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 4 tot en met 11 november

 WEEK VAN DE GASTVRIJHEID IN
 DE WWBAARZEN / VUGHTSE HOEVEN

WANNEER

Zaterdag 4 november
9.00-17.00 uur

Zaterdag 4 november
10.00-16.00 uur

Zondag 5 november 
13.00-16.00 uur

Zondag 5 november
15.00 uur

Zondag 5 november
14.00-16.30 uur

Maandag 6 november 
11.00-13.30 uur

Maandag 6 november
20.00 uur

Dinsdag 7 november
9.30-11.30 uur

Dinsdag 7 november
12.00-13.00 uur

Dinsdag 7 november
13.30-16.00 uur

Dinsdag 7 november
14.30-16.30 uur

Dinsdag 7 november
18.00-20.30 uur

Woensdag 8 november
9.30-11.30 uur

Woensdag 8 november
Vanaf 14.00 uur

Woensdag 8 november
10.45-11.45 uur

Woensdag 8 november
13.00-17.00 uur

Woensdag 8 november
19.30-22.00 uur

Donderdag 9 november
15.30-16.30 uur

Donderdag 9 november
9.30-11.30 uur

Donderdag 9 november 
20.00 uur

Donderdag 9 november
17.30 uur

Vrijdag 10 november
9.30-11.30 uur

Zaterdag 11 november
15.00 -17.00 uur

WAT EN WAAR

Fittestdag
Basisschool De Baarzen

Werken in het groen
Jeugdnatuurwacht Natuurpark de 
Kwebben

“Dollen met dieren, knutselen 
met groen”
Dierenpark Reinier van Arkel & 
Jeugdnatuurwacht 

Syrische Proeverij
Speeltuin Turfveld

Gezelligheid op zondag 
Rode Rik

Gezonde lunch 
Rode Rik

Buurtavond Baarzen/Klein 
Brabant
Basisschool de Baarzen

Open inloop 
Rode Rik

Samen eten
Rode Rik

Spelletjes en kaarten
Rode Rik

Meditatie  ‘Zomaar stil’
Kapel op Zorgpark Voorburg

Een boeiend gesprek terwijl je 
een hapje eet.’
Bij buurtbewoner thuis 

Handwerken 
Rode Rik

James Bond Spel
Gymzaal Hertog van Brabantschool

Pas op de plaats’
Rode Rik 

Open middag bij  Zwaluw VFC
Sportpark Bergenshuizen

Bingo
Rode Rik

Yosibal
Sportzaal Lidwina

Open inloop 
Rode Rik

Buurtavond Vughtse Hoeven
Hertog van Brabantschool

Samen eten
Rode Rik

Open inloop 
Rode Rik

 Snertjong’
Nabij Lidl de Baarzen

EN DIT IS ER ALLEMAAL TE DOEN

De gelegenheid om te ontdekken hoe het met je gezondheid is gesteld! Ben je ouder dan 70 jaar en woon je in Vught-
zuid? Je ontvangt een persoonlijke uitnodiging om mee te doen.

Voor jong en oud: lekker met ons allen de handen uit de mouwen steken. We gaan wilgen knotten, werken in de vlin-
derpluktuin, bouwen aan een wilgenhut en/of snoeien. Voor een hapje en drankje wordt gezorgd.

Heb je  kinderen? Maak er samen een gezellige en creatieve zondagmiddag van. Om 13.00 uur starten we met het 
verzamelen van herfstmaterialen.. Ieder kind krijgt daarvoor een houten doosje. Met de gevonden natuurschatten gaan 
we vanaf 14.15u in het gebouw van de Jeugdnatuurwacht een uil,  masker of vogelhuisje maken. Als ouder kun je daarbij 
helpen. Of onder leiding van een natuurgids een ommetje maken door het Natuurpark De Kwebben.

Maak een culinaire ontdekkingstocht door Syrië. Buurtbewoners hebben een buffet bereid met specialiteiten uit hun 
land. Kosten € 5,- p.p. inclusief 2 consumpties.  Aanmelden: vóór 1 november

Zin in een gezellige zondagmiddag? Kom dan naar De Rode Rik voor koffie, thee en taart of om een glaasje te drinken. 
Iedereen is welkom, jong en oud. Met medewerking van koor Doedemee.

Geniet samen met buurtbewoners van vers bereide soep, heerlijke broodjes en salade. Een perfecte onderbreking van 
de maandag. Kosten € 2,50 p.p.  Aanmelden: vóór 1 november.

Heb je als buurtbewoner interesse in je wijk en zin om aan de slag te gaan in de buurt? Ideeën over wat een buurtver-
eniging zoal kan oppakken? Wat is burenhulp? Kom luisteren en praat mee.

Loop binnen voor een kopje koffie of thee, de krant en gezelligheid. Koffie/thee: € 0,50.

Vandaag staat hutspot met hachee op het menu met een kopje koffie of thee toe. Kosten € 4,- 
Aanmelden: uiterlijk 5 november

Deze middag spelen we allerlei spelletjes. Er zijn dam- en schaakborden, speelkaarten en rummikub. Je mag ook zelf 
een spel meebrengen.

Gastvrouw pastor Caroline van der Horst laat je kennis maken met meditatie. Dat gebeurt met houding en ademhaling, 
muziek, enkele woorden en korte stiltemomenten. Daarna drinken we samen thee in de refter naast de kapel. Er is 
informatie over mediteren, spirit in de ouderdom, omgaan met rouw en verlies. 

Wil je je buurtgenoten leren kennen en écht met elkaar in gesprek? Kom naar de dialoogtafel in de Baarzen en de 
Vughtse Hoeven! Het gesprek heeft als thema ‘verbinding’ en vindt plaats aan de eettafel van een buurtgenoot thuis 
onder leiding van een gespreksbegeleider. Je gaat aan tafel met maximaal acht personen. Voor iets te eten wordt gezorgd.  
Aanmelden: vóór 1 november.

Handwerkcafé met koffie-uurtje. Breng je eigen brei-, haak- of borduurwerk mee! Koffie/thee: € 0,50.

Een spannende en uitdagend spel voor basisschoolleerlingen van grot 3 tot en met 6. Georganiseerd door Move, dus dat 
zit wel goed! Je kunt deelnemen van 14.00-14.50 uur of van 15.00-15.50 uur.  Vooraf inschrijven kan niet, dus kom op tijd. 

Bewegingsoefeningen aangepast aan ieders fysieke mogelijkheden.  Je doet de oefeningen staand of zittend op een stoel. 
We starten om 10.45 uur met een kopje koffie. Aanmelden: vóór dinsdag 7 november.

Kinderen, jongeren en hun (groot)ouders zijn van harte welkom om te zien wat er allemaal gebeurt bij voetbalvereni-
ging Zwaluw VFC. Wil je het eens proberen? Doe mee met een voetbalclinic. Wil je weten hoe leuk het is om lid te zijn 
van De Zwaluw? De voorzitter vertelt je er graag over. Koffie en glaasje limonade staan klaar.

Gezellige Bingoavond met leuke prijzen. Iedereen kan meedoen. Bingokaart: € 4,00.  

Maak kennis met Yosibal, een superleuke vorm van trefbal. Voor basisschoolleerlingen van groep 5 tot en met 8.
Move organiseert het, dus gegarandeerd leuk.. Vooraf inschrijven kan niet, dus kom op tijd. 

Loop binnen voor een kopje koffie of thee, de krant en gezelligheid. Je bent van harte welkom! Koffie/thee: € 0,50.

Heb je als buurtbewoner interesse in je wijk en zin om aan de slag te gaan in de buurt? Ideeën over wat een buurtver-
eniging zoal kan oppakken? Of wil je meer weten over burenhulp? Kom luisteren en praat mee. 

Samen eten, gezond en een stuk gezelliger dan alleen eten. Hoofdgerecht, dessert, kopje koffie. Kosten € 4,25.  
Aanmelden: uiterlijk 6 november.

Loop binnen voor een kopje koffie of thee, de krant en gezelligheid. Koffie/thee: €  0,50.

Zin in een kop erwtensoep? Dat komt dan goed uit, want jongeren uit de buurt delen gratis snert uit.

Woont u in De Baarzen of de Vughtse Hoeven? Dan hopen we u te ontmoeten tijdens de Week van de gastvrijheid. 
Meedoen aan de Week van de gastvrijheid is dè manier om mensen uit de buurt te ontmoeten, te (her)ontdekken 
hoe gezellig het in Vught-Zuid is en wat er allemaal te doen is. De meeste activiteiten zijn gratis. En iedereen is 
van harte welkom. 
Voor sommige activiteiten meldt u zich aan: dat kan via info@abzvught.nl of 073-65 72 000.
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MILIEU

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

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.

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

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 Herpen, M.P.E. 18-09-1990  26-10-2017    Onbekend
Soekha, C.T.  03-12-1994  26-10-2017    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:

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

•  Gementweg tussen Honderdmorgensedijk en Maysteeg.
 Afgesloten tot 8 november

• Mastdammenhoeve. Afgesloten van 3 november tot 24 november 
•  St. Michielsgestelseweg, oversteek met de Haldersebaan. 
 Afgesloten van 1 tot 7 november.

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

•  Helvoirtseweg 160, het plaatsen van een 
fietsenhok, OV20171246, ingekomen op 22 
oktober 2017

•  Lidwinastraat 48, het uitbreiden van de boven-
verdieping aan de achterzijde, OV20171247, 
ingekomen op 23 oktober 2017

•  Rondeweg 3, het kappen van een naaldboom 
in de achtertuin, OV20171248, ingekomen 
op 25 oktober 2017

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
BOUW

•  Glorieuxlaan 1, het wijzigen van de indeling 
van de brandcompartimentering van gebouw 
De Nachtegaal, OV20171200.

De vergunning is verzonden op 24 oktober 
2017.

•  Dillenburglaan 5 A, plaatsen van een nieuw 
kozijn, OV20171243.

De vergunning is verzonden op 25 oktober 
2017.

•  St.-Elisabethstraat 62, het uitbreiden van de 
woning aan de achterzijde, OV20171222.

De vergunning is verzonden op 26 oktober 
2017. 

KAP
•  Diverse locaties in Vught, het kappen van 46 

dode en zieke bomen, OV20171232.
De vergunning is verzonden op 24 oktober  
2017.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  St.-Lambertusstraat 43, het uitbreiden van 

de eerste verdieping, OV20171205.
De vergunning is verzonden op 20 oktober 
2017.

•  Esschestraat 115, het bouwen van een vrij-
staande woning, OV20171209.

De vergunning is verzonden op 24 oktober 
2017.

•  Olmenlaan 31, het plaatsen van een woon-
wagen, OV20171199.

De vergunning is verzonden op 26 oktober 
2017.

BOUW EN MONUMENT
•  Taalstraat 84, het renoveren van de voorge-

vel, OV20171210.
De vergunning is verzonden op 23 oktober 
2017.

BOUW EN MONUMENT MET 
PLANOLOGISCHE AFWIJKING

•  Bleijendijk 3, bouwen van een overkapping, 
OV20171183.

De vergunning is verzonden op 25 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. 

MELDING ARTIKEL 8.40 WET 
MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Vught 
maken bekend, dat de volgende melding(en) als 
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieube-
heer is/zijn ingekomen:

-op 9 oktober 2017 melding op grond van het 
Besluit algemene regels inrichtingen milieube-
heer (activiteitenbesluit), voor het in werking 
hebben van een installatie voor het regu-
leren van aardgasdruk, hoeveelheden aard-
gas en aardgaskwaliteit, MM20170014, nabij 
Laagstraat-Kettingweg te Vught.
De melding is geaccepteerd op23 oktober 
2017.

BOUWEN 
EN WONEN

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

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Pepereind 9, het slopen van een schuur, SM 

20177051, ingekomen 18 oktober 2017.
De melding is geaccepteerd op 26 oktober 
2017.

•  Ruidigerdreef 3, het verwijderen van asbest 
in de schuur, fietsenhok en houtopslag, SM 
20177052, ingekomen op 18 oktober 2017.

De melding is geaccepteerd op 26 oktober 
2017

PROCEDURE 
Hierop is de procedure 1c van toepassing (zie 
procedurekader). 
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Ken jij iemand?

DAT VERDIENT EEN JEUGDLINTJE! 
Heeft jouw klasgenoot een eind gemaakt aan het pesten op school? Helpt uw buur-
meisje u elke week met de boodschappen? Is je beste vriend altijd maar bezig voor 
de sportclub of bibliotheek? Of redde die jongen uw zoontje uit het water? Zulke 
prestaties verdienen een lintje. Een jeugdlintje. Draag uw of jouw kandidaat nu voor.

Een lintje? Dat is toch iets voor volwassenen 
die zich jarenlang hebben ingezet voor de 
goede zaak? Zeker, maar ook onze jeugd weet 
zich bewonderenswaardig te onderscheiden. 
Met inzet, hard werken en met grote en kleine 
prestaties. Soms zelfs met een heuse helden-
daad. Zulke meisjes en jongens zetten we graag 
in het zonnetje. Daarom heeft de gemeente het 
Jeugdlintje ingesteld.  

Waardering voor onze jeugd
Het gemeentebestuur investeert graag in de 
Vughtse jeugd. Want de jeugd heeft de toe-
komst en ook in die toekomst zijn er goede 
daden, veel vrijwilligers en inspirerende voor-
beelden nodig.  Samen met kleine en grote hel-
den van elke leeftijd. Het Jeugdlintje is bedoeld 
als welverdiende blijk van waardering voor 
onze jongeren. En omdat een goed voorbeeld 
doet volgen, hoopt het college dat het ook 

anderen inspireert zich in te zetten voor mens 
en maatschappij.    

Hoe werkt het?
Iedereen kan iemand voordragen voor een 
jeugdlintje. De kandidaat is niet ouder dan 
18 jaar en heeft zich op een bijzondere 
manier ingezet voor de Vughtse samenleving. 
Bijvoorbeeld door:

•  het regelmatig helpen van ouderen, zieken of 
mensen met een beperking

•  het organiseren van activiteiten in de wijk of 
een buurthuis

•  vrijwilligerswerk bij een sportclub of (cultu-
rele) vereniging

•  in actie komen tegen pesten, zinloos geweld 

of alcoholgebruik
•  het verrichten van een - grote of kleine - hel-

dendaad.

Meld uw of jouw kandidaat aan
Kent u of ken jij iemand die een jeugdlintje 
verdient? Met jouw of uw hulp zorgen we 
samen voor een feestelijk en bij de leeftijd pas-
send eerbetoon. Meld de kandidaat aan bij het 
college van burgemeester en wethouders. Dat 
kan het hele jaar door. Stuur een e-mail met uw 
aanbeveling en contactgegevens naar mevrouw 
Van den Berg (Kabinetszaken): y.van.den.berg@
vught.nl.

Hartelijk dank voor uw medewerking.    


