
Informatiepagina van de gemeente Vught 06 - 12 - 2017

   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

Donderdag 7 december 20.00 uur

COMMISSIE BESTUUR & 
SAMENLEVING

Kies uw eigen afvalkalender voor komend jaar

WANNEER HALEN WIJ
UW AFVAL IN 2018 OP?

Wij sturen in Vught geen papieren afvalkalender meer toe naar onze inwoners. U 
maakt zelf de keuze hoe u aan uw afvalinformatie komt. Bekijk uw afvalinformatie 
in de handige ‘Afvalstoffendienst’ app of kijk op de papieren afvalkalender 2018? De 
keuze is helemaal aan u. Er zijn drie mogelijkheden om aan uw afvalinformatie te 
komen.

Welke keuze hebt u?
1.  Download op uw smartphone of tablet de 

nieuwe ‘afvalstoffendienst’ app. In deze app 
ziet u precies wanneer het afval bij u in de 
straat wordt opgehaald. 

2.  Download zelf uw afvalkalender op www.
vught.nl Bij afval kunt u uw persoonlijke 
kalender downloaden. Vul uw postcode en 
huisnummer in en de afvalinformatie ver-
schijnt op uw scherm. Printen? Klik dan op 
de rode pdf knop. 

3.  Ontvangt u uw persoonlijke afvalkalender 
2018 liever op papier? Bel dan de afvalstof-
fendienst, tel. 073 615 65 08. 

Meer informatie?
U hebt dus meerdere mogelijkheden om uw 
afvalinformatie voor 2018 te ontvangen. Hebt 
u vragen? Bel met de Afvalstoffendienst 073 
615 65 08 of stuur een mail naar afvalstoffen-
dienst@shertogenbosch.nl

Meld u aan voor de e-mailservice 

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN 
VERGUNNINGAANVRAGEN IN UW BUURT?
Wilt u weten of er binnenkort in uw omgeving een verbouwing aankomt? Of dat er 
in uw buurt bomen gekapt of een huis gerenoveerd gaat worden. Iedere week vindt 
u deze publicaties op de gemeentepagina’s in het Klaverblad. Vanaf deze week kunt u 
zich ook aanmelden voor de e-mailservice van de overheid. Zo mist u geen bekend-
making meer in uw postcodegebied en weet u precies wat er speelt in uw buurt.

Hoe werkt het?

• Ga naar www.overheid.nl
•  Ga op het midden van de pagina naar het 

icoontje ‘Blijf op de hoogte’
• Vul uw mail adres en postcode in

•  Vul in welke vergunningaanvragen u wilt ont-
vangen

U kunt zich altijd afmelden voor deze e-mail-
service. Hebt u nog vragen? Mail dan naar 
gemeente@vught.nl of bel naar 073 65 80 680.

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.A.J. Reelick  29-04-1959  27-11-2017  Onbekend
S.M. Matejko  06-04-1989  27-11-2017  Onbekend
M.B.M. Harabuz  24-07-1993  27-11-2017  Onbekend

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

Op donderdag 7 december vergadert de Commissie Bestuur & Samenleving. Tijdens 
deze vergadering debatteren raads- en collegeleden over onderstaande onderwerpen. 

Onderwerpen Commissie Bestuur & 
Samenleving  van donderdag 7 december 20.00 
uur:

• Faciliteren lokale televisie AvuloFM
• APV 2018
•  Beleidskader lokaal sociaal domein en lokale 

sociale agenda
•  Aanpassing verordeningen en beleidsregels 

Participatiewet
•  Verordening tot wijziging van de verordening 

maatschappelijke ondersteuning Vught 2017

De vergadering begint om 20.00 uur in de 
commissiekamer van het raadhuis aan het 
Leeuwensteinplein 5.

Daarnaast vergadert de Commissie Bestuur & 
Samenleving op dinsdag 12 december over een 
opiniestuk van de SP over een gemeentelijke 

rekenkamer. Deze vergadering begint om 20.30 
uur. 

De concept-agenda’s en alle bijlagen vindt u op 
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergaderingen 
zijn openbaar, belangstellenden zijn van harte 
welkom. U kunt de vergaderingen ook recht-
streeks volgen via internet.

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 dat vooraf telefonisch melden bij 
de griffier, mw. K.I. Goossens, tel. (073) 658 01 
99. U kunt zich ook aanmelden op de website 
via het aanmeldformulier.

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING 
GEMEENTE VUGHT
Gebruikt u veel medicijnen? Of ondergaat u geregeld behandelingen? Bijvoorbeeld 
omdat u astma, hartklachten of een andere chronische ziekte hebt? Of vanwege een 
beperking? Hebt u bovendien een laag inkomen? Dan komt u wellicht in aanmerking 
voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente Vught.

Deze verzekering vergoedt veel van uw kosten. 
Bovendien betaalt de gemeente mee. Kinderen 
jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. 
U sluit de collectieve zorgverzekering van de 
gemeente Vught af bij CZ of VGZ.

Meer informatie? 
Kijk op www.gezondverzekerd.nl. Selecteer de 
gemeente Vught en vul uw gegevens in. U kunt 
het aanbod en de kosten van uw huidige zorg-
verzekeraar dan vergelijken met het aanbod van 
de collectieve zorgverzekering. Wilt u zich aan-

melden voor de collectieve zorgverzekering? 
Ook dat doet u via www.gezondverzekerd.
nl of tot 20 december bij Wegwijs+ via (073) 
6580 750.

Bijeenkomst donderdag 7 december
Op donderdag 7 december is VGZ van 10.00 
uur tot 12.00 uur op het gemeentekantoor in 
Vught, Secr. van Rooijstraat 1. Zij kunnen u dan 
persoonlijk helpen met vragen over deze col-
lectieve zorgverzekering. 

ONTWERPBESLUIT KAPEL
PARK GLORIEUX 65
Burgemeester en wethouders van de gemeente Vught maken bekend dat zij in het 
kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht, 
de Ministeriële regeling omgevingsrecht en de Monumentenverordening Vught 2010, 
voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen.

Voor: Het verbouwen van de kapel op Park 
Glorieux 65 naar 6 appartementen bestaande 
uit de activiteiten ‘bouwen’, ‘handelen in strijd 
met regels ruimtelijke ordening’, ‘handelingen 
met gevolgen voor beschermde monumenten’ 
en ‘slopen’.

Locatie:
Park Glorieux 65 (kapel), 5261 RZ Vught.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang van 
7 december 2017 gedurende zes weken ter 
inzage in het gemeente kantoor te Vught. De 
aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbe-
horende stukken zijn (digitaal) elke werkdag 
van 9.00 uur tot 17.00 uur (vrijdag van 9.00 

uur tot 12.30 uur) in te zien op het gemeen-
tekantoor.

Tijdens de periode van ter inzage legging kun-
nen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. 
Zij moeten worden gericht aan ons college 
en worden verzonden aan Gemeente Vught, 
Postbus 10100, 5260 GA Vught. In deze periode 
kunnen ook zienswijzen mondeling worden 
ingebracht. 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep 
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden 
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen de ontwerpbeschikking en men belang-
hebbende is.
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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

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

-  Voorontwerpbestemmingsplan 
‘Loverensestraat ong.’

•  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
Baarzenstraat, herinrichting

- De Baarzenstraat is afgesloten tussen de Lidwinastraat en Wolfskamerweg.

Onderhoudswerkzaamheden op diverse wegen 
Herstelwerkzaamheden en asfalteren

Juliana van Stolberglaan (parallelweg Postweg) bovenste laag asfalt ontbreekt, let op: 
obstakels (putranden) in de rijweg.

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

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 spoorweg-
overgang gemaakt. De rijweg is hiervoor tot en met 15 december afgesloten tussen de 
Berkenheuveldreef en Heiweg.

Schoonveldsingel, rioolreparatie
-  Schoonveldsingel is afgesloten ter hoogte van huisno. 5 in verband met werkzaamheden 

aan het riool.

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
-  St.-Lambertusstraat 84, het maken van een 

doorbraak in de woning, OV20171272, inge-
komen op 24 november 2017

-  Vlasmeersestraat 3, het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning, 
OV20171273, ingekomen op 26 november 
2017

-  Eikendonck 115, het herstellen van de BAG-
registratie van het pand, OV20171274, inge-
komen op 24 november 2017

-  Onze Lieve Vrouwepark perceel L 2921, het 
plaatsen van een Mariabeeld op een sokkel, 
OV20171275, ingekomen op 27 november 
2017

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING
-  De Koepel kavel 12, het bouwen van een 

woonhuis en aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20171235

Hierop is procedure 1c van toepassing (zie 

BOUWEN 
EN WONEN

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 EN KAP

-  Boslaan 41, het plaatsen van een veranda 
en een schuur en het kappen van 5 bomen, 
OV20171259.

De vergunning is verzonden op 29 november 
2017.

AANLEG
-  Poortlaan 10, het uitvoeren van werkzaam-

heden, zijnde het kappen van een boom, 
ov20171239.

De vergunning is verzonden op 1 december 
2017.

BOUW
-  Vlasmeersestraat 3, plaatsen van een dak-

kapel aan de voorzijde van de woning, 
OV20171273

De vergunning is verzonden op 1 december 
2017.

-  St.-Lambertusstraat 84, maken van een door-
braak in de woning, OV20171272

De vergunning is verzonden op 1 december 
2017.


