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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

Start initiatief ‘Kom erbij & schuif aan’

SAMEN ETEN IN VUGHT:
GEZOND EN GEZELLIG

Chris van der Sanden, Alice van Leeuwen (Vrijwillige Ouderenadviseurs), Hilde Gijsbers (Wegwijs+) en 
Yvonne Kolmans (Welzijn Vught) met de vouchers voor een gratis maaltijd (Marianne Bax van ABZ staat 
niet op de foto)

In Vught en Cromvoirt zijn er veel mogelijkheden om samen te eten. Met het initiatief 
‘Kom erbij & Schuif aan’ willen we stimuleren dat nog meer ouderen en mensen met 
een beperking hier gebruik van maken. Met vouchers voor een gratis maaltijd kunnen 
zij ontdekken hoe prettig het kan zijn om samen te eten bij een van de eetpunten in 
Vught of Cromvoirt. 

Want wist je dat je elke dinsdagmiddag en 
donderdagavond bij de Rode Rik terecht 
kunt? En zelfs dagelijks bij Huize Elisabeth of 
Woonzorgcentrum Theresia? Of in Cromvoirt, 
waar een keer per maand een aanschuiftafel 
wordt georganiseerd?

Meer informatie over de mogelijkheden om 
samen te eten in Vught vind je op de Sociale 
Kaart: www.socialekaart.vught.nl/sameneten 

‘Kom erbij & schuif aan’ is een initiatief van 
Ouderen Samen, Welzijn Vught, KBO, Anders 
Bezig Zijn en de Gemeente Vught in samen-
werking met De Rode Rik, Vughterstede en het 
Wapen van Cromvoirt. De vouchers worden 
uitgedeeld tijdens de huisbezoeken door de 
Vrijwillige Ouderenadviseurs, medewerkers van 
Wegwijs+, Welzijn Vught en Anders Bezig Zijn.

VUGHT OP DE DERDE PLAATS DUURZAAMSTE 
GEMEENTEN VAN NEDERLAND
Vught staat op een eervolle derde plaats van duurzaamste gemeenten van Nederland. 
Wethouder Potters van ‘duurzaamheid’ is blij met dit resultaat. Vught staat in de 
Nationale Monitor Duurzame gemeenten op plaats 3. Plaats 3, van alle 388 gemeen-
ten dus. Het gaat niet alleen over energie, groen en biologisch eten, maar over het 
complete ecologische, economische en sociaal-culturele beleid.

De vierde Nationale Monitor Duurzame 
Gemeenten presenteert duurzaamheidstrends 
over de periode 2014-2017 voor de 388 
Nederlandse gemeenten. Vught is op de vol-
gende gebieden vergeleken met alle andere 
gemeenten:
1. Geen armoede
2. Geen honger
3. Goede gezondheid en welzijn
4. Kwaliteitsonderwijs
5. Gendergelijkheid
6. Schoon water en sanitair
7. Duurzame energie
8. Fatsoenlijk werk en gezonde economie
9.  Duurzame industrie, innovatie en infrastruc-

tuur
10. Ongelijkheid verminderen
11. Duurzame steden en gemeenschappen
12. Verantwoorde consumptie en productie
13. Klimaatactie
14. Leven op het land

15. Vrede, veiligheid en gerechtigheid
16.  Partnerschappen voor de doelen

Hiermee eindigden we dus op die mooie plaats 
3. Vorig jaar was dat nog 9. Op alle drie de 
hoofdgebieden stegen we: 

•  Ecologie van plaats 21 naar plaats 13 (van de 
388)

• Economie van plaats 71 naar plaats 26
•  Sociaal-cultureel van plaats 85 naar plaats 48
Geen top 10 per deelgebied, maar de prestatie 
is er niet minder om. Veel gemeenten scoren 
op het ene gebied heel hoog en op andere 
gebied heel laag. Nummer één Midden Delfland 
staat bij ecologie en sociaal-cultureel landelijk 
op plaats 1, maar economisch op plaats 352. 
Nummer twee Bunnik staat bij sociaal-cultureel 
landelijk op plaats 5, economisch op plaats 8, 
maar ecologisch op plek 225. Vught werd in 
het rapport nadrukkelijk geprezen om de hoge 
score op alle drie de gebieden. 

COMMISSIE ‘DE VUGHTSE REGELING’
KAN AAN DE SLAG
Als een inwoner een beroep doet op De Vughtse Aankoopregeling, wordt de aanvraag 
beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Daarom is de gemeente op zoek 
gegaan naar autonome specialisten die de aanvragen deskundig en onpartijdig gaan 
toetsen. Die zoektocht is voltooid. De gemeenteraad heeft de leden benoemd en de 
commissie kan aan de slag. 

De Vughtse Aankoopregeling is een gemeente-
lijk initiatief voor inwoners die in de problemen 
komen door de bouwplannen aan het spoor of 
de rijksweg N65. Is er sprake van een onver-
koopbare woning én een noodzaak om te ver-
huizen, dan biedt de regeling uitkomst. U kunt 
dan, onder voorwaarden, uw woning te koop 
aanbieden aan de gemeente. 

De Commissie en uw aanvraag
De commissie bestaat uit drie specialisten, 
ieder met een eigen vakgebied. Dat maakt de 
commissie deskundig op het gebied van finan-

ciële zaken, medische en sociale aspecten en 
de woningmarkt. Hier is specifiek naar gezocht 
zodat elke aanvraag deskundig en objectief 
beoordeeld wordt. Nu de commissie voltallig 
is, gaat zij aan de slag met de eerste aanvragen.

De aankoopregeling
Wilt u meer weten over of een aanvraag indie-
nen voor de Vughtse Aankoopregeling? Kijk dan 
op www.rijksinfravught.nl.

Daar vindt u informatie, de voorwaarden om 
mee te doen én het aanvraagformulier. 

BRIEFADRES OF POSTADRES
Hebt u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u in een instelling woont? Dan kunt u 
zich inschrijven op een briefadres. Dit kan het adres van een familielid, vriend of ken-
nis zijn. De bewoner van dit adres moet schriftelijk toestemming geven. Ook zorgt hij 
of zij er voor dat de post u persoonlijk bereikt. Het is daarom niet mogelijk om een 
briefadres te hebben op een postbus. U regelt een briefadres bij de gemeente. 
Een woonadres is het adres waar u woont. Een briefadres is het adres van een andere 
persoon of van een instelling (de zogenoemde briefadresgever). Met het adres van 
de briefadresgever bent u zonder woonadres toch bereikbaar voor de overheid. Het 
briefadres kan alleen in Nederland zijn. 

De briefadresgever moet ervoor zorgen dat 
post van de overheid u bereikt. Denk aan 
brieven, belastingformulieren, een stempas of 
een dagvaarding. De briefadresgever is óf een 
natuurlijk persoon; óf een instelling die door de 
gemeente is aangewezen. Het briefadres moet 
een bekend adres zijn in het BasisRegistratie 
Personen.

Waar inschrijven op een briefadres? 
U kunt zich met een briefadres inschrijven 
bij de gemeente waar het adres is. U moet 
wel schriftelijke toestemming hebben van de 
persoon die op het adres woont. Het toestem-
mingsformulier vindt u op www.vught.nl

• een identiteitsbewijs van uzelf
•  een ondertekende schriftelijke toestem-

ming van de briefadresgever, bijvoorbeeld de 
hoofdbewoner van het briefadres

•  een identiteitsbewijs (of een kopie hiervan) 
van de briefadresgever

Let op: De gemeente kan u een boete geven als 
u bewust voor onjuiste informatie zorgt in de 
BRP. Deze boete is er om ervoor te zorgen dat 
iedereen zich goed inschrijft en op tijd de juiste 
informatie doorgeeft.
De ‘Beleidsregels briefadres gemeente Vught 
2017’ zijn op 29 augustus door het college 
vastgesteld en treden op 12 oktober 2017 in 
werking

VUGHT KAPT 46 DODE EN ‘SLECHTE’ BOMEN
In Vught zijn 46 bomen rijp voor de kap. De bomen zijn dood of er zo slecht aan toe, 
dat er niets anders overblijft dan ze van hun voetstuk te halen. Zo voorkomen we 
bovendien dat ze gevaar veroorzaken door om te waaien of afbrekende takken.  

De lijst van 46 bomen is tot stand gekomen 
door meldingen van bewoners en controle 
door de gemeente Vught. De bomenlijst vormt 
de basis voor de aanvraag van de omgevings-

vergunning voor de kap van de bomen. Deze is 
op 5 oktober ingediend. 
Voor elke gekapte boom wordt, waar dat kan, 
een nieuwe boom geplant. 

FYSIEKE AFSLUITING GROENEWOUDDREEF 
EN OMGEVING VUGHT
De gemeente heeft besloten tot het verlenen van medewerking om de veiligheid te 
verbeteren op  de Groenewouddreef door maatregelen te treffen in de vorm van het 
plaatsen van een verzinkbare paal ter hoogte van N65. 

Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op 
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn de 

procedures 1a en 4 van toepassing (zie proce-
durekader) in de periode van 11 oktober 2017 
t/m 22 november 2017.

Alleen bedoeld voor blad

BLADKORVEN IN VUGHT 
Het is weer herfst. Op meerdere plaatsen zetten we bladkorven neer om blad 
te verzamelen. De gemeente verwijdert het blad van de openbare weg, van 
grasvelden en uit de gemeentelijke plantsoenen.

Alleen voor bladafval 
De bladkorven zijn alleen bedoeld voor blad. Afval van snoeiwerkzaamheden bij u in de 
tuin kunt u gratis bij de milieustraat inleveren of in uw groene container voor GFT-afval 
doen. Wordt er in de bladkorf ander afval dan gemeentelijk blad gestort, dan verwijderen 
we de bladkorf.



   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

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

INSTELLEN VAN PARKEERPLAATSEN VOOR 
HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE AUTO’S 
De gemeente heeft besloten tot het instellen/ realiseren van een tweetal gereser-
veerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s (E-laadpunt) gelegen 
aan de Schoolstraat in Vught. 

Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd 
door middel van toepassing van bord E04 (par-
keergelegenheid) met onderbord met de tekst 
‘uitsluitend opladen elektrische voertuigen’. 

Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op 
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn de 
procedures 1a en 4 van toepassing (zie proce-
durekader) in de periode van 11 oktober 2017 
t/m 22 november 2017.

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

-  Ontwerp bestemmingsplan ‘Stadhouderspark, 
deelgebied Kamers 1’

•  U vindt alle informatie over de plannen, 
gebieden 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 vergadering 
staat op de site van de gemeente Vught, www.
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven 
weken op dinsdagmorgen in het gemeente-
kantoor. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met het secretariaat van de 
Welstandscommissie via telefoonnummer 073 
65 80 680, 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

•  Drongelens Kanaal perceel A 615, het kap-
pen van bomen op het talud, OV20171227, 
ingekomen op 29 september 2017

•  Hadewychstraat 1, het bouwen van een car-
port, OV20171228, ingekomen op 1 oktober 
2017

•  St.-Lambertusstraat 89, het intrekken van de 
milieuvergunning veehouderij, OV20171229, 
ingekomen op 19 september 2017

•  Rozenstraat 4, het uitbreiden van de woning, 
OV20171230, ingekomen op 3 oktober 2017

•  Bosscheweg 2, het plaatsen van 3 vlaggenmas-
ten t.h.v. ingang parkeerterrein, OV20171231, 
ingekomen op 4 oktober 2017

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
BOUW

•  Kerkstraat 70, het uitbreiden van de zolder, 
OV20171197.

De vergunning is verzonden op 5 oktober 2017.
•  Hertoglaan 62, het uitbreiden van de woning 

i.v.m. het vergroten van de badkamer, 
OV20171219.

De vergunning is verzonden op 5 oktober 2017.
•  Wielewaal 25, het uitbreiden van de slaapka-

mer op de begane grond, OV20171216.
De vergunning is verzonden op 5 oktober 2017.

AANLEG
•  Taalstraat 127B, het kappen van een beuk, 

OV20171226.
De vergunning is verzonden op 3 oktober 2017.

•  Drongelens Kanaal perceel A 615, het kap-
pen van bomen op het talud, OV20171227.

De vergunning is verzonden op 3 oktober 2017.
                                                                                                                                       
INRIT/UITWEG

•  Van Beurdenstraat 23, het aanleggen van een 
in- en uitrit, OV20171153.

De vergunning is verzonden op 5 oktober 2017.

KAP
-  Kolonel Thomsonlaan 2 B, kappen van twee 

sparren, OV20171224.
De vergunning is verzonden op 6 oktober 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 
•  Diverse woningen Druivenkas, Langedam 

en Mastdammenhoeve, het verwijderen 
van asbest uit de kozijnen betreft de vol-
gende woningen Druivekas 1, 5, 21, 23, 

25, 27, 29, 35, en Langedam 23,27 en 29, 
Mastdammenhoeve 4 en 12, SM20177044, 
ingekomen 25 september 2017.

De melding is geaccepteerd op 3 oktober 2017.
•  Driesedam 20, 22 en 24, het slopen van 

bergingen, SM20177040, ingekomen op 12 
september 2017.

De melding is geaccepteerd op 5 oktober 2017.

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

•  Martinilaan 8, brandveilig gebruik van de 
Martinihal, GM20178005, ingekomen 14 juni 
2017.

De melding is geaccepteerd op 3 oktober 2017.

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  Vught, het houden van de Meierijloop op 

zondag 29 oktober 2017 van 9.00 tot 16.00 
uur, AP20170200.

De vergunning is verzonden op 4 oktober 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. 

INGETROKKEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
MILIEU

•  St-Lambertusstraat 89, intrekking milieuver-
gunning veehouderij, OV20171229.

De intrekking is verzonden op 5 oktober 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.


