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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

Donderdag 30 november 20.00 uur

GEZAMELIJKE COMMISSIE

DUURZAAM WONEN. HOE DOE JE DAT? 
Duurzaam is een woord van deze tijd en een begrip als het om onze woningen gaat. 
Want duurzaam wonen is comfortabel maar ook goed voor het milieu én het klimaat. 
En als u de investeringen in uw woning hebt terugverdiend, bespaart u geld. Ook zijn 
er subsidies en leenmogelijkheden die het verduurzamen van uw woning extra aan-
trekkelijk maken. Mooi. Maar hoe pak je dat aan en waar begin je? We leggen het u 
graag stapsgewijs uit. Deze week stap 1: isolatie.

Eerst isoleren, dan de rest.’ Dat is les één uit 
het handboek duurzaam wonen. Nieuwere 
huizen zijn doorgaans goed geïsoleerd, maar bij 
veel woningen van 25 jaar en ouder is (goede) 
isolatie niet vanzelfsprekend. Met de isolatie 
van dak, gevel en vloer houdt u de warmte 
binnen en zet u direct een stap in de goede 
richting. 

Dakisolatie
Warme lucht stijgt op en veel warmte verdwijnt 
via het dak. Begin daarom – als u isoleert – met 
uw dak. Schuine én platte daken kunnen aan de 
binnen- of buitenkant geïsoleerd worden. Als 
u handig bent, kunt u de binnenkant van uw 
schuin dak zelf isoleren. Dat loont de moeite, 
want u bespaart al gauw enkele duizenden 
euro’s. Er zijn kant-en-klare isolatiepakketten 
te koop. Kies voor een isolatiewaarde R van 
minimaal 3,5 en gebruik damp remmende folie 
tegen houtrot. Het isoleren van de buitenkant 
van het dak kunnen de meeste mensen beter 
uitbesteden.

Spouwmuurisolatie
Vooral bij huizen die gebouwd zijn tussen 1920 
en 1976, kan spouwmuurisolatie interessant zijn.
Hierbij wordt purschuim of vlokken glaswol 
van buiten in de spouw gespoten of geblazen. 

Voor het isoleren van een rijwoning bent u 
globaal tussen de 1.100 en 1.500 euro kwijt. 
Woningen van vóór 1920 hebben meestal geen 
spouwmuur. Dan blijft binnen- of buitenmuur-
isolatie over, wat duurder en ingrijpender is.

Vloerisolatie
Met een goed geïsoleerde vloer bespaart u al 
gauw zo’n 300 m3 gas per jaar. De meeste vloe-
ren worden vanuit de kruipruimte geïsoleerd 
met glas- of steenwolplaten of purschuim.

Hoog rendementsglas 
Veel woningen zijn tegenwoordig van dubbel 
glas voorzien. Hoog rendementsglas (bijvoor-
beeld HR++ of HR+++) isoleert nog beter. Dat 
komt omdat de ruimte tussen de glasplaten 
met een edelgas is gevuld. Bovendien heeft het 
glas een warmte-reflecterende coating. Dit glas 
is duurder dan gewoon dubbel glas, maar ver-
dient zich in ruim twee jaar terug.  

Meer weten? 
Kijk op www.brabantwoontslim.nl voor:

•  advies over het duurzaam maken van uw 
woning

•  informatie over lokale bedrijven die u kun-
nen helpen

• subsidiemogelijkheden

Op donderdag 30 november vergadert de gezamenlijke Commissie Ruimte en 
Bestuur & Samenleving. Tijdens deze vergadering debatteren raads- en collegeleden 
over onderstaande onderwerpen. De vergadering begint om 20.00 uur. De vergadering 
vindt plaats in de commissiekamer van het raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5.

De concept-agenda en alle bijlagen vindt u op 
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is 
openbaar, belangstellenden zijn van harte wel-
kom. U kunt de vergadering ook rechtstreeks 
volgen via www.gemeenteraad.vught.nl

Indien u over een geagendeerd onderwerp uw 
mening kenbaar wilt maken, dan is er de moge-
lijkheid om tijdens de commissievergadering in 
te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw visie 
over het onderwerp met de commissie te delen. 
Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, 
kunt u zich via het aanmeldformulier op de 
website aanmelden, bellen naar 073 6580 680 

of mailen naar griffie@vught.nl

Onderwerpen gezamenlijke Commissie 
van donderdag 30 november 20.00 uur

•  Discussienotitie ontwikkeling accommodatie 
Zwaluw V.F.C.

•  Bestemmingsplan Vughterstede, locatie 
Merpatistraat

•  Verstrekken lening aan Stichting Vughtse 
Aankoopregeling

• Grip op regionale samenwerkingsverbanden
• Belasting- en rechtenverordening 2018
•  Nieuwe verordening leerlingenvervoer Vught 

2017

VOORRANG BIJ FIETSPAD
BIEZENDAM GEWIJZIGD
Fietsers die vanaf het fietspad Biezendam de Biezenwei oversteken, moeten voortaan voor-
rang verlenen aan de passerende auto’s. De voorrangssituatie is gewijzigd sinds de asfalte-
ring van de Mastdammenhoeve. Eerder hadden de fietsers voorrang bij het oversteken van 
de Biezenwei.

De Biezendam is het fietspad door de ‘speeltuin met de kabelbaan’. 

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘LOVERENSESTRAAT ONG.’
Burgemeester en wethouders van Vught maken overeenkomstig de Algemene 
inspraak- en participatieverordening bekend dat de voorontwerpbestemmingsplan ´ 
Loverensestraat ongenummerd´ (kadastraal sectie H nummers 2178 en 2179 (gedeel-
telijk). )vanaf 30 november ter inzage ligt.

Waarom is dit voorontwerpbestem-
mingsplan gemaakt?
Initiatiefnemers hebben de gemeente gevraagd 
twee Ruimte voor Ruimte woningen mogelijk 
te maken aan de Loverensestraat ongenum-
merd te Cromvoirt. De beoogde uitbreiding is 
in strijd met het ter plaatse vigerende bestem-
mingsplan ‘Buitengebied 2011’ van de gemeente 
Vught als gevolg van strijdigheid met de bestem-
ming Agrarisch met waarden – Kampen- of 
hoevenlandschap en de afwezigheid van een 
bouwvlak. De gewenste ontwikkeling is moge-
lijk te maken middels het doorlopen van een 
bestemmingsplan procedure.

Dit bestemmingsplan heeft als doel om
Het mogelijk maken van de ontwikkeling van 
twee Ruimte voor Ruimte woningen aan de 
Loverensestraat ong. te Cromvoirt. 

Hoe kunt u dit voorontwerpbestem-
mingsplan inzien?
Het voorontwerpbestemmingsplan met bij-

behorende stukken ligt gedurende zes weken 
vanaf 30 november 2017 tot en met 10 januari 
2018 ter inzage tijdens openingsuren bij de 
Ontvangst- en informatiebalie van het gemeen-
tekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 te Vught. 
U kunt de stukken ook via internet (www.
vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
ID-nummer NL.IMRO.0865.crvbploverensestr.
VO01) raadplegen, thuis of in de hal van het 
gemeentekantoor. Tegen betaling zijn afschriften 
van de ter inzage liggende stukken verkrijgbaar. 

Hoe kunt u reageren op deze plannen?
Gedurende deze inspraaktermijn kan eenieder 
naar keuze schriftelijk of mondeling zijn reactie 
over het voorontwerpbestemmingsplan naar 
voren brengen. Schriftelijke reacties moeten 
worden gericht aan: Burgemeester en wethou-
ders van Vught, Afdeling Ontwikkeling, Postbus 
10.100,  5260 GA Vught. Indien u een mon-
delinge reactie wilt inbrengen kunt u contact 
opnemen met de afdeling Ontwikkeling, telefo-
nisch 073 6580 680.

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

Leeuwensteinlaan herinrichting, riolering en bestrating e.o.
•  Reeburgpad afgesloten tot en met 22 december. De woningen blijven via een platen-

baan voor nooddiensten bereikbaar vanaf Park Reeburg.

De Bréautélaan, werkzaamheden Brabant Water,
contact 06 53 11 40 47 Brabant Water

•  In de De Bréautélaan wordt voor Brabant Water een boring onder de spoorwegover-
gang gemaakt. De rijweg is hiervoor van 27 november t/m 1 december afgesloten tussen 
de Berkenheuveldreef en Heiweg. 

•  De aansluiting Berkenheuveldreef - De Bréautélaan is op donderdag 30 november 
afgesloten.

Schoonveldsingel, rioolreparatie
Schoonveldsingel is afgesloten ter hoogte van huisno. 5 in verband met werkzaamheden 
aan het riool.

Spouwmuurisolatie

Dubbel glas

Vloerisolatie

Dakisolatie



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

•  Michiel de Ruyterweg 95, het vervangen van 
de bestaande houten aanbouw, OV20171270, 
ingekomen op 20 november 2017

•  St.-Lambertusstraat 8, het vergroten van de 
woning en berging, OV20171271, ingekomen 
op 22 november 2017

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Perceel E 4060 (locatie Theresia), het bou-
wen van 36 appartementen, OV20171225;

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

Het College van B&W heeft besloten deze 
aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken 
met toepassing van artikel 3.9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
BOUW

•  Helvoirtseweg 183A, het plaatsen van een 
dakkapel aan de achterzijde, OV20171257.

De vergunning is verzonden op 21 november 
2017.

•  Glorieuxlaan 1, het wijzigen van de brand-
compartimentering en vluchtroutes gebouw 
Koetshuis, OV20171253

De vergunning is verzonden op 23 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 
•  St.-Lambertusstraat 50, het verwijderen van 
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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

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

M. Lodigiani  20-04-1987  22-11-2017  Onbekend
C. Maandag  10-03-1988  23-11-2017  Onbekend
A.E. Hietanen  15-03-1992  23-11-2017  Onbekend
M. Bel Haj  10-07-1986  23-11-2017  Onbekend

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

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 verkoopadres-
sen

•  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.

BOUWEN 
EN WONEN

asbest houdende golfplaten van het dak 
van de schuur, SM20177061, ingekomen 14 
november 2017.

De melding is geaccepteerd op 20 november 
2017.

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING/
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN
•  Vught, het houden van verschillende optoch-

ten tijdens carnaval in de periode van 10 
tot en met 13 februari 2018, AP20170328, 
ingekomen op 6 november 2017.

De vergunning is verzonden op 20 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. 

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  Isabellakazerne, het houden van een markt 
op zaterdag 16 december 2017 van 10.00 
tot 15.00 uur, AP20170349, ingekomen op 17 
november 2017.

De vergunning is verzonden op 22 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. 

EXPLOITATTIEVERGUNNING MET 
DRANK- EN HORECAVERGUNNING 

•  Marktveld 4, i.v.m. openen bar met terras, 
DH20170006, ingekomen op 2 oktober 2017.

De vergunning is verzonden op 22 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. 


