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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

Route Truck Tour 2017 uitgebreid 

KOM JE OOK ZWAAIEN?
De Truck Tour – een stoet van vuilniswagens - rijdt dit jaar een uitgebreidere route. De 
stoet vertrekt vanuit Vught vanaf het Reinier van Arkel terrein en rijdt door Haaren, 
Boxtel en Sint-Michielsgestel. De Truck Tour is op zondag 1 oktober 2017 en vertrekt 
rond 14.00 uur.

Zo’n  65 mensen die in behandeling zijn bij 
Reinier van Arkel of deelnemen aan het initi-
atief Samen Sterk in de wijk uit Vught rijden 
dit jaar mee met de Truck Tour. Een mooi en 
belangeloos initiatief van de Afvalstoffendienst 
voor onze cliënten.

In totaal rijden 50 vuilniswagens mee: van 
zijladers, achterladers, kleppenwagens tot 
haakwagens en grote opleggers. Van de 
Afvalstoffendienst van de gemeente ’s-Her-
togenbosch rijden er 43 vuilniswagens mee. 
Ook gaan zes vuilniswagens van de gemeente 
Boxtel mee, net als de nieuwste truck van de 
gemeente Vught. 

Startschot
De Truck Tour start om 14.00 uur bij Zorgpark 
Voorburg in Vught en duurt zo’n 2,5 uur. Eddy 
van Doorn geeft het startschot. Verschillende 
wethouders waaronder Wethouder Heijboer 
zwaaien ze uit. 

Route
De Truck Tour vertrekt om 14.00 uur op het 
terrein van Zorgpark Voorburg in Vught, bij 
Ontmoetingscentrum De Stenen Hut, aan de 
Watertorenlaan 13.  Via de Laagstraat, Michiel 

de Ruyterweg en Esscheweg rijdt de stoet 
dwars door Esch, via de Haarenseweg en 
Leunisdijk. Via de Esschebaan, Leenhoflaan en 
Annastraat rijdt de stoet naar de Parallelweg 
Noord, Stationsstraat, de Baroniestraat en 
Schijndelsedijk. Via de St. Lambertusweg en 
Dorpsstraat rijdt de colonne door Gemonde. 
Via de Gemondseweg rijdt de Truck Tour naar 
St. Michielsgestel. Via de Schijndelsestraat en 
Nieuwstraat richting De Hoogstraat naar Den 
Dungen. Via het Maaskantje rijdt de stoet naar 
de Litserstraat richting de Dungense Brug. Via 
de N279 en de Maastrichtseweg rijden ze rich-
ting de Rijnstraat, Van Grobbendoncklaan en 
Aartshertogenlaan. Over de Diezebrug rijdt de 
stoet naar het Wilhelminaplein en weer terug 
richting Vught via Taalstraat en Glorieuxlaan. 
Rond 16.30 uur verwachten we de Truck Tour 
weer in Vught. 

Veiligheid
De gemeente ’s-Hertogenbosch zet een groot 
aantal verkeersregelaars in. Zo kan de colonne 
op een veilige manier de route rijden. En is 
er zo min mogelijk overlast voor het andere 
verkeer. 
Meer informatie over de Truck Tour 2017 vindt 
u op www.afvalstoffendienst.nl.

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
Albrecht, D.E.  15-02-1997  20-09-2017   Onbekend

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

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
‘STADHOUDERSPARK, DEELGEBIED KAMERS 1’
Burgemeester en wethouders van Vught maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerp bestemmingsplan ‘Stadhouderspark, 
deelgebied Kamers 1’ (voorheen locatie Klaassen) van donderdag 28 september 2017 
tot en met woensdag 8 november 2017 ter inzage ligt. Het plangebied Kamers 1 ligt 
ten noorden van de kern Vught. De locatie wordt aan de noordwestzijde begrensd 
door de Postweg. Aan de zuidwestzijde grenst het plangebied aan andere delen van 
het plan Stadhouderspark, Parkbos. De zuidoostzijde grenst aan een bestaand privaat 
sportcomplex. 

Waarom is dit bestemmingsplan 
gemaakt?
Voor de ontwikkeling van Stadhouderspark is 
in 2007 het bestemmingsplan ‘Stadhouderspark 
Vught’ opgesteld. Stadhouderspark bestaat uit 
een aantal deelgebieden: Dorpsrand, Parkbos, 
Kamers en Hagen. Het onderhavige plangebied 
betreft een deel van deelgebied ‘Kamers’.
De woningtypologieën en verkaveling in een 
deel van deelgebied ‘Kamers’ zijn aangepast 
zodat zij beter aansluiten bij de huidige woning-
markt. De belangrijkste wijziging ten opzichte 
van de oorspronkelijke planopzet betreft het 
aantal en het type woningen. Binnen de hui-
dige bestemming zijn maximaal 18 woningen 
toegestaan, terwijl er nu behoefte is aan een 
ander woningtype en aan 32 woningen. In het 
bestemmingsplan ‘Stadhouderspark, deelgebied 
Kamers 1’ worden bovengenoemde ontwik-
kelingen mogelijk gemaakt.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het ontwerp van het bestemmingsplan met 

bijlagen ligt van donderdag 28 september 2017 
tot en met woensdag 8 november 2017 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de ontvangst- 
en informatiebalie van het gemeentekantoor, 
Secretaris 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.vghBPshp-
kamers1-ON01, thuis of in de hal van het 
gemeentekantoor. Tegen betaling zijn afschrif-
ten van de ter inzage liggende stukken ver-
krijgbaar. 

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. 

Schuift u ook aan op 7 oktober?

AAN TAFEL!
Van 2 tot en met 7 oktober is de Week van de Toegankelijkheid. Daarom organiseren 
we in Vught een middag met als thema  ‘Aan tafel’. U kunt proeven van allerlei lek-
kernijen. Maar u kunt dan ook zelf ervaren hoe het is om blind  te zijn of gebonden 
te zijn aan een rolstoel. 

De lange tafel staat schuin tegenover het 
gemeentekantoor, waar vroeger het postkan-
toor stond. Er zijn verder stands met  infor-
matie over hulpmiddelen en over de instanties 
waar u voor hulp terecht kunt met psychische 
problemen, beginnende dementie of een licha-
melijke beperking.  Ook tonen cliënten van ver-
schillende zorgorganisaties hun talenten. Deze 

middag wordt georganiseerd door Samen Sterk 
in de Wijk in samenwerking met Toegankelijk 
Vught en de Ondernemersvereniging Vught. U 
bent welkom tussen 13.00 uur en 17.00 uur. 
Een middag voor iedereen, met of zonder 
beperking, om elkaar te ontmoeten en informa-
tie uit te wisselen. Aanmelden hoeft niet. U kunt 
gewoon aanschuiven.

Download de Afvalstoffendienst app

LET OP: AFVALWIJZER APP
VERVALT PER 1 OKTOBER

Vanaf 1 oktober 2017 vervalt de app ‘Afvalwijzer’.  Alle informatie over afval en 
het legen van de containers staat dan alleen nog in de Afvalstoffendienst app. 
De Afvalstoffendienst app kunt u downloaden via de App Store en Google Play. 

Beide apps bestonden al langer naast elkaar en zijn beiden succesvol. Echter, de 
Afvalstoffendienst app kent technisch meer mogelijkheden. Zo kan die app steeds verder 
gepersonaliseerd worden. De Afvalstoffendienst heeft daarom besloten om per 1 oktober 
alleen met de Afvalstoffendienst app verder te gaan. Vanaf die datum staat er geen actuele 
informatie meer in de Afvalwijzer app.
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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

BOUWEN 
EN WONEN

COMMISSIE BESTUUR
& SAMENLEVING
Donderdag 28 september 20.00 uur

Op donderdag 28 september vergadert de Commissie Bestuur & Samenleving. Tijdens 
deze vergadering debatteren raads- en collegeleden over onderstaande onderwerpen. 
De vergadering begint om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de commissieka-
mer van het raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5.

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

Als u over een geagendeerd onderwerp uw 
mening kenbaar wilt maken, dan kunt u tijdens 
de commissievergadering inspreken. U krijgt 
dan de gelegenheid uw visie over het onder-
werp 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 Bestuur & 
Samenleving  van donderdag 28 septem-
ber, aanvang 20.00 uur.

• Lokale televisie Avulo
•  Technische wijziging Gemeenschappelijke 

Regeling WSD
• Meedoenregeling 
• Verordening Adviesraad sociaal domein Vught
•  Wijziging financiële verordening 2017 en finan-

ciële beleidsnota’s

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 vergadering 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 tussen 9.00 en 17.00 uur 
en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

INGEKOMEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Wielewaal 25, het aanpassen van de carport, 
OV20171217, ingekomen op 13 september 
2017

•  Van de Pollstraat 2, brandveilig gebruik 
Basisschool De Piramide, UV20174013, inge-
komen op 15 september 2017

•  Den Hoek 3, het verbouwen van het woon-
huis, OV20171218, ingekomen op 17 sep-
tember 2017

•  Hertoglaan 62, het uitbreiden van de woning 
i.v.m. vergroten badkamer, OV20171219, 
ingekomen op 18 september 2017

•  Lekkerbeetjenlaan perceel L 4078, het intrek-
ken van de verleende omgevingsvergunning 
kap, OV20171220, ingekomen op 18 septem-
ber 2017

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Boxtelseweg 64, het verbouwen en uitbrei-
den van de schuur als vergader- en lunchlo-
catie, OV20171173.

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

•  Molenvenseweg 41A, het renoveren van de 
woning, OV20171195

  De vergunning is verzonden op 18 septem-
ber 2017

•  Aert Heymlaan 19B, het wijzigen van de dak-
kapel, OV20171212

  De vergunning is verzonden op 21 septem-
ber 2017

•  Driesedam 24, het bouwen van een woon-
wagen, OV20171206

  De vergunning is verzonden op 22 septem-
ber 2017

•  Driesedam 20, het bouwen van een woon-
wagen, OV20171207

  De vergunning is verzonden op 22 septem-
ber 2017

BOUW EN MONUMENT
• Sparrendaalseweg 5, het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden aan dak en gevels 
van het koetshuis, OV20171177
De vergunning is verzonden op 20 september 
2017.
                                                                                                                                          
BOUW, MONUMENT EN RECLAME

•  Taalstraat 51, het wijzigen van de gevel 
gemeentelijk monument, OV20171162

De vergunning is verzonden op 21 september 
2017.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Van Voorst tot Voorststraat 10, het uitbou-

wen van de woning op de eerste verdie-
ping i.v.m. het verruimen van de badkamer, 
OV20171174

De vergunning is verzonden op 18 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. 

VERLEENDE ONTHEFFING GELUID- 
OF LICHTHINDER

•  N65 t.h.v. Vught, het uitvoeren van herstel-
werkzaamheden aan de fietspaden langs de 
N65 in de periode van 3 oktober tot en met 
13 november 2017, AP20170253

De ontheffing is verzonden op 21 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. 

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Honderdmorgensedijk 2, het verwijderen van 

asbest in gedempte melkput, SM20177038, 
ingekomen 6 september 2017

De melding is geaccepteerd op 19 september 
2017

•  Sparrendaalseweg 5, het saneren van 
een schoorsteenpijp en olietank van het 
Koetshuis i.v.m.  onderhoudswerkzaamheden, 
SM20177031, ingekomen 27 juli 2017

De melding is geaccepteerd op 20 september 
2017

•  St.-Lambertusstraat 50, het verwijderen van 
asbest golfplaten van de schuur, SM20177041, 
ingekomen 14 september 2017

De melding is geaccepteerd op 20 september 
2017

PROCEDURE 
Hierop is de procedure 1c van toepassing (zie 
procedurekader). 
       

  
ONTWERPBESCHIKKING 
AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 

• Van de Pollstraat 2, brandveilig gebruik 
Basisschool De Piramide, UV20174013

Het college van B en W zijn voornemens, gelet 
op artikel 2.1 en 2.13 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsver-
gunning te verlenen. 
De ontwerpbeschikking en de daarop betrek-
king hebbende stukken op de aanvraag omge-
vingsvergunning liggen ter inzage vanaf de dag 
na publicatie.

PROCEDURE 
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepas-
sing (zie procedurekader). De termijn eindigt 
zes weken na de dag van publicatie.

ONTWERPBESLUIT HOGERE 
WAARDEN WET GELUIDHINDER
Ten behoeve van het bestemmingsplan 
‘Stadhouderspark, deelgebied Kamers I, te Vught 
is een aanvraag om hogere waarden ingevolge 
de Wet geluidhinder ingediend. Deze ontheffing 
is aangevraagd vanwege het feit dat de voor-
keursgrenswaarde met betrekking tot de toe-
gestane geluidsbelasting overschreden wordt.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens 
de verzochte hogere waarden vast te stellen.

PROCEDURE
Op dit besluit is de procedures 1c en 3 van 
toepassing vanaf 28 september 2017.


