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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

4 tot en met 11 november

WEEK VAN DE GASTVRIJHEID IN DE 
BAARZEN / VUGHTSE HOEVEN

Woont u in De Baarzen / Vughtse Hoeven? Zet dan 4 tot en met 11 november alvast in 
uw agenda. Dan is de Week van de Gastvrijheid. En dat betekent dat u mee kunt doen 
aan allerlei leuke activiteiten in uw eigen buurt. U bent van harte welkom.

Centraal thema deze keer is: ‘ontmoeten door 
activiteit, beweging en samen eten’. Er is een 
leuk programma voor jong en oud. De Week 
van de Gastvrijheid brengt mensen bij elkaar en 
laat ook zien wat er allemaal al is in Vught-Zuid. 
Komt  u ook?

Waar?
De Week van de Gastvrijheid in De Baarzen 

/ Vughtse Hoeven vindt plaats op verschil-
lende locaties, zoals bij Basisschool De Baarzen, 
De Rode Rik 2.0, Sportpark Bergenshuizen, 
Sportzaal Lidwina, Hertog van Brabantschool, 
natuurpark De Kwebben, Speeltuin Turfveld 
en de Kapel op Zorgpark Voorburg. Volgende 
week staat het volledige programma in Het 
Klaverblad. Inwoners van De Baarzen / Vughtse 
Hoeven vinden het nu al bij deze krant. 

RONDLEIDING RAADHUIS
OP DINSDAG 31 OKTOBER

Bent u ook nieuwsgierig naar de geschiedenis van ons mooie raadhuis in Vught? Kom 
dan op dinsdag 31 oktober om 11.00 uur (duurt tot 12.30 uur) naar het raadhuis 
voor een rondleiding. De kosten bedragen 5 euro per persoon inclusief koffie/thee. De 
opbrengst gaat naar de Heijmstichting.

De stichting ‘Heijmstichting’ is op 19 maart 
2013 in het leven geroepen door de Gemeente 
Vught met het doel het doelvermogen te behe-
ren dat reeds lang onder dezelfde naam binnen 
de Gemeente bestond.

Het doel van de stichting is de zorg voor oude-
ren in de Gemeente Vught. 

Komt u ook?
Mail dan naar mevrouw L. Sidler, mailadres lies-
beth.sidler.pr@hetnet.nl

Zondag 12 november van 13.30-18.30 uur

DAG VAN DE MANTELZORG
Bent u mantelzorger? Dan bent u van harte uitgenodigd op zondag
12 november voor de Dag van de Mantelzorg op Landgoed Huize Bergen 

Programma 
 13.30 Inloop 
 14.00  Ontvangst, welkom door Wethouder Heijboer 
 14.30  Er zijn verschillende activiteiten waar je er twee uit kunt kiezen: 
  • Creatief bezig zijn met macramé, fotografie en armbanden maken
  • Verwenactiviteiten zoals voetreflex, nagels lakken en diverse massages 
  • Lezing over Van Gogh 
  • Workshop mindfulness en tarotkaarten
  • Proeverij van wijn en bier 
 16.30  Rad van Avontuur met leuke prijzen 
 17.15  Stamppottenbuffet 
 18.30  Afsluiting en kleine attentie 

Aanmelden?
Stuur een mail naar info@welzijnvught.nl of bel naar 073 656 53 50.

DIT NAJAAR: WERK AAN DE WEG
Voor een goed en veilig wegennet is regelmatig onderhoud nodig. In de komende tijd 
herstellen we op diverse locaties in Vught het asfalt. Houdt u rekening met mogelijke 
stremmingen en enige overlast. 

Dit najaar werken we op allerlei plaatsen in 
Vught aan de weg. Elke week leest u in de 
gemeenterubriek van het Klaverblad, onder 
‘wegwerkzaamheden’, waar we bezig zijn en 
met welke verkeersmaatregelen u te maken 
hebt. Waar dat wenselijk is, ontvangen bewo-
ners een informatiebrief over het werk in hun 
wijk of straat. 

Start werk 
Het onderhoudswerk gaat op maandag 30 
oktober van start tot en met 8 november. We 
beginnen in de Haldersebaan, waar we het 
asfalt van de rijweg en de carpoolplaats repa-
reren, van 30 oktober tot en met 3 november. 
Het beschadigde asfalt wordt vervangen. We 

passen daar de aansluiting met het fietspad naar 
Vught aan, waarbij de voorrang wordt gewijzigd. 
Daarna voorzien we de rijweg van nieuw asfalt.
Ook gaan we aan het werk in de volgende 
straten:

•  Gementweg, gedeeltelijk vanaf Deutersestraat 
richting Nieuwkuijk. Afgesloten van 30 okto-
ber tot eind november

•  Gementweg tussen Honderdmorgensedijk 
en Maysteeg, afgesloten van 31 oktober tot 
8 november

•  Mastdammenhoeve, afgesloten van 3 novem-
ber t/m 24 november 

•  St. Michielsgestelseweg, oversteek met de 
Haldersebaan. Afgesloten van 1 tot 3 novem-
ber.

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

Geutjes,S.T.M.  22-12-1971  19-10-2017  Onbekend
Giganovic, M.  23-09-1991  19-10-2017  Onbekend
Bibi, O.   14-12-1971  19-10-2017  Onbekend

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

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

- Bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 28’
-  Ontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding 

Nationaal Monument Kamp Vught’ (NMKV)
- Bestemmingsplan ‘Achterstraat naast 2’
-  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.

WEGWERKZAAMHEDEN

Onderhoudswerkzaamheden op diverse wegen 
Herstelwerkzaamheden en asfalteren

Vanaf 30 oktober tot half december wordt er onderhoud verricht aan diverse wegen 
in Vught. De volgende wegen moeten hiervoor worden afgesloten:

•  Carpoolplaats Haldersebaan afgesloten vanaf 30 oktober – 3 november

•  Gementweg, gedeeltelijk vanaf Deutersestraat richting Nieuwkuijk. Afgesloten 
van 30 oktober tot eind november

•  Gementweg tussen Honderdmorgensedijk en Maysteeg. Afgesloten van 
31 oktober tot 8 november

• Mastdammenhoeve. Afgesloten van 3 november t/m 24 november 

•  St. Michielsgestelseweg, oversteek met de Haldersebaan. Afgesloten van 1 tot 
3 november
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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 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

•  Poortlaan 10, het kappen van een boom, 
OV20171239, ingekomen op 13 oktober 
2017

•  Vlashoek 4, het plaatsen van een aanbouw, 
OV20171240, ingekomen op 11 oktober 
2017

•  Koepelweg 20, het plaatsen van een hekwerk 
met poort, OV20171241, ingekomen op 16 
oktober 2017

•  Heiweg 2, het plaatsen van steunbalken in 
de woning, OV20171242, ingekomen op 16 
oktober 2017

•  Dillenburglaan 5A, het plaatsen van een 
nieuw kozijn, OV20171243, ingekomen op 
17 oktober 2017

•  St.-Lambertusstraat perceel I 698, het plaat-
sen van een overkapping bij het voetbalveld, 
OV20171244, ingekomen op 16 oktober 
2017

•  Driesedam 29, het plaatsen van een erker 
aan de voorzijde, OV20171245, ingekomen 
op 18 oktober 2017

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
BOUW

•  Den Hoek 3, het verbouwen van het woon-
huis, OV20171218.

De vergunning is verzonden op 17 oktober 
2017.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Wielewaal 25, het aanpassen van de carport, 

OV20171217.
De vergunning is verzonden op 17 oktober 
2017.

•  Ploegveld 11, het gebruiken van de begane 
grond ten behoeve van de dienstverlening, 
OV20171238.

De vergunning is verzonden op 19 oktober 
2017.

•  Koepelweg 20, het plaatsen van een hekwerk 
met poort, OV20171241.

De vergunning is verzonden op 19 oktober 
2017.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING 
EN AANLEG

•  Pepereind 9, het bouwen van een schuur, 
OV20171211.

De vergunning is verzonden op 17 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. 

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING
•  Postweg 1 (start + finish), het houden van 

de Kangoeroeloop op dinsdag 26 december 
2017 tussen 13.30 en 16.30 uur, AP20170307.

De vergunning is verzonden op 13 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 
• Bronoliebergweg 7 en 9, het verwijderen 
van asbesthoudende dak beplating van de gara-

BOUWEN 
EN WONEN

ge, SM20177047, ingekomen 4 oktober 2017.
De melding is geaccepteerd op 19 oktober 
2017.

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


