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RAADSVERGADERING
DONDERDAG 9 NOVEMBER 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

OPHALEN SNOEIHOUT
ZATERDAG 11 NOVEMBER

Op zaterdag 11 november halen we uw snoeihout gratis aan huis op. Leg het snoei-
hout zaterdagochtend vóór 7.30 uur aan de straat. De bundels mogen niet langer zijn 
dan 1,5 meter en maximaal 15 kilo wegen.

U kunt uw snoeiafval ook gratis naar de 
Milieustraat brengen. De Milieustraat is op 

woensdagen en vrijdagen open van 12.30 uur 
tot 17.00 uur en op zaterdagen van 9.00 tot 

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 ver-
dient? Met jouw of uw hulp zorgen we samen 
voor een feestelijk en bij de leeftijd passend 
eerbetoon. Meld de kandidaat aan bij het col-
lege 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 of kijk op www.vught.nl

De gemeenteraad vergadert op donderdag 9 november om 20.00 uur. Tijdens deze ver-
gadering 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 rechtstreeks volgen via www.vught.nl.

HAMERSTUKKEN
geen
BESPREEKSTUKKEN

• Bestuurlijke Rapportage II 2017
• Programmabegroting 2018

Woensdag 22 november 7.00-13.00 uur

SECR. VAN ROOIJSTRAAT AFGESLOTEN 
Op woensdag 22 november plaatst de gemeente Vught een nieuwe warmtepomp 
op het dak van het gemeentekantoor. Hiervoor zet de installateur een mobiele 
kraan in. Deze kraan moet op de Secr. van Rooijstraat staan. Om deze werk-
zaamheden veilig en snel uit te kunnen voeren, is de Secr. van Rooijstraat tussen 
7.00 en 13.00 uur in beide richtingen  afgesloten voor alle doorgaand verkeer. De 
parkeergarage blijft bereikbaar via de Kapellaan. 

Verkeershinder op maandag 13 en 20 november

HERSTELLEN EN ASFALTEREN FIETSPADEN 
HELVOIRTSEWEG 
Op maandag 13 november tot en met dinsdag 21 november zijn de fietspaden 
Helvoirtseweg in beide richtingen afgesloten. Op maandag 13 november verwijderen 
we het asfalt en voeren we herstelwerkzaamheden uit. Op maandag 20 november 
asfalteren we de fietspaden.

Om de aannemer goed en snel zijn werk uit 
te laten voeren is de Helvoirtseweg richting 
de N65 afgesloten. Verkeer vanaf de N65 kan 

gewoon Vught inrijden. Verkeersregelaars hel-
pen om het verkeer te regelen. 

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 1 
december

• Gementweg tussen Honderdmorgensedijk en Maysteeg. Afgesloten tot 8 november
• Mastdammenhoeve. Afgesloten tot 24 november 
•  Fietspaden Helvoirtseweg Afgesloten van 13 t/m 21 november. Fietsverkeer leiden we 

om. 
•  Op 13 en 20 november is de rijweg van de Helvoirtseweg, tussen de Taalstraat en Van 

Voorst tot Voorststraat, afgesloten voor het autoverkeer richting N65. Verkeer leiden 
we om. 

Postweg, aanleggen bushaltes
•  Op de Postweg worden bushaltes aangelegd ter hoogte van de atletiekbaan. De 

Postweg is hiervoor op 13 en 14 november afgesloten vanaf de rotonde Loonsebaan 
richting rotonde Willem de Rijkelaan.

•  Op 14 en 15 november is de Postweg afgesloten vanaf rotonde Willem de Rijkelaan in 
de richting van de Loonsebaan. 

•  Op 13 november is de Postweg ook afgesloten tussen de Kampdijklaan en rotonde 
Bosscheweg.

•  Doorgaand verkeer op de Postweg wordt omgeleid via de Loonsebaan en Bosscheweg.

Secr. van Rooijstraat, takelwerkzaamheden
•  Op woensdag 22 november, van 06.45 – 12.30 u. is de Secr. van Rooijstraat afgesloten 

tussen de Raadhuisstraat en de Vliertstraat. De ingang naar de Parkeergarage blijft 
bereikbaar vanaf de zijde Vliertstraat.
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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

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

•  Hadewychstraat 19, het plaatsen van een 
dakopbouw, OV20171249, ingekomen op 26 
oktober 2017

•  Loverensestraat 3, het bouwen van 3 bunga-
lows, OV20171250, ingekomen op 26 okto-
ber 2017

•  Zonnebos 1, het vervangen van 2 puien in de 
voorgevel, OV20171251, ingekomen op 27 
oktober 2017

•  Industrieweg t.h.v. nr 9 b, het tijdelijk plaat-
sen van een informatiebord m.b.t. het verbe-
teren van het netwerk, OV20171252, ingeko-
men op 27 oktober 2017

•  Glorieuxlaan 1, het wijzigen van de brand-
compartimentering en vluchtroutes, 
OV20171253, ingekomen op 31 oktober 
2017

•  Constantijnlaan 16, het bouwen van een 
vrijstaande woning, kappen 10 bomen en 
wijzigen in-/uitrit, OV20171254, ingekomen 
op 1 november 2017

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
BOUW

•  Heiweg 2, het verwijderen van draagmuren 
en plaatsen van steunbalken, OV20171242.

De vergunning is verzonden op 27 oktober 
2017.

•  Driesedam 29, het plaatsen van een erker 
aan de voorzijde, OV20171245.

De vergunning is verzonden op 31 oktober 
2017.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Hadewychstraat 1, het bouwen van een car-

port, OV20171228.
De vergunning is verzonden op 31 oktober 
2017.

•  Willem van Beuningenlaan 1 en 1A, het bou-
wen van twee patiobungalows en het aanleg-
gen van een in- en uitrit, OV20171213.

De vergunning is verzonden op 31 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 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE

•  Glorieuxlaan 1, brandveilig gebruik gebouw 
Zwaluw, UV20174008.

De vergunning is verzonden op 27 oktober 
2017.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1c en 5 van toepas-
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen 
zes weken met ingang van de dag na publicatie 
ingediend worden.

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  Martinihal (Martinilaan 8), viering Sint 
Nicolaas voor het Vughtse Kind op zondag 
19 november 2017 van 12.00 tot 16.00 uur, 
AP20170312, ingekomen op 23 oktober 
2017.

De vergunning is verzonden op 27 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. 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
•  Stationsstraat, St.-Elisabethstraat, 

Vlasmeersestraat, Vliertstraat, 
Leeuwensteinplein, intocht Sint Nicolaas 
op zondag 19 november 2017 om 13.00 
uur, AP20170312, ingekomen op 23 oktober 
2017.

Het verkeersbesluit is verzonden op 26 okto-
ber 2017.

•  Secr. Van Rooijstraat 1, het plaatsen van een 
hydraulische vouwkraan op woensdag 22 
november  2017 tussen 6.45 en 12.30 uur, 
AP20170308, ingekomen op 17 oktober 
2017.

Het verkeersbesluit is verzonden op 31 okto-
ber 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 
•  Kerkstraat 40, het slopen van de schuur en 

gedeelte van de achtergevel van de woning, 
SM20177048, ingekomen 5 oktober 2017.

De melding is geaccepteerd op 30 oktober 
2017.

•  Willem van Beuningenlaan 1, het slopen van 
het hoofdgebouw, SM20177039, ingekomen 
11 september 2017.

De melding is geaccepteerd op 30 oktober 
2017.

•  Hadewychstraat 19, het gedeeltelijk slopen 
van het dak, SM20177053, ingekomen 26 
oktober 2017.

De melding is geaccepteerd op 30 oktober 
2017.

•  Dachverliesstraat 3, het verwijderen van 
asbest van de garage, SM20177055, ingeko-
men op 30 oktober 2017.

De melding is geaccepteerd op 1 november 
2017.

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

Bijeenkomst maandag 13 november 19.30 uur

KINDEREN EN ARMOEDE IN VUGHT
In Vught leven ongeveer 400 kinderen in armoede. Zij leven in gezinnen die moeten 
rondkomen van een inkomen gelijk aan of minder dan 125% van het minimum inko-
men. Deze kinderen doen vaak niet mee aan vrijetijdsactiviteiten, van schoolreisje 
tot een verenigingsleven omdat ze daar het geld niet voor hebben. Hoe kunnen we er 
samen voor zorgen dat alle kinderen in Vught dezelfde kansen hebben ongeacht hun 
leefomstandigheden? 

In Vught zijn er vele regelingen die ondersteu-
ning bieden aan de gezinnen die in armoede 
moeten leven. Voor een deel zijn deze regelin-
gen specifiek gericht op kinderen. Helaas blijkt 
ook dat ongeveer de helft van deze gezinnen 

maar gebruik van deze regelingen.
 
Onderzoek
Om meer inzicht te krijgen in de vrijetijds-
besteding van kinderen die leven in gezinnen 

met een zeer kleine beurs hebben wij een 
onderzoek laten uitvoeren. Twee onderzoekers 
hebben alle voorzieningen/ regelingen in kaart 
gebracht, zij hebben gesproken met 20 perso-
nen uit relevante organisaties en zij hebben 
interviews en enquêtes afgenomen met ouders.

Bijeenkomst: uitkomsten onderzoek 
Op 13 november delen we graag de uitkom-
sten met u en kijken we naar de toekomst. Hoe 
gaan we er in Vught samen voor zorgen dat alle 
kinderen dezelfde kansen hebben ongeacht hun 
leefomstandigheden? 

Wanneer:    maandag 13 november, inloop 
vanaf 19.30 uur

Waar:  Jeugd- en jongeren centrum 
Elzenburg, Brabantlaan 1 Vught

Programma:
19.30 uur: Ontvangst
20.00 uur:   Opening
 Interview met wethouder Saskia  
 Heijboer 
 Belangrijkste conclusies en aanbe 
 velingen uit het onderzoek
21.00 uur   Hoe verder?
22.00 uur Afronding
  
Vragen?
Neem dan contact op met mevr. R. Zebregs 
073 6580 6580 van de gemeente Vught.


