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RAADSVERGADERING
DONDERDAG 5 OKTOBER 20.00 UUR

   Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, Vught. Tel. 073 658 06 80. Kijk ook op www.vught.nl       Gemeente Vught        @Vught        06 11 13 32 51

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

ONZE VUGHTSE KEUKENBAZEN
De Vughtse Keukenbazen die met Chefkok Niek van Lieverloo van Kasteel Maurick 
meegaan naar de grote finale zijn: Oden en Bono. Zij gaan naar de Mega Live 
KookBattle met hun hoofdgerecht genaamd :’Brabants Beste’. 

Chef-kok Niek koos dit team uit een groot aan-
tal inzendingen van jonge Vughtse Smaakmakers. 
Het was een heel moeilijke keuze. Iedereen 
hartelijk bedankt voor je deelname en blijf 
vooral lekker koken. 

De Mega Live KookBattle is op zaterdag 7 
oktober op het Koning Willem I College in 

Den Bosch. Op woensdag 11 oktober is op het 
Provinciehuis het een finalediner waar Albert 
Verlinde de winnaar bekend maakt. Als onze 
jongens Keukenbazen 2017 worden mag ook 
Burgemeester Van de Mortel zich een jaar lang 
Smaakburgemeester van Nederland mag noe-
men. We houden jullie op de hoogte!

Download de Afvalstoffendienst app

LET OP: AFVALWIJZER APP
VERVALT PER 1 OKTOBER

De app ‘Afvalwijzer’ werkt niet meer. 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 alleen met de 
Afvalstoffendienst app verder te gaan. In de Afvalwijzer app staat geen actuele informatie 
meer.

Bono en Oden maken zich samen met chefkok Niek van Lieverloo klaar voor de Mega Live KookBattle)

De gemeenteraad vergadert op donderdag 5 oktober om 20.00 uur. Tijdens deze 
vergadering 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 volgen via www.vught.nl

HAMERSTUKKEN
•  Vaststelling Bestemmingsplan Achterstraat 

naast 2
• APV bepaling aanpak woonoverlast
•  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

voor het realiseren van een in- en uitrit voor 
een horecagelegenheid nabij de IJzeren Man

•  Technische wijziging Gemeenschappelijke 
regeling WSD

• Verordening adviesraad sociaal domein Vught
• Financiële verordening

BESPREEKSTUKKEN
• Audiovisuele middelen Raadhuis 
• Cameravolgsysteem in het Raadhuis 
• Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2023
• Meedoenregeling

Aansluitend is er een besloten raadsvergadering 
conform aangenomen motie van 22.12.2016 
om de benoeming van de leden van de onaf-
hankelijke commissie De Vughtse Regeling te 
behandelen. Het besluit van de raad wordt via 
de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd.

Bijeenkomst vrijdag 6 oktober 14.00 – 16.00 uur 

FINANCIEEL MISBRUIK,
HERKEN DE SIGNALEN 
Samen Sterk in de Wijk organiseert een informatiebijeenkomst over financieel 
misbruik met als doel de zelfredzaamheid te versterken, signalen te herkennen en 
bewustzijn te vergroten.

De bijeenkomst is op vrijdag 6 oktober 2017 
en start om 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur 
tot 16.00 uur bij ABZ, St.- Elisabethstraat 1B, 

Vught. De bijeenkomst is gratis. Voor meer 
informatie kijk op www.ouderensamen.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

van Keijzerswaard,P.F.J.M. 19-09-1967 28-09-2017  Onbekend
Brown, O.S.  12-02-1992 28-09-2017  Onbekend
Van Egmond, J.  17-09-1981 28-09-2017  Onbekend
Swinkels, S.  09-04-1991 28-09-2017  Onbekend
Van Venrooij, H.J.  17-06-1959 28-09-2017  Onbekend
Opbroek, M.M.J.H. 0201-1968 28-09-2017  Onbekend

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

Schuift u ook aan op zaterdag 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 verschillende zorgor-

ganisaties 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 informatie uit te wis-
selen. Aanmelden hoeft niet. U kunt gewoon 
aanschuiven.
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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

Meld u aan voor de e-mailservice

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN 
VERGUNNINGAANVRAGEN IN UW BUURT?
Wilt u weten of er binnenkort in uw omgeving een verbouwing aankomt? Of dat er 
in uw buurt bomen gekapt of een huis gerenoveerd gaat worden. Iedere week vindt 
u deze publicaties op de gemeentepagina’s in het Klaverblad. Vanaf deze week kunt u 
zich ook aanmelden voor de e-mailservice van de overheid. Zo mist u geen bekend-
making meer in uw postcodegebied en weet u precies wat er speelt in uw buurt.

Hoe werkt het?
• Ga naar www.overheid.nl
•  Ga op het midden van de pagina naar het 

icoontje ‘Blijf op de hoogte’
• Vul uw mail adres en postcode in
•  Vul in welke vergunningaanvragen u wilt ont-

vangen

U kunt zich altijd afmelden voor deze e-mail-
service. Hebt u nog vragen?
Mail dan naar gemeente@vught.nl of bel naar 
073 65 80 680.

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

-  Ontwerp bestemmingsplan ‘Stadhouderspark, 
deelgebied Kamers 1’

•  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.

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

•  Leeuwensteinlaan 35, het intern verbouwen 
van de woning, OV20171221, ingekomen op 
25 september 2017

•  St.-Elisabethstraat 62, uitbreiden van de 
woning aan de achterzijde, OV20171222, 
ingekomen 27 september 2017

•  Obrechtsingel 18, het plaatsen van 2 dakkapel-
len en aanbouwen van garage, OV20171223, 
ingekomen op 27 september 2017

•  Kolonel Thomsonlaan 2b, het kappen van 
twee sparren, OV20171224, ingekomen op 
25 september 2017

•  Perceel 4060, het bouwen van 36 apparte-
menten (herontwikkeling locatie Theresia), 
OV20171225, ingekomen op 28 september 
2017

•  Taalstraat 127b, het kappen van een beuk, 
OV20171226, ingekomen op 28 september 
2017

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Loyolalaan perceel L 1608, het tijdelijk wijzi-
gen van het gebruik, OV20171180;

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

•  Akkerstraat 18, plaatsen van een dakkapel aan 
de achterzijde van de woning, OV20171172

De vergunning is verzonden op 27 september  
2017.

•  Helvoirtseweg 47, het plaatsen van een dak-
opbouw, OV20171214.

De vergunning is verzonden op 28 september 
2017.

INRIT/UITWEG
•  Zonneweilaan 18 (L 3920), het aanleggen van 

een in-/uitrit, OV20171208.
De vergunning is verzonden op 25 september 
2017.

•  Loonsebaan 185, aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20171203.

De vergunning is verzonden op 27 september 
2017.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Zonneweilaan 18 (L 3920), het bouwen van 

een woning, OV20171179.
De vergunning is verzonden op 25 september 
2017.

•  Gogelstraat 7, het uitbreiden van de eerste 
verdieping, OV20171204.

De vergunning is verzonden op 28 september 
2017.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING 
EN AANLEGGEN

•  Bergenshuizenseweg 4, plaatsen van een tele-
foonmast, OV20171130.

De vergunning is verzonden op 27 september 
2017.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING 
EN MONUMENT

•  Taalstraat 97, schilderen van de gevel, kozij-
nen en hekwerk, OV20171215.

De vergunning is verzonden op 27 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 
•  Ruidigerdreef 10, het verwijderen van 

asbest in de coating van het leidingtracé, 
SM20177043, ingekomen 19 september 2017.

De melding is geaccepteerd op 26 september 
2017.

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

INGETROKKEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
KAP

•  Lekkerbeetjenlaan perceel L 4078, het intrek-
ken van de verleende omgevingsvergunning 
kap, OV20171220.

De intrekking is verzonden op 27 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. 


