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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

    

WEGWERKZAAMHEDEN

Baarzenstraat, herinrichting
 • De Baarzenstraat is afgesloten tussen de Lidwinastraat en Wolfskamerweg.

Onderhoudswerkzaamheden op diverse wegen 
Herstelwerkzaamheden en asfalteren

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
 • Mastdammenhoeve.  Afgesloten tot 24 november 

Leeuwensteinlaan herinrichting, riolering en bestrating e.o.
 •  Reeburgpad afgesloten van 27 november t/m 22 december. De woningen blijven via 

een platenbaan voor nooddiensten bereikbaar vanaf Park Reeburg.
 • Park Reeburg afgesloten t/m 22 november.

EEN VETTE CHEQUE VOOR VET-VUGHT
1000 euro voor VET-Vught! Wethouder Fons Potters mocht deze cheque van WeCycle 
geven aan de heer Van der Vossen van VET-Vught. 

In de periode van april tot augustus kregen 
Vughtenaren punten als ze hun (klein) elektro-
nisch afval naar de Milieustraat brachten. Vele 
Vughtenaren deden mee. Onze gemeente ein-
digde op de 10e plek van de 100 deelnemende 

gemeenten en mocht daarom deze cheque 
overhandigen. 
VET-Vught wil met dit geld een laadpaal plaat-
sen op zonne-energie voor elektrische fietsen 
bij de Petruskerk.

Steek vuurwerk pas af op oudjaarsdag

VUURWERK: VERKNAL HET NIET
VOOR JOU EN JE OMGEVING!
Vuurwerk geeft kleur aan de jaarwisseling. Voorwaarde is wel dat je veilig vuurwerk 
koopt en het veilig gebruikt. Houd ook rekening met je omgeving: buren, omstanders, 
ouderen, kinderen en huisdieren. Neem deze tips in acht: 

• Koop vuurwerk bij erkende verkoopadressen
•  Het is verboden illegaal vuurwerk in bezit te 

hebben en te kopen
•  Vuurwerk mag je afsteken op zondag 31 
december van 18.00 uur tot maandag 1 januari 

02.00 uur. Buiten deze uren is het afsteken 
strafbaar
Ga voor een veilige jaarwisseling. Houd het 
feestelijk voor iedereen en houd rekening met 
elkaar en ook met dieren.

BELEIDSREGELS VOOR INWONERS MET EEN 
PARTICIPATIEWET UITKERING GEWIJZIGD
De wijzigingen zijn voor het grote deel technisch en tekstueel van aard. De beleids-
regels zijn vereenvoudigd waar dat mogelijk is. Zaken die er dubbel instonden zijn 
eruit gehaald. Zo worden de regels duidelijker beschreven. Het gaat vooral om kleine 
wijzigingen waar de meeste inwoners met een uitkering niet veel van merken. 

De gemeente kiest ervoor om in de beleidsre-
gels meer aandacht te geven aan de uitstroom-
premie van € 500,-. Dit is een premie die u kunt 
aanvragen wanneer u langer dan zes maanden 
een baan heeft nadat u een gemeentelijke uit-

kering ontving. Ook kiest de gemeente ervoor 
om in de beleidsregels speciale aandacht te 
besteden aan de werkwijze voor de doelgroep 
kwetsbare jongeren

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING 
BESTEMMINGSPLAN N65  
De Rijksweg N65 wordt aangepast met als doel om de veiligheid, leefbaarheid en 
bereikbaarheid in onze gemeente te verbeteren. Op 24 maart 2016 stelde de stuur-
groep N65 – met daarin het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Vught, 
Haaren en ’s-Hertogenbosch – het zogenaamde voorkeursalternatief (VKA) vast. Het 
VKA beschrijft de maatregelen we aan de N65 gaan nemen. 

Van VKA naar bestemmingsplan
Op 27 juni 2016 nam de minister het VKA over 
en maakte er een voorkeursbeslissing van. Dit 
besluit werd bekend gemaakt aan de Tweede 
Kamer. Het (Vughtse deel van) het VKA wordt 
nu uitgewerkt in een bestemmingsplan. Dit 
bestemmingsplan begint ten oosten van de 
aansluiting Helvoirtseweg/John F. Kennedylaan 
(hectometer 4.18) en loopt in westelijke rich-
ting tot aan de gemeentegrens met Haaren. 

Voornemen bestemmingsplan 
In overeenstemming met het gestelde in artikel 
1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) 
geven burgemeester en wethouders kennis 
van het voornemen dat een bestemmingsplan 
wordt voorbereid voor de N65.

Over dit voornemen worden geen stukken 
ter inzage gelegd. Ook is er geen gelegenheid 
een inspraakreactie of zienswijze in te dienen. 
Daarnaast wordt er in deze fase geen onafhan-
kelijke instantie in de gelegenheid gesteld een 
advies over het plan of het voornemen uit te 
brengen. 

Inspraak 
In een latere fase gaat het formele inspraakpro-
ces van start. Dan maken wij bekend wanneer u 
inhoudelijk op het plan kunt reageren en waar 
en wanneer u stukken kunt inzien. Voor meer 
informatie over deze vooraankondiging kunt u 
contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling 
van de gemeente Vught.

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

- Bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 28’
-  Ontwerp bestemmingsplan ‘Uitbreiding 

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

•  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.

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

•  Esscheweg 25, het bouwen van een garage, 
OV20171262, ingekomen op 8 november 
2017;

•  Verlengde Kampdijklaan 10, het verplaatsen 
van de poort, OV20171263, ingekomen op 9 
november 2017

•  Esdoornlaan 4, het kappen van een Douglas 
spar aan de voorzijde, OV20171264, ingeko-
men op 10 november 2017;

•  Perceel D 5075 (achterzijde Klein Brabant 
104/105), het kappen van een acacia en een 
haagbeuk, OV20171265, ingekomen op 14 
november 2017

•  Reutsedijk 7, het verbreden van het gebruik 
detailhandel van Fort Isabella, OV20171266, 
ingekomen 14 november 2017

•  Achterstraat (perceel H 2155), het bouwen 
van een woning en een inrit, OV20171267, 
ingekomen op 15 november 2017

•  John F. Kennedylaan 26, het aanleggen 
van een extra parkeervak in de voortuin, 
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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
OV20171269, ingekomen op 15 november 
2017

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 

BOUW
•  Zonnebos 1, het vervangen van 2 puien in de 

voorgevel van de woning, OV20171251.
De vergunning is verzonden op 10 november 
2017.

•  Berkenheuveldreef 15, uitbreiden van de 
woning aan de achterzijde, OV20171255.

De vergunning is verzonden op 17 november 
2017.

KAP
•  Rondeweg 3, het kappen van een naaldboom 

in de achtertuin, OV20171248.
De vergunning is verzonden op 15 november 
2017.

•  Esdoornlaan 4, het kappen van een Douglas 
spar aan de voorzijde van de woning, 
OV20171264.

De vergunning is verzonden op 16 november 
2017.

BOUW MET PLANOLOGISCHE 
AFWIJKING
•  Vlashoek 4, het plaatsen van een aanbouw, 

OV20171240
De vergunning is verzonden op 10 november 
2017.

•  Helvoirtseweg 160, het plaatsen van een 
fietsenhok, OV20171246.

De vergunning is verzonden op 13 november 
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 
•  Park Glorieux 65, het gedeeltelijk slopen 

van de kapel t.b.v. realisatie 6 appartementen, 
SM20177059, ingekomen op 6 november 
2017.

De melding is geaccepteerd op 16 november 
2017.

•  Marktveldpassage, het slopen en verwij-
deren van asbest van het winkelcentrum, 
SM20177034, ingekomen op 22 augustus 
2017.

De melding is geaccepteerd op 16 november 
2017.

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

ONTWERPBESCHIKKING 
AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 

•  Glorieuxlaan 1, brandveilig gebruik gebouw 
Boomgaard, UV20174010

•  Glorieuxlaan 1, brandveilig gebruik gebouw 
Bloembinderij, UV20174009

Het college van B en W zijn voornemens, gelet 
op artikelen 2.1 en 2.13 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, de omgevingsver-
gunning te verlenen. 
De ontwerpbeschikking en de daarop betrek-
king hebbende stukken op de aanvraag omge-
vingsvergunning liggen ter inzage vanaf de dag 
na publicatie.

PROCEDURE 
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepas-
sing (zie procedurekader). De termijn eindigt 
zes weken na de dag van publicatie.


