
Informatiepagina van de gemeente Vught 31 - 05 - 2017

Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, Vught. Tel. 14073. Kijk ook op www.vught.nl          Gemeente Vught        @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) 658 07 50
wegwijs@vught.nl | www.wegwijsplus.vught.nl

Tot en met 16 jun

KRUISING BOSLAAN- LOONSEBAAN 
AFGESLOTEN
We zijn begonnen 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. 

Tot en met 16 juni is de kruising 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.

Maandag 5 juni

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Op maandag 5 juni is het gemeentekantoor gesloten. 

WAT KUNT Ú DOEN OM RATTEN
TE BESTRIJDEN?

De rat rukt op in ons land. Milde winters en het verminderd gebruik van rattengif dra-
gen bij aan een groeiende rattenbevolking. Weggegooide etensresten en voerresten 
van (huis)dieren trekken ratten aan. Ook in Vught hebben we hier last van. Wat doet 
de gemeente om de rat te bestrijden en wat kunt u zelf doen?

Wat doet de gemeente Vught?
Naast de vangkooi, zet rattenbestrijder Wespro 
een nieuw wapen in tegen de ratten: de 
Rodenator. Dit apparaat perst een mengsel 
van zuurstof en propaan in de gangenstelsels 
van het ongedierte en brengt dit – met een 
lichte knal – tot ontploffing. De ratten wor-
den direct, op een humane, milieuvriendelijke 
manier gedood. Gelijktijdig wordt het hele gan-
genstelsel vernield. 

Wat kunt u zelf doen? 
We moeten het samen ratten zo moeilijk 
mogelijk maken. U kunt daar zelf bij helpen:. 

•  Gooi geen etensresten buiten de deur op 
grasvelden

• Laat geen voedsel rondslingeren 

•  Houd voer voor uw huisdieren buiten bereik 
en goed gesloten 

•  Laat geen voer achter als u naar het park, 
speeltuin of een vijver gaat

•  Komt uw tuin uit op een sloot of vaart? Maai 
de waterkant en houd de begroeiing kort.

•    Vermijd puin en rommel in uw tuin of op uw 
plaats; het zijn goede schuilplaatsen voor rat-
ten.

•  Houd ratten buiten de deur. Maak gaten in 
muur, kozijn of deur dicht. Een rat heeft vol-
doende aan een gat zo groot als uw duim om 
binnen te komen.

Met uw hulp krijgen roepen we de rat een halt 
toe. Dank u wel voor uw medewerking. 

Taxussnoeisel kan de hoop vergroten

LEVER VANAF 15 JUNI UW TAXUSSNOEISEL 
IN BIJ DE MILIEUSTRAAT
Vijftig procent van alle chemokuren worden gedaan met geneesmiddelen op basis 
van Taxus. In de jonge naalden van Taxus baccata zit baccatine, een belangrijk wapen 
tegen kanker. Het snoeisel van een taxushaag van 50 meter lang, levert de nodige 
grondstof voor de behandeling van één kankerpatiënt. Jaarlijks hebben tienduizenden 
kankerpatiënten chemotherapie nodig. Voor al die mensen kan uw taxushaag de hoop 
vergroten.

Hoe doet u mee?
Breng uw taxussnoeisel gratis naar de 
Milieustraat in Vught. Vanaf 15 juni staan daar 
speciale bakken klaar voor uw taxussnoei-
sel. Zo levert u de levensreddende grondstof 
voor chemotherapeutische geneesmiddelen en 
bovendien wordt voor elke kubieke meter zui-
ver taxussnoeisel 50 euro geschonken aan een 
kanker gerelateerde organisatie.

Let wel op
Taxussnoeisel moet jong (enkel eenjarig snoei-
sel met takken tot 30 cm) en zuiver (taxus-
snoeisel vermengd met aarde, gras of ander 
groen is waardeloos) zijn. Anders is het niet te 
gebruiken.

Hartelijk dank.

Op donderdag 1 juni vergadert de Commissie Ruimte. Tijdens deze vergadering debat-
teren raads- en collegeleden over onderstaande onderwerpen. De vergadering begint 
om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de commissiekamer van het raadhuis aan 
het Leeuwensteinplein 5.

De concept-agenda en alle bijlagen staan op 
www.vught.nl. De vergadering is openbaar, u 
bent van harte welkom. U kunt de vergadering 
ook rechtstreeks volgen via www.vught.nl.

Indien u over een geagendeerd onderwerp uw 
mening kenbaar wilt maken, dan is er de moge-
lijkheid om tijdens de commissievergadering 
in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw 
visie over het onderwerp met de commissie te 
delen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt 
maken, kunt u dat vooraf telefonisch melden bij 
de griffier, mw. K.I. Goossens, tel. (073) 658 01 
99, of mailen naar griffie@vught.nl.

Onderwerpen Commissie Ruimte van 
donderdag 1 juni, aanvang 20.00 uur.

•  Vaststellen ontwikkelvisie Vught Centrum Zuid
•  Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Vught 

Zuid
•  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen her-

inrichting golfbaan Cromvoirt
•  1e herziening Verkeer en Vervoerplan 2014-

2018
•   Wijzigen verkeerskundige komgrens A65 - 

N65

COMMISSIE RUIMTE
Donderdag 1 juni 20.00 uur

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.



Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, Vught. Tel. 14073. Kijk ook op www.vught.nl          Gemeente Vught        @Vught

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

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

WEGWERKZAAMHEDEN
Kruising Boslaan/ Loosebaan 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
• 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.

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 senioren-
woningen op de locatie.

2.  Merpatistraat,  in het verlengde van Huize 

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

•  Ruidigerdreef perceel M 483 en M 480, het 
aanleggen van een tijdelijk werkterrein incl. 
in-/uitrit i.v.m. aanpassingen aan het leidingtra-
cé, OV20171119, ingekomen op 18 mei 2017

•  De Kikvorsch perceel D 4470, het aanbrengen 
van een kunstgrasveld, ballenvangers, afraste-
ringen en 8 lichtmasten, OV20171120, ingeko-
men op 19 mei 2017

•  Poortlaan perceel A 1291, het bouwen van 
een woning, OV20171121, ingekomen op 19 
mei 2017

•  Maurickplein 8, het wijzigen van de voorgevel, 
OV20171122, ingekomen op 18 mei 2017

•  Maarten Trompstraat 57, het plaatsen van een 
nok verhogende dakkapel aan de achterzijde, 
OV20171123, ingekomen op 22 mei 2017

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

BOUW
•  Maurickplein 8, het wijzigen van de voorgevel, 

OV20171122.
De vergunning is verzonden op 22 mei 2017.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Stadhouderslaan 19, 21, 23 en 25, het plaatsen 

van een schutting, OV20171081.
De vergunning is verzonden op 23 mei 2017.

BOUWEN 
EN WONEN

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 bekijken op 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 wethou-
ders van Vught, Afdeling Ontwikkeling, Postbus 
10.100, 
5260 GA Vught. Indien u een mondelinge reac-
tie wilt inbrengen kunt u contact opnemen 
met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 
14073.
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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.


