiveerde kandidaten die werkervaring op willen doen in combinatie met 
een vakgerichte opleiding medewerker Publiekszaken. 

Wat ga je doen 
De afdeling Publiekszaken verleent administratieve ondersteuning op het gebied 
van afhandelen en uitreiken van reisdocumenten, rijbewijzen en het maken van 
afspraken. Je neemt de telefoon aan, geeft algemene informatie en schakelt door. Je 
ontvangt burgers en klanten aan de centrale balie en je verwijst door. Je stage loop 
je een jaar lang bij één gemeente of een half jaar in twee gemeenten. Het betreft 
de periode medio september 2017 tot medio september 2018. In deze periode ga 
je ook 8 uur per week een studie volgen.

Wat vragen wij
Je beschikt minimaal over een MBO werk- en denkniveau. Je bent bereid 8 uur per 
week de opleiding ‘medewerker Publiekszaken’  te volgen naast 12 uur stage. Je kunt 
goed mondeling en schriftelijk communiceren en je hebt een klantgerichte instelling. 
Daarnaast heb je enige ervaring met het werken op de computer. 
Als je een WW-uitkering hebt en de opleiding wil volgen, geef dit dan voor het sol-
licitatiegesprek aan het UWV door. De adviseur werk van het UWV beoordeelt of 
de opleiding gevolgen heeft voor je uitkering. Waarschijnlijk zal slechts in uitzonder-
lijke situaties toestemming worden gegeven.

Wat bieden wij 
Wij bieden jou de mogelijkheid om de opleiding ‘medewerker Publiekszaken’ vakin-
houdelijk op MBO 3-niveau te volgen, die wij volledig vergoeden. Hiervoor wordt 
een opleidingscontract afgesloten. De reiskosten voor het volgen van de opleiding 
worden vergoed (locatie opleiding is St. Oedenrode). Voor de stage wordt geen 
stagevergoeding toegekend. Je komt in een leuke collegiale werkomgeving en wordt 
door medewerkers van de gemeenten begeleid. De werkervaringsplaats geeft je 
de kans om, met je opleiding en behaalde diploma, op zoek te gaan naar een baan! 

Meer informatie 
De gemeente Vught  werkt in dit traject samen met de gemeente Haaren en de 
gemeente Hilvarenbeek. Wil je meer informatie, bel dan met afdeling HR tel: 14-073. 
Meer informatie over de gemeente is terug te vinden op de internetsite www@
vught.nl

Interesse?
Schrijf ons een enthousiaste brief waarom juist jij de kans moet krijgen op een 
werkervaringsplaats. Geef hierbij duidelijk aan naar welke gemeenten jouw voor-
keur uitgaat (zie rechterzijde). In verband met de vakantieperiode vinden de 
gesprekken in juni plaats. Geef daarom aan in welke periode jouw vakantie valt.
 
Solliciteren kan uitsluitend via https://vacatures.werkeninnoordoostbrabant.nl/ vóór 
6 juni 2017. Bij definitieve plaatsing voor een werkervaringsplaats is het noodzake-
lijk om een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen of aan te vragen. De 
kosten hiervan worden vergoed.

WIJ ZOEKEN KANDIDATEN VOOR CIRCA 20 UUR PER WEEK
PAK JE KANS
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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

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

•  Albertusstraat 7, het maken van een door-
braak tussen de woonkamer en de keuken, 
OV20171118, ingekomen op 18 mei 2017.
 
Hierop is procedure 1c van toepassing (zie 
procedurekader), onder vermelding van het 
aanvraagnummer.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

BOUW
•  Haverhoeve 33, plaatsen van een erker aan 

de voorzijde van de woning, OV20171098
•  Loyolalaan 52, isoleren van het dak en het ver-

nieuwen van de schoorsteen, OV20171111

De vergunningen zijn verzonden op 19 mei 
2017.

BOUW EN IN-/UITRIT
•    Deutersestraat 20B (kavel 4, H2162), het 

bouwen van een woning en het aanleggen 
van een in-/uitrit, OV20171105.

De vergunning is verzonden op 17 mei 2017.

KAP
Lekkerbeetjenlaan perceel L 4078, kappen en 
planten van een zomereik, OV20171116.
De vergunning is verzonden op 17 mei 2017.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Kapellaan 7, het vernieuwen/uitbreiden van 

de kap van de woning, OV20171114.

De vergunning is verzonden op 17 mei 2017.

•  Louise de Colignylaan 1, het plaatsen van een 
tuinhuis, OV20171075.

De vergunning is verzonden op 18 mei 2017.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING 
EN IN- EN UITRIT

•  Graaf van Rechterenlaan 6 (kavel 19,A3933), 
het bouwen van een woning en het aanleg-
gen van een in-/uitrit, OV20171078.

De vergunning is verzonden op 17 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 
•  Gementweg 4, het verwijderen van asbest-

houdende materialen, SM20177021, ingeko-
men 11 mei 2017.

De melding is geaccepteerd op 16 mei 2017.

PROCEDURE 
Hierop is de procedure 1c van toepassing (zie 
procedurekade

BOUWEN 
EN WONEN

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLANNEN ‘STADHOUDERSPARK, DEELGEBIED
KAMERS I’ EN ‘VUGHTERSTEDE, LOCATIE MERPATISTRAAT’
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
overeenkomstig de Algemene inspraak- en 
participatieverordening bekend dat de voor-
ontwerpbestemmingsplannen ‘Stadhouderspark, 
Deelgebied I en ‘Vughterstede, locatie 
Merpatistraat ter inzage liggen.

Waarom zijn deze voorontwerpbestem-
mingsplannen gemaakt?
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 senio-
renwoningen op de locatie.

2.  Merpatistraat,  in het verlengde van Huize 
Theresia (nu in gebruik als paardenwei) wil 
Mariënhoven/Vughterstede 36 zelfstandige 
zorghuurwoningen realiseren. Het plan ziet 
toe op het wijzigen van de bestemming 
‘Groen’ naar ‘Wonen’. 

Hoe kunt u deze voorontwerpbestem-
mingsplannen inzien?
De voorontwerpbestemmingsplannen met 
bijbehorende stukken liggen gedurende zes 

weken vanaf 25 mei tot en met 5 juli 2017 ter 
inzage tijdens openingsuren bij de Ontvangst- 
en informatiebalie van het gemeentekantoor, 
Secretaris van Rooijstraat 1 te Vught. 

U kunt deze voortontwerpbestemmingsplan-
nen ook via internet raadplegen
(www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) 
onder ID-nummers:
NL.IMRO.0865.vghBPshpkamers1-VO01 en 
NL.IMRO.0865.vghBPHTmerpatistr-VO01. 
Tegen betaling zijn afschriften van de ter inzage 
liggende stukken verkrijgbaar. 

Hoe kunt u reageren op deze plannen?
Gedurende deze inspraaktermijn kan eenieder 
naar keuze schriftelijk of mondeling zijn reactie 
over de voorontwerpbestemmingsplannen naar 
voren brengen.

Schriftelijke reacties moeten worden gericht 
aan: Burgemeester en wethouders van Vught, 
Afdeling Ontwikkeling, Postbus 10.100,  5260 
GA Vught.
Indien u een mondelinge reactie wilt inbren-
gen kunt u contact opnemen met de afdeling 
Ontwikkeling, telefoonnummer 14073.


