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Geef vóór 1 september uw mening
HELVOIRT KOMT BIJ VUGHT.  WAT VINDT U 
DAARVAN?

TUSSENSTAND INZAMELING TAXUSSNOEISEL
Stichting Taxus Taxi heeft doelstelling 2018 bijgesteld
Op maandag 4 juni 2018 is de inzameling van taxussnoeisel van start gegaan. Stichting 
Taxus Taxi geeft aan dat ze een mooie start van het seizoen hebben gehad. Momenteel 
is er voldoende snoeisel ingezameld voor de productie van 1.700 chemotherapieën. 
Het gaat om de éénjarige taxustwijgjes die worden gebruikt voor de productie van 
Taxol, het basisbestanddeel van de chemotherapie.

Doelstelling 2018 bijgesteld
Taxus Taxi had als doelstelling voldoende snoeisel 
in te zamelen voor 2.700 therapieën. Door een 
toename in de vraag naar haar product heeft ze 
dit bijgesteld naar 3.500 behandelingen. Gezien 
de huidige stand zijn er nog heel wat taxi ritjes 
nodig om dit mogelijk te maken.

Droogte en warme weer 
Ondanks de voorspoedige start, hebben de aan-
houdende droogte en het warme weer, ook zijn 
weerslag op het enthousiasme van de mensen 
om te tuinieren. Dit is bij de stichting goed te 
merken. Aan het begin van het seizoen stond de 
telefoon roodgloeiend en maakte deze overuren. 

Met de komst van de warme dagen was dit snel 
bekoeld.

Aanbieden van snoeisel
U kunt snoeisel aanbieden vanaf één volle 
kruiwagen of half gevulde Taxus Taxi Tas. De 
inzameling loopt dit jaar zeker nog tot en met 
eind augustus. Na die tijd is de kans groot dat de 
hoeveelheid werkzame stof in de plant dusdanig 
afneemt, dat het niet langer bruikbaar is. Houdt 
voor de exacte einddatum van de Taxus Taxi 
Actie 2018 de website of sociale media van de 
stichting in de gaten. Voor het indienen van een 
ophaal verzoek kunt u terecht op www.taxustaxi.
nl/afspraak.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘GROTE 
ZEEHELDENBUURT’
U kunt reageren op het voorontwerpbestem-
mingsplan ‘Grote Zeeheldenbuurt’. Hieronder 
staat waar het voorontwerpbestemmingsplan 
over gaat. Tot slot leest u hoe u kunt reageren 
op het voorontwerpbestemmingsplan.

Waar gaat het voorontwerpbestem-
mingsplan ‘Grote Zeeheldenbuurt’ over?
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Grote 
Zeeheldenbuurt’ gaat over het gebied dat 
wordt begrensd door de Michiel de Ruyterweg, 
Maarten Trompstraat en de Esschestraat. Het 
voorontwerpbestemmingsplan voorziet in her-
bouw van woningen en herstructering van het 
gebied. In het bestemmingsplan worden 152 
woningen mogelijk gemaakt. Daarnaast is de 
herinrichting van het openbaar gebied met par-
keren, groen en het verkeer verankert.

U kunt het voorontwerpbestemmings-
plan bekijken
U kunt van donderdag 26 juli 2018 tot en met 
woensdag 5 september 2018 de het bestem-
mingsplan met bijbehorende stukken bekijken:

•  op de landelijke website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl en de gemeentelijke website www.
vught.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
vghBPgrotezeeheldb-VO01;

•  bij de Ontvangst- en informatiebalie van het 
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 
in Vught tijdens openingstijden. 

Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de 
stukken die ter inzage liggen.

U kunt reageren op het voorontwerp-
bestemmingsplan
U kunt reageren (inspreken) op het vooront-

werpbestemmingsplan. 

U kunt reageren van donderdag 26 juli 2018 tot 
en met woensdag 5 september 2018. U kunt dit 
schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt 
niet per e-mail reageren.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar 
Burgemeester en wethouders van Vught, afde-
ling Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260 GA 
Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt u 
bellen met mevrouw A.M.W. Schellekens van 
de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 
073 65 80 680.

Geef in uw brief aan dat deze over het vooront-
werpbestemmingsplan ‘Grote Zeeheldenbuurt’ 
gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet 
eens bent met het voorontwerpbestemmings-
plan.

Wat gebeurt er na het voorontwerp-
bestemmingsplan?
Het gaat hier om een voorontwerpbestem-
mingsplan. Dat wil zeggen: de eerste versie van 
een nieuw bestemmingsplan. U kunt daar nu 
op reageren. Daarna maakt de gemeente een 
nieuwe versie: het ontwerpbestemmingsplan. 
Ook daar kunt u dan weer op reageren. Daarna 
stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan 
pas definitief vast. De wet regelt dit zo.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel 
dan met mevrouw A.M.W. Schellekens van de 
afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073 65 
80 680.

De gemeente Haaren heft zichzelf op. 
Haar dorpskernen, Haaren, Helvoirt, 
Esch en Biezenmortel gaan over naar 
haar buurgemeenten. De inwoners van 
Helvoirt sluiten graag bij Vught aan. Het 
gemeentebestuur van Vught heet hen 
van harte welkom. U ook? Vul de enquête 
in en laat weten wat u ervan vindt. 

Als Helvoirt bij Vught komt, zult u daar waar-
schijnlijk weinig van merken. Onze dienstver-
lening blijft op peil en de gemeentelijke taken, 
regels en heffingen wijzigen niet. Verandert 
er dan niets? Jawel, Vught wordt groter. Naast 
Cromvoirt en Vught, komt er een derde aan-
trekkelijke kern bij en we verwelkomen onge-
veer 4.800 nieuwe inwoners. 

Wat betekent het voor Vught?
Met Helvoirt en zijn inwoners krijgt Vught 
meer ‘body’. Daarmee zet onze gemeente zich 
groter – en sterker – op de kaart. Dat heeft 
voordelen. Een grotere gemeente is een krach-
tiger partner voor maatschappelijke instellingen, 
ondernemers en andere overheden. Zo krijgen 
we samen nog meer voor elkaar. Denkt u bij-
voorbeeld aan een project als de N65, dat zich 
straks volledig op Vughts grondgebied afspeelt. 
Dat schept voordelen en kansen. 

Kwaliteiten
Veel inwoners van Helvoirt sluiten graag bij 
Vught aan. Helvoirt en zijn inwoners vormen 
een aantrekkelijke kern met goede voorzienin-
gen, fraaie monumenten en mooi natuurschoon. 
Ook een aanzienlijk deel van de Loonse en 
Drunense duinen hoort bij het dorp. Helvoirt 
past bij Vught en draagt op allerlei wijzen bij 
aan de kwaliteiten van onze groene gemeente. 

Ook in dat opzicht zetten we Vught samen nog 
beter op de kaart.

Enquête: online of handmatig
In een korte enquête kunt u uw mening geven 
over de samenvoeging van Helvoirt en Vught. 
Vindt u het goed nieuws en heet u de inwoners 
welkom? Of maakt u zich zorgen en hebt u 
bedenkingen? Of vindt u het helemaal niet zo 
belangrijk? U kunt het allemaal aangeven in de 
online enquête op www.vught.nl/helvoirt.Vult u 
de enquête liever handmatig in? Bij de recep-
tie van het gemeentekantoor zijn er papieren 
exemplaren verkrijgbaar. Meedoen is volledig 
anoniem en kan tot 1 september 2018.

Op vakantie? 
Licht de buren in!

Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.
Maak het inbrekers 
niet te makkelijk.

Vraag uw vertrouwde buren:
- op uw woning te letten
- de post weg te halen
- bij verdachte situaties 112 te bellen



   Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, Vught. Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl       Gemeente Vught        @Vught        06 11 13 32 51

MINDER AVONDOPENSTELLINGEN BURGERZAKEN IN VAKANTIEPERIODE

Op maandag 6 augustus vervalt de avondopenstelling van de afdeling Burgerzaken. 
Op deze dag is het gemeentekantoor om 17.00 uur gesloten.

OV REIZIGERSPANEL BRABANT. MELDT U AAN!
Geef uw mening én spaar voor cadeaubonnen of het goede doel

Het Brabantse openbaar vervoer verbeteren door uw mening te geven? En tegelijker-
tijd sparen voor cadeaubonnen of het goede doel? Dat kan met het OV Reizigerspanel 
Brabant van Reizigersoverleg Brabant. Deze organisatie behartigt uw belangen als 
reiziger in het openbaar vervoer.

U kunt zelf het openbaar vervoer verbeteren 
door ongeveer zes keer per jaar uw mening 
via het OV Reizigerspanel Brabant te geven. 
Hierdoor kan Reizigersoverleg Brabant het 
openbaar vervoer nog beter op uw wensen 
afstemmen. De online vragen gaan over uit-
eenlopende onderwerpen, maar hebben altijd 
betrekking op het openbaar vervoer in Noord-
Brabant. 

Sparen voor cadeaubonnen of het goede doel
Reizigersoverleg Brabant begrijpt dat uw tijd 

kostbaar is. Daarom ontvangt u voor elke vol-
ledig ingevulde vragenlijst ‘busjes’. Deze zijn in 
te wisselen voor cadeaubonnen van diverse 
(web)winkels. U kunt er ook voor kiezen een 
goed doel te steunen.

Meer informatie
Op www.OV-panelbrabant.nl vindt u meer 
informatie en kunt u uzelf inschrijven. Via 
de FB-pagina en/of de nieuwsbrief van 
Reizigersoverleg Brabant blijft u op de hoogte 
van de uitkomsten van het panel.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

-  Omgevingsvergunning Golfbaan Cromvoirt
-  Vastgesteld bestemmingsplan ‘Parapluplan par-
keren’

- Bestemmingsplan ‘Achterstraat ong. naast 6’
-  Realisatie overeenkomst ‘Achterstraat ong. 

naast 6’
-  Vastgesteld bestemmingsplan ‘Loverensestraat 
ong.’

•  U vindt alle informatie over de plannen, gebie-
den 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 
65 80 680.

HERINRICHTING GEDEELTE LIDWINASTRAAT 
N.A.V. BOUW INTEGRAAL KIND CENTRUM (IKC)
Het college van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Vught heeft besloten tot het 
aanleggen van een voetgangersoversteekplaats 
door het aanbrengen van zebrapadmarkering 
en het plaatsen van de borden L02 in de 
Brabantlaan.

Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op 
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn 
de procedures 1a en 4 van toepassing (zie 
procedurekader) in de periode van 25 juli t/m
5 september 2018.

WEGWERKZAAMHEDEN

Moleneindplein, herinrichting
•  Het voetgangersgebied rondom het 

Moleneindplein wordt opnieuw ingericht. Er is 
plaatselijk overlast op de trottoirs in verband 
met de werkzaamheden. 

•  Let op: De rijrichting in de Molenstraat is 
gewijzigd; ingericht voor éénrichting verkeer 
vanaf het plein richting Molenstraat (uitgezon-
derd bromfietsers).

•  Vanaf maandag 20 augustus t/m vrijdag 7 
september is de Esscheweg gestremd ter 
hoogte van de zuidelijke aansluiting met het 
Moleneindplein. 

•  Vanaf maandag 10 september t/m vrijdag 14 
september is de Esscheweg gestremd ter 
hoogte van de noordelijke aansluiting met het 
Moleneindplein.

Lidwinastraat /Brabantlaan, inrichting 
openbare ruimte Elzenburg

•  De Brabantlaan is gestremd tus-
sen de Lidwinastraat (noordzijde) tot de 
Wolfskamerweg.

•  De Lidwinastraat (noordzijde) is gestremd tus-
sen de Brabantlaan en de Molendwarsstraat 
en is het gedeelte tussen de Molendwarsstraat 
en de Baarzenstraat afgesloten. Het eenrich-
tingverkeer in de Molendwarsstraat wordt 
tijdelijk opgeheven.

Grote Gent-N2
•  De aansluiting Grote Gent-N2 is afgesloten.
•  Op de N2 worden de rijstroken en verkeers-

lichten aangepast, op de Grote Gent wordt 
een extra rechtsafstrook aangebracht.

•  Verkeer richting A2 en N65 wordt omgeleid.

Hoevensestraat
•  De Hoevensestraat is t/m 26 juli afgesloten 

tussen huisno. 12 en de Sparrendaalseweg.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Irenelaan
•  Vanaf 13 augustus is de Irenelaan afgesloten in 
verband met de bouw van La Couronne.

Fietspad Postweg
•  Voor de bouw van het appartementen com-

plex de Coligny is het fietspad Postweg vanaf 

de Willem de Rijkelaan gestremd in de richting 
van de rotonde W. de Rijkelaan/Poortlaan. 

•  Fietsverkeer aan deze zijde van de Postweg 
wordt omgeleid via de Willem de Rijkelaan.

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor 
de activiteiten bouwen en monumenten worden 
voorgelegd aan de Welstandscommissie. Andere 
aanvragen omgevingsvergunning worden ambte-
lijk getoetst als ze voldoen aan de sneltoetscri-
teria 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 gemeentekantoor. Voor 
meer informatie kunt u contact 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
BOUW

•  Marggraffstraat 15, het vervangen van de hui-
dige aanbouw, OV20181193, ingekomen op 13 
juli 2018;

•  Kavel 21 Vught Zuid, het bouwen van een 
woning, OV20181194, ingekomen op 14 juli 
2018;

•  Rouppe van der Voortlaan 8, het plaatsen van 
een erker aan de voorzijde van de woning, 
OV20181195, ingekomen op 14 juli 2018;

•  Andrej Sacharovlaan, Kavel 10 Vught Zuid, 
bouwen van een woning en het aanleggen van 
een in-/uitrit, OV20181196, ingekomen op 16 
juli 2018;

•  Baarzenstraat 9, uitbreiden van de woning, 
OV20181197, ingekomen op 17 juli 2018.

HANDELEN IN STRIJD RO
•  Kruishoeveweg perceel I 1155, het tijdelijk ver-

harden van een grasveld i.v.m. parkeren auto’s, 
OV20181192, ingekomen op 12 juli 2018.

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

VERKEER

BESLUIT BUITEN BEHANDELING 
STELLEN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Ploegveld 11, splitsen van de woning, 
OV20181151.

De brief is verzonden op 13 juli 2018.
•  Willibrordusstraat 5, plaatsen van een erker, 
OV20181109.
De brief is verzonden op 17 juli 2018.

•  Helvoirtseweg 183, verplaatsen van de trap 
in het pand naar de buitenzijde van het pand, 
OV20181119.

De brief is verzonden op 17 juli 2018.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b 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
BOUW

•  St.-Catharinastraat 14, het plaatsen van een 
aanbouw en plaatsen van een dakkapel aan de 
achterzijde van de woning, OV20181169.

De vergunning is verzonden op 16 juli 2018.
       
BOUW EN INRIT/UITWEG

•  Andrej Sacharovlaan 29, het bouwen van een 
woning en aanleggen van een inrit, OV20181158.
De vergunning is verzonden op 17 juli 2018.

KAP
•  Rondeweg 5, kappen van een kastanje boom, 

OV20181190
De vergunning is verzonden op 18 juli 2018.

PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Marktveld 3, het realiseren van een B&B in de 

woning, OV20181152.
De vergunning is verzonden op 13 juli 2018.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING 
EN IN- EN UITRIT

•  Andrej Sacharovlaan 25, het bouwen van 
een woning en aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20181138.
De vergunning is verzonden op 13 juli 2018.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b 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 
•  Lunettenlaan 201, het verwijderen van asbest 

uit de kazerne, SM20187038, ingekomen 9 juli 
2018.

De melding is geaccepteerd op 16 juli 2018.
•  Kruishoeveweg 1A, het slopen van het dak 

van de loods, SM20187041, ingekomen op 12 
juli 2018.

De melding is geaccepteerd op 17 juli 2018.

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

ONTHEFFING VOORWERPEN OP OF 
AAN DE WEG
•  Kerkstraat 3, het plaatsen van een steiger en 

afvalcontainer, AP20180249, ingekomen op 12 
juli 2018.

De vergunning is verzonden op 18 juli 2018.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b 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

•  Willem de Rijkelaan, kindervakantieweek Jeugd 
Aktief in de periode 10 augustus 20.00 uur tot 
18 augustus 01.00, AP20180203, ingekomen op 
8 juni 2018.
De vergunning is verzonden op 18 juli 2018.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b 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. 
      
ONTHEFFING 
GELUIDSVOORSCHRIFTEN

•  Van de Pollstraat 3A, ontheffing geluidsvoor-
schriften voor 20 oktober 2018 tot 24.00 uur, 
AP20180233, ingekomen op 6 juli 2018.
De ontheffing is verzonden op 18 juli 2018.

ONTHEFFING SLUITINGSUUR
•  Van de Pollstraat 3A, ontheffing sluitings-
uur voor 20 oktober 2018 tot 01.00 uur, 
AP20180233, ingekomen op 6 juli 2018.
De ontheffing is verzonden op 18 juli 2018.

BOUWEN 
EN WONEN

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  Bouwen en Wonen (op afspraak)

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 behan-
delend ambtenaar treft u aan bij de stukken 
die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze 
indienen gedurende de termijn dat de aan-
vraag ter inzage ligt bij de aangegeven instan-
tie (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 
hierbij betrokken. Als indiener van een ziens-
wijze wordt u op de hoogte gebracht van het 
besluit.

3 Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling 
zienswijzen indienen. Dit kan op dezelfde 
wijze als in procedure 2 is omschreven. 

4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan 
daartegen een bezwaarschrift worden inge-
diend door belanghebbenden (gedurende 
een termijn van 6 weken). Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en moet ten min-
ste 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 
voorlopige 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 inge-
diend 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 
voorwaarden. Voor het indienen van een 
beroepschrift is griffierecht verschuldigd. 
Het beroepschrift schorst de werking van het 
besluit niet. Als sprake is van een spoedeisen-
de zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen 
bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank. 

PROCEDURES


