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In dit Integraal KindCentrum  (IKC) komen de 
twee basisscholen De Wieken en De Baarzen. 
Zij vallen onder de Leijestroom. Daarbij komt 
er een gymnastiekvoorziening/ sportvoorzie-
ning en ruimtes voor kinderopvang, buiten-

schoolse opvang en peuteropvang. Natuurlijk 
wordt er nauw samen gewerkt met Jeugd- en 
Jongerencentrum Elzenburg. Vanuit dit centrum 
komt er ok een toegang tot de sportzaal. 

Wethouder Fons Potter en directeur Bart van Ek van Stichting Leijestroom hebben 
afgelopen maandag de eerste paal geslagen voor de nieuwe school De Avonturier (De 
Wieken & De Baarzen). Volgens planning kunnen kinderen het schooljaar 2018-2019 
starten in deze prachtige nieuwe school. Het begin is gemaakt! 

WEEKEND 23 EN 24 SEPTEMBER 
WERKZAAMHEDEN VUGHTERWEG (N2)
Op 23 en 24 september voert de gemeen-
te ‘s-Hertogenbosch asfaltonderhoud 
uit aan een deel van de Vughterweg 
(N2). Het gaat om het deel tussen de 
Heunweg en de Paardensteeg (op- en 
afrit A65). Om ervoor te zorgen dat het 
verkeer zo min mogelijk overlast van de 
werkzaamheden ervaart voeren we deze 
in het weekend uit.

Bereikbaarheid
Tussen zaterdag 23 september 7.00 uur en zon-
dag 24 september 19.00 uur is de Vughterweg 
tussen de Heunweg en de Paardensteeg (op- 
en afrit A65) niet bereikbaar voor autoverkeer. 
Verkeer leiden we om met borden. 

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE 
BESTEMMING 

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

Zit je in groep 7 of 8?

DOE MEE MET DE KEUKENBAZENBATTLE
Ben je 10, 11 of 12 jaar? Kook je graag of zou je dat wel willen leren? Geef je op voor 
de Keukenbazenbattle en wordt Keukenbaas 2017!

Je verzint – samen met je vrienden of klasge-
nootjes – een lekker hoofgerecht met produc-
ten uit de buurt. Hebben jullie het leukste of 
lekkerste menu van heel Vught en Cromvoirt 
samengesteld? Dan doe je mee aan de Mega 
Live KookBattle. Dat is een kookwedstrijd tus-
sen 18 gemeenten in Noord-Brabant. Je gaat de 
maaltijd dan klaarmaken voor een aantal gasten, 
waaronder  burgemeester Van de Mortel

Omdat we in Vught natuurlijk graag willen win-
nen, krijgen jullie hulp van topkok Niek van 
Lieverloo van Kasteel Maurick. Van hem leren 

jullie de kneepjes van het vak en hij helpt jullie 
gerecht nog lekkerder te maken. Bij de Mega 
Live KookBattle is hij natuurlijk ook aanwezig 
om samen met jullie iets heel bijzonders op 
tafel te zetten. 

Ook meedoen?
Vind je het leuk om mee te doen?  Geef je dan 
voor 24 september op. Kijk op facebook.com/
keukenbazen of op www.keukenbazen.nl voor 
alle spelregels. Daar vind je ook een overzicht 
van winkels/bedrijven waar je terecht kunt voor 
lekkere ingrediënten uit de buurt. Doe je mee? 

WERELDALZHEIMERDAG 
 

WERELD ALZHEIMERDAG VUGHT 

Donderdag 21 september 2017 

14.00 - 17.00 UUR 

 

DEMENTIE 
HOREN, ZIEN EN DOEN 

 

INFORMATIE - LEZING - ACTIVITEITEN  
voor iedereen die met dementie te maken heeft 

 
Huize Elisabeth, St.-Elisabethstraat 2, Vught 

Aanmelden niet nodig. Meer informatie? 
Welzijn Vught: 073 - 656 53 50 

 

i.s.m. Vivent, Vughterstede, Gemeente Vught, Welzijn Vught 

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

Kotwal, D. 04-04-1970  11-09-2017   Onbekend

Procedure
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraag-
nummer
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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 verschul-
digde 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 indie-
nen 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 hier-
bij 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 daar-
tegen een bezwaarschrift worden ingediend 
door belanghebbenden (gedurende een termijn 
van 6 weken). Het bezwaarschrift moet wor-
den ondertekend 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 
werking. 
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, 
kunt u tegelijkertijd een verzoek om een voor-
lopige 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 
daartegen een beroepschrift worden ingediend 
door belanghebbenden (gedurende een termijn 
van 6 weken). Het beroepschrift moet worden 
ondertekend 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 
genoemde rechtbank via: loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschik-
ken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de site voor de precieze voor-
waarden. Voor het indienen van een beroep-
schrift 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 wor-
den Voorgelegd aan de Welstandscommissie. 
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor-
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan 
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De 
vergaderingen van de Welstandscommissie 
zijn openbaar. De agenda voor elke verga-
dering staat op de site van de gemeente 
Vught, www.vught.nl. De vergaderingen zijn in 
de oneven weken op dinsdagmorgen in het 
gemeentekantoor. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met het secretariaat van 
de Welstandscommissie via telefoonnummer 
14073, bereikbaar op maandag t/m vrijdag tus-
sen 9.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 
12.30 uur.

INGEKOMEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Driesedam 24 (perceel D 4612), het bouwen 
van een woonwagen, OV20171206, ingeko-
men op 7 september 2017

•  Driesedam 20 (perceel D 4612), het bouwen 
van een woonwagen, OV20171207, ingeko-
men op 7 september 2017

•  Plan de Koepel kavel 9 (perceel L 3920), het 
aanleggen van een in-/uitrit, OV20171208, 
ingekomen op 8 september 2017

•  Perceel B 9861 (Esschestraat 115), het bou-
wen van een vrijstaande woning, OV20171209, 
ingekomen op 9 september 2017

•  Taalstraat 84, het renoveren van de voorgevel, 
OV20171210, ingekomen op 9 september 
2017

•  Pepereind 9, het bouwen van een schuur, 
OV20171211, ingekomen op 11 september 
2017

•  Aert Heymlaan 19b, het wijzigen van de dakka-
pel, OV20171212, ingekomen op 6 september 
2017

•  Willem van Beuningenlaan 1, verbouwen van 
een patiobungalow naar twee patiobunga-
lows en het aanleggen van een in- en uitrit, 
OV20171213, ingekomen op 11 september 
2017

•  Helvoirtseweg 47, maken van een dakopbouw, 
OV20171214, ingekomen op 12 september 
2017

•  Taalstraat 97, het schilderen van de gevel, kozij-
nen en hekwerk, OV20171215, ingekomen op 
11 september 2017

•  Wielewaal 25, het uitbreiden van de slaapka-
mer op de begane grond, OV20171216, inge-
komen op 13 september 2017

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Bergenshuizenseweg 4, het plaatsen van een 
telefoonmast, OV20171130;

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

Het College van B&W heeft besloten deze 
aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken 
met toepassing van artikel 3.9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
BOUW

•  Prins Bernhardlaan 44, vervangen van 2 kozij-
nen in de voorgevel en plaatsen dakkapel aan 
de achterzijde, OV20171196.

De vergunning is verzonden op 13 september 
2017.

BOUW EN IN-/UITRIT
•  Ridder van Brechtlaan 2, het bouwen van 

een woning en het aanleggen van een inrit, 
OV20171166.

De vergunning is verzonden op 12 september 
2017.

•  Graaf van Rechterenlaan 1, het bouwen van 
een woning en het aanleggen van een inrit, 
OV20171168.

De vergunning is verzonden op 15 september 
2017.

KAP
•  Baarzenstraat perceel D 4880, het kappen van 

20 bomen in voetpad Baarzenstraat i.v.m. her-
inrichting, OV20171198.

De vergunning is verzonden op 15 september 
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

INGETROKKEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
MILIEU

•  Deutersestraat 37, het voeren van een vee-
houderij, OV20171184

De intrekking is verzonden op 15 september 
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. 


