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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 65 80 750 wegwijs@vught.nl www.wegwijsplus.vught.nl

Bent u ook nieuwsgierig naar de geschiedenis 
van ons mooie raadhuis in Vught? Kom dan op 
28 augustus om 11.00 uur (duurt tot maximaal 
12.30 uur) naar het raadhuis voor een rondlei-
ding. De kosten bedragen 5 euro per persoon 
inclusief koffie/thee. De opbrengst gaat naar de 
Heijmstichting.

De stichting ‘Heijmstichting’ is op 19 maart 
2013 in het leven geroepen door de Gemeente 
Vught met het doel het doelvermogen te behe-
ren dat al lang onder dezelfde naam binnen de 
Gemeente bestond. Het doel van de stichting 
is de zorg voor ouderen in de Gemeente Vught. 

Komt u ook?
Mail dan naar mevrouw L. Sidler, mailadres lies-
beth.sidler.pr@hetnet.nl

De rondleidingen vinden plaats op 28 augustus, 
18 september en 30 oktober.

RONDLEIDING RAADHUIS OP DINSDAG 
28 AUGUSTUS

BEZOEK HET GENIEMUSEUM OP OPEN 
MONUMENTENDAG 
Zondag 9 september 11.00-17.00 uur 

Chef-kok Bobby Rust en burgemeester Van de Mortel 
zijn helemaal klaar voor de Keukenbazenbattle. 
En jij? 

Het gebouw waarin het Geniemuseum is gevestigd – gebouw K van de Van Brederode-
kazerne – maakte vroeger deel uit van het ‘Konzentrationslager Herzogenbusch’. 
Tijdens de oorlogsjaren was het gebouw in gebruik als kampkeuken. Delen van het 
gebouw zijn zoveel mogelijk in de originele staat teruggebracht. De genie is een 
onderdeel van de Landmacht.

Het Geniemuseum is ook het Huis van het 
Regiment Genietroepen: een ontmoetingsplaats 
voor alle actieve en oud-genisten en hun ach-
terban. In het Geniepark, de buitenexpositie van 
het museum, staan allerlei constructies, bruggen 
en voertuigen die getuigen van de creativiteit 
van de genie. Het is op zondag 9 september 
ook mogelijk een bunker uit de koude oorlog 
te bezoeken!

Bezoekers maken kennis met de kleurrijke en 
roemruchte geschiedenis van het Regiment 
Genietroepen.

Meer informatie
Tijdens Open Monumentendag is het 
Geniemuseum open op zondag 9 september 
van 11.00 – 17.00 uur. Lunettenlaan 102 in Vught. 
Ook is er een speurtocht voor kinderen.

Zit je in groep 7 of 8?
DOE MEE MET DE KEUKENBAZENBATTLE

Je verzint – samen met je vrienden of klasgenootjes – 
een lekker hoofdgerecht met producten uit de buurt. 
Hebben jullie het leukste of lekkerste menu van heel 
Vught en Cromvoirt samengesteld? Dan doe je mee 
aan de Mega Live KookBattle. Dat is een kookwed-
strijd tussen 17 gemeenten in Noord-Brabant. Je gaat 
de maaltijd dan klaarmaken voor een aantal gasten, 
waaronder  burgemeester Van de Mortel

Omdat we in Vught natuurlijk graag willen winnen, 
krijgen jullie hulp van chef-kok Bobby Rust van Noble 
Kitchen Cromvoirt. Van hem leren jullie de kneepjes 
van het vak en hij helpt jullie gerecht nog lekkerder 
te maken. Bij de Mega Live KookBattle is hij natuurlijk 
ook aanwezig om samen met jullie iets heel bijzon-
ders op tafel te zetten. 

Ook meedoen?
Vind je het leuk om mee te doen?  Geef je dan voor 
23 september op. Kijk op facebook.com/keukenbazen 
of op www.keukenbazen.nl voor alle spelregels. Daar 
vind je ook een overzicht van winkels/bedrijven waar 
je terecht kunt voor lekkere ingrediënten uit de 
buurt. Doe je mee? 

Ben je 10, 11 of 12 jaar? Kook je graag of zou je dat wel willen leren? Geef je op voor 
de Keukenbazenbattle en wordt Keukenbaas 2018!

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

In deze 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 ontvangst en informatiebalie van het gemeen-
tekantoor zijn er papieren exemplaren verkrijgbaar. 
Meedoen is volledig anoniem en kan tot 1 september 
2018.

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

-  Voorontwerpbestemmingsplan 
‘Grote Zeeheldenbuurt’

•  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.

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
Ibrahimi, G. 21-05-1990 10-08-2018 Onbekend
Parren, M.H.M. 16-07-1989 10-08-2018 Onbekend

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

WEGWERKZAAMHEDEN

Moleneindplein, herinrichting
•  Het voetgangersgebied rondom het 

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

•  De Esscheweg is t/m vrijdag 7 september 
gestremd ter hoogte van de zuidelijke aanslui-
ting 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.

Maysteeg, groot asfaltonderhoud
•  Het fietspad Maysteeg is vanaf maandag 3 sep-

tember afgesloten tussen het Drongelens Pad 
en het Halvezolenlijntje (’s-Hertogenbosch).

• Het fietsverkeer wordt omgeleid.

Zonneweilaan, groot asfaltonderhoud
•  De Zonneweilaan is vanaf maandag 3 septem-

ber afgesloten tussen Lekkerbeetjelaan en Van 
Houwelingenplantsoen.

VERKEER

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 instellen van 
in Lidwinastraat (gedeelte tussen Molendwarsstraat 
en Baarzenstraat), een voetgangersgebied in te stellen 
in een gedeelte van Lidwinastraat, eenrichtingsver-
keer op het parkeerterrein en Kiss en Ridestrook, 
aanleggen van een voetgangersoversteekplaats in de 
Brabantlaan.

Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op het 
gemeentekantoor nog t/m 29 augustus 2018 ter 
inzage. Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). 



   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

Glorieuxlaan, groot asfaltonderhoud
•  De fietspaden aan de Glorieuxlaan worden 

van donderdag 6 september t/m woensdag 12 
september tijdelijk afgesloten i.v.m. asfaltwerk-
zaamheden tussen Haldersebaan en Laagstraat.

•  Het fietsverkeer wordt omgezet naar noord- 
of zuidzijde en er worden tijdelijk tweerich-
tingen ingesteld.

•  Er is op de rijweg plaatselijk overlast in ver-
band met een halve wegafzetting.

Cromvoirtsepad /Kruishoeveweg, groot 
asfaltonderhoud

•  Het Cromvoirtsepad is t/m woensdag 13 sep-
tember afgesloten voor doorgaand verkeer 
tussen de Kruishoeveweg en huisnr. 4a.

•  De Kruishoeveweg is vanaf maandag 10 sep-
tember afgesloten voor doorgaand verkeer 
tussen huisnr. 8 en de Oude Loonsebaan.

Maurickplein, beachvolleybal toernooi
•  Het Maurickplein is afgesloten vanaf vrijdag 31 

augustus 09.00 uur t/m maandag 3 september 
17.00 uur.

•  Het gedeelte van de Taalstraat tussen de 
Helvoirtseweg en het Maurickplein wordt 
doodlopend. Doorgaand verkeer wordt 
omgeleid.

•  Grote Gent blijft bereikbaar.

Irenelaan
•  De Irenelaan is 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 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
BOUW

•  Torenstraat 10, het renoveren en uitbreiden 
van de woning en schuur, OV20181220, inge-
komen op 10 augustus 2018;

•  Deutersestraat 23, het vervangen van de dak-
bedekking, OV20181221, ingekomen op 12 
augustus 2018.

IN-/UITRIT EN KAP
•  De Bréautélaan 25, het aanleggen van een 

tweede inrit en kappen 10 eiken in voortuin, 
OV20181222, ingekomen op 10 augustus 2018.

IN-/UITRIT
•  Klein Brabant 107, het aanleggen van een in-/

uitrit, OV20181225, ingekomen op 14 augus-
tus 2018;

•  De Bréautélaan 13, het aanleggen van een in-/
uitrit, OV20181226, ingekomen op 14 augus-
tus 2018.

SLOPEN
•  Torenstraat 10, het slopen van de kap, 
OV20181223, ingekomen op 12 augustus 2018.

HANDELEN IN STRIJD RO
•  Maarten Trompstraat 43, het starten van een 

schoonheidssalon, OV20181224, ingekomen 
op 12 augustus 2018.

BOUW EN HANDELEN IN STRIJD RO
•  Stadhouderslaan 5, het uitbreiden van de 

woning aan de achterzijde, OV20181227, inge-
komen op 6 juli 2018.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
MGEVINGSVERGUNNING

•  Lekkerbeetjenlaan 92, het plaatsen van keer-
wanden en een geluidscherm, OV20181172.

De brief is verzonden op 14 augustus 2018.
•  Kerkstraat 15, het verbouwen van het pand 

en splitsen van bestaande bovenwoning, 
OV20181142.

BOUWEN 
EN WONEN

De brief is verzonden op 10 augustus 2018.                                                                                                                                  
•  Bergenshuizensestraat ong. (perceel D 4920), 

het bouwen van een woning en het aanleggen 
van een in-/uitrit, OV20181146.

De brief is verzonden op 10 augustus 2018.
 
PROCEDURE                                                                                                                                            
Hierop is procedure 1b 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

•  Theresialaan 8, het plaatsen van een dakkapel 
aan de zijkant van de woning, OV20181141.
De vergunning is verzonden op 14 augustus 
2018.

BOUW EN IN-/UITRIT
•  Andrej Sacharovlaan 26, het bouwen van 

een woning en aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20181176.
De vergunning is verzonden op 13 augustus 
2018.

IN-/UITRIT
• Maarten Trompstraat 23, het verbreden van 
de uitrit, OV20181127.
De vergunning is verzonden op 13 augustus 
2018.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Taalstraat 104/112, het wijzigen van het hui-

dige gebruik van kantoor naar woning en 
het vervangen van kozijnen in de voorgevel, 
OV20181155.
De vergunning is verzonden op 13 augustus 
2018.

•  Aert Heymlaan 31, het plaatsen van een ter-
rasoverkapping, OV20181188.
De vergunning is verzonden op 14 augustus 
2018.

•  Taalstraat 145, het bouwen van een por-
tierswoning en bijbehorende kapschuur, 
OV20181121.
De vergunning is verzonden op 15 augustus 
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 
•  Geerstraat 5, het verwijderen van asbesthou-

dende materialen, SM20187049, ingekomen 
31 juli 2018.

De melding is geaccepteerd op 16 augustus 
2018.

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  Kraaiengatweg 6 (terrein tennisvereniging), 
Pop-up restaurant t.b.v. Bavaria Tennistoernooi 
van 25 augustus 2018 tot en met 2 septem-
ber 2018 dagelijks tot maximaal 24.00 uur, 
AP20180224, ingekomen op 22 juni 2018.

De vergunning is verzonden op 15 augustus 
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 SLUITINGSUUR

•  De Kikvorsch 1, het organiseren van het 
Voetbaltoernooi De Bossche Cup op zater-
dag 25 augustus van 15.00 tot 01.00 uur en 
zondag 26 augustus van 15.00 tot 23.00 uur, 
AP20180248, ingekomen op 12 juli 2018.

De ontheffing is verzonden op 15 augustus 
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. 

NIEUW LEVEN VOOR INGEZAMELDE 
SPORTKLEDING EN -MATERIALEN
Gratis sportkleding en -materialen voor alle leeftijden

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


