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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

RAADSVERGADERING
DONDERDAG 15 JUNI 20.00 UUR

Donderdag 29 juni: informatiemarkt over 

PLANNEN AAN SPOOR EN N65
Nieuws, uitgebreide informatie en volop ruimte voor uw vragen over spoor en rijks-
weg N65 in Vught. Dat bieden wij u op de informatiemarkt op 29 juni aanstaande bij 
Novalis aan de Industrieweg 9c in Vught.  

Wanneer:  Donderdag 29 juni van 16.00 tot 
21.00 uur. U bent welkom op het 
moment dat u schikt.

Waar:  Novalis aan de Industrieweg 9C in 
Vught. 

 
Graag tot 29 juni bij Novalis! 

Bewust omgaan met afval

ZET DE GROENE CONTAINER GERUST WAT 
VAKER BUITEN
De kosten voor het aan de straat zetten van de groene container zijn niet hoog. 
Zet de bak daarom gerust wat vaker aan de straat, zeker in de zomer. Bovendien: 
als de bak erg vol is en te zwaar wordt (meer dan 75 kilo), kan de wagen van de 
Afvalstoffendienst de bak niet legen. 

De kosten voor het inzamelen van afval bestaan 
voor de meeste inwoners uit twee tarieven. U 
betaalt een vast bedrag. Hoeveel dit is hangt 
af van uw woonsituatie. Als u alleen woont 
betaalt u minder als dat u met anderen woont. 
Voor het aan de straat zetten van de groene 
bak betaalt u slechts € 2, - per keer. Het is dus 

– zeker in de zomer – aan te raden de bak wat 
vaker aan de straat te zetten – ook als deze 
nog niet helemaal vol is. Zo voorkomt u dat de 
bak gaat stinken en te zwaar wordt. Een volle 
groene bak, met veel ingeklinkt afval, kan name-
lijk niet getild worden door de hefarm van de 
wagen van de Afvalstoffendienst. Zij moeten de 
volle bak dan laten staan.

Voor de lediging van een gewone grijze bak 
(140 liter) betaalt u € 7,50. Scheidt u het afval 
goed – dus: gft-afval in de groene container, 
plastic verpakkingsmateriaal en drankkartons 
in de speciale zakken, papier en karton apart 
en glas en blik in de krat – dan scheelt u dat 
dus veel geld.

Hoogbouw
Woont u in een flat of appartement met 
een verzamelcontainer? Dat betaalt u wel 
een vast tarief voor uw afval, maar u hebt 
geen aparte kosten voor uw productie van 
rest- en gft-afval.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 15 juni 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 www.vught.nl

HAMERSTUKKEN
•  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

herinrichting golfbaan Cromvoirt
•    1e Herziening Verkeer en Vervoerplan 2014-

2018
• Transformatie Jeugd

BESPREEKSTUKKEN
• Ontwikkelvisie Vught Centrum Zuid
•  Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Vught 

Zuid
•  Uitwerking amendement Vughtse 

Aankoopregeling
• Beweegzaal Vught Centrum
• Wijzigen bebouwde komgrens A65 – N65
•  Ontwerpbegroting 2018 en jaarrekening 

2016 ODBN

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.

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

Ali, H.E.H.  15-12-1993  08-06-2017 Onbekend
Kooimans, P.  15-06-1965  08-06-2017 Onbekend

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

ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN  
‘HONDERDMORGENSEDIJK 2’
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend dat het door de gemeenteraad vastge-
stelde bestemmingsplan ‘Honderdmorgensedijk 
2.’ vanaf 6 april 2017 gedurende zes weken ter  
inzage heeft gelegen. Tijdens deze termijn is 
geen beroep ingesteld dan wel een verzoek om 
schorsing of voorlopige voorziening ingediend 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. Het bestemmingsplan is op 18 
mei 2017 in werking is getreden en op deze 
datum tevens onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan kan worden ingezien via 
www.vught.nl/bouwen-en-wonen/ruimtelijke-
plannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

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

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.
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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

•  Glorieuxlaan C 2440, het verbouwen van de 
kapel op Park Glorieux naar 6 appartementen, 

OV20171128, ingekomen op 2 juni 2017
•  Boxtelseweg 64, het verbouwen en uitbreiden 

van de schuur, OV20171129, ingekomen op 5 
juni 2017

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

BOUW
•  Michiel de Ruyterweg 69, het plaatsen van een 

schutting, OV20171125.
De vergunning is verzonden op 8 juni 2017.

INRIT/UITWEG
•  Loonsebaan perceel A 651, het aanleggen van 

een in-/uitrit, OV20171094.
De vergunning is verzonden op 8 juni 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

De gehele route wordt met borden ‘Linie 1629 
route’ aangegeven. De route is op elk punt te 
beginnen en loopt in een gesloten cirkel om de 
stad heen.
Een speciale route-app is in ontwikkeling, maar 

nu al is de route op www.s-hertogenboschop-
dekaart.nl/linie1629 terugvinden. Daar worden 
ook de historische plekken die u passeert in 
woord en beeld toegelicht.

OPENING FIETSROUTE LINIE 1629
Afgelopen vrijdag hebben wethouders van ’s-Hertogenbosch, Heusden, Sint-
Michielsgestel en Vught de Linie 1629 fietsroute geopend. Langs deze fietsroute van 
49 km lengte verwijst het landschap nog steeds naar het beleg van Den Bosch door 
stadhouder Frederik Hendrik (1629).

ONHERROEPELIJK BESTEMMINGSPLAN 
‘FORT  ISABELLA’
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend dat het door de gemeenteraad vastge-
stelde bestemmingsplan ‘Fort Isabella’ vanaf  13 
april 2017 gedurende zes weken ter  inzage 
heeft gelegen. Tijdens deze termijn is geen 
beroep ingesteld dan wel een verzoek om 
schorsing of voorlopige voorziening ingediend 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. Het bestemmingsplan is op 25 
mei 2017 in werking is getreden en op deze 
datum tevens onherroepelijk geworden.

Het bestemmingsplan kan worden ingezien via 
www.vught.nl/bouwen-en-wonen/ruimtelijke-
plannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl.

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN

AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS 
De gemeente heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen ter 
hoogte van Vlasmeersestraat 98, voor het parkeren van de personenauto van een 
gehandicapte bewoner .

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

sing (zie procedurekader) van 15 juni 2017 tot 
en met 27 juli 2017.

De volgende plannen liggen ter inzage:

-   Voorontwerpbestemmingsplan
 ‘Stadhouderspark, Deelgebied Kamers I’ 
-  Voorontwerpbestemmingsplan ‘Vughterstede, 
locatie Merpatistraat’

-  Ontwerp bestemmingsplan ‘Achterstraat naast 
2’

 

•  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.


