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BEZOEK HET GOGELHUIS EN GRIPSHUIS OP 
OPEN MONUMENTENDAG 
Zondag 9 september 11.00-17.00 uur 

In het centrum van Vught zijn ook een aantal monumenten te bezichtigen tijdens 
Open Monumentendag. Zoals het Gripshuis en Gogelhuis aan het Marktveld en ook 
het Geniehuis aan de Taalstraat 211 zijn zeker de moeite waard om te bezichtigen. 
En natuurlijk opent DePetrus haar deuren en zijn er doorlopend rondleidingen in het 
Raadhuis Vught ‘Leeuwenstein’.

Gogelhuis, Marktveld 36 Vught
Marktveld 34 en 36 waren vroeger één huis. Ze 
danken hun naam aan Izaak Jan Alexander Gogel, 
die er in 1765 werd geboren. Hij was onderne-
mer en behoorde tot de Patriottenbeweging die 
zich keerde tegen stadhouder Willem V en de 
dominante regentenklasse. Hij werd als ´agent 
(minister) van Financiën´ in de regering van de 
Bataafse Republiek en onder koning Lodewijk 
Napoleon ontwerper van het Nederlandse belas-
tingstelsel. De voorlopers van de Nederlandse 
Bank en het Rijksmuseum werden door hem 
opgericht. Na de inlijving van Nederland door 
Frankrijk diende hij ook onder keizer Napoleon.

Gripshuis, Marktveld 3 Vught
Dit huis werd in 1882 gebouwd door kunst-

schilder Charles Grips, op de fundamenten van 
herberg Het Wild Varken. Grips, afkomstig uit 
Grave, kreeg in Vught de opdracht om schilde-
rijen te maken voor de nieuwe Sint-Petruskerk. 
Dat waren onder meer veertien kruiswegsta-
ties en hoog in de kerk de ‘Geheimen van de 
Rozenkrans’, het levensverhaal van Jezus en 
Maria. Het atelier van Grips bevond zich op 
de eerste verdieping. De schilderijen voor de 
Petruskerk waren zo groot dat ze niet de trap af 
konden. Daarom had het atelier een groot raam, 
zodat de schilderijen zo naar buiten konden.

Meer informatie
Tijdens Open Monumentendag zijn het Gripshuis, 
Gogelhuis en Geniehuis open op zondag 9 sep-
tember van 11.00 – 17.00 uur. 

Deze week: André van Dal
MAAKT U KENNIS MET ONZE MEDEWERKERS 
VAN DE BOR

Zit u op een bankje, zet u uw fiets vast aan een 
nietje, staan er dranghekken bij een straatfeest 
of wordt u omgeleid door een verkeersbord? 
Dan denkt u, na het lezen van dit verhaal, voort-
aan aan een man: André van Dal. 

Buitenmens
De 54 jarige André van Dal uit Berkel-Enschot is 
een trotse vader van twee dochters en een zoon. 
Hij werkt sinds 2004 bij de BOR. Voordat André 
bij de gemeente kwam werken, werkte hij 18 
jaar bij een hoveniersbedrijf en daarna vier jaar 
in de wegenbouw. “Ik ben een echt buitenmens,” 
beaamt André. “Als mijn gezondheid het toelaat, 
blijf ik dit werk bij de BOR nog lang doen!” 

Organiseren en prioriteiten stellen
Voordat André op pad gaat, kijkt hij op zijn iPad. 
Hierop staan zijn de opdrachten en de meldin-
gen van die dag voor Vught en Cromvoirt. “Mijn 
dag is nooit hetzelfde. Ik plan mijn werkdag zelf 
in. Goed organiseren en prioriteiten stellen is 
hierbij erg belangrijk. Daarnaast ben ik creatief 
en handig. Het moet al gek zijn als ik iets niet 
kan maken.” André krijgt een opdracht en voert 
deze uit. “Soms gaat het weleens mis. Dan ont-
vang ik de melding te laat.” Ook heeft André af 
en toe te maken met geïrriteerde bewoners die 
het niet eens zijn met een opdracht die hij uit-
voert. “Ik blijf rustig en ga geen discussie aan. Ik 
stop met de opdracht, ga weg en geef het door 
aan mijn leidinggevende.” 

Alleen maar nooit alleen
André werkt alleen, maar is eigenlijk nooit alleen. 
“In het begin miste ik wel een collega. Maar nu 
ben ik eraan gewend. Als ik aan het werk ben, 
is er altijd wel iemand die een praatje met me 
maakt, die vragen stelt of mij uitnodigt voor een 
kop koffie of een frisje. Wat ik natuurlijk niet 
afsla.” André wordt tijdens zijn werk vaak her-
kend op straat. “Ik voel me bijna een bekende 
Nederlander in de gemeente Vught.”, zegt hij 
lachend.

Afwisselend en veelzijdig
De werkzaamheden van André zijn afwisselend 
en veelzijdig. Hij hangt verkeersborden op en 
haalt ze er weer af, plaatst hardhoutenpalen en 
legt invalideparkeerplaatsen en snelheidsmeters 

aan. “En nog veel meer.”, glimlacht André. “Alles 
wat u ziet in Vught en Cromvoirt, van nietjes tot 
bankjes, van prullenbakken tot de bloembakken 
aan de lantaarnpalen heb ik geplaatst! Hoeveel? 
Geen idee…maar wel heel veel.” 

Dodenherdenking
Maar dat is nog niet alles. André haalt fietsen op 
die een lange tijd ergens staan of geeft advies bij 
het plaatsen van nieuwe speeltoestellen. Maar 
ook voor het repareren van speeltoestellen 
wordt André gevraagd. “Gelukkig geven steeds 
meer bewoners bij de melding zijn of haar tele-
foonnummer door. En dat is wel zo handig. Als ik 
een vraag heb over een melding, kan ik de bewo-
ner bellen en gelijk actie ondernemen.” Ook 
met de dodenherdenking is André van 08.00 tot 
22.00 uur in de weer. “Ik doe dit al 10 jaar met 
veel plezier. Ik plaats in de ochtend dranghekken, 
borden en een tijdelijke fietsenstalling en leid 
bij het station alles in goede banen. En na de 
herdenking ruim ik alles weer op.” 

Positief in het leven
André staat positief in het leven. “Bij mij is het 
glas altijd halfvol.” In zijn vrije tijd wandelt en 
fietst hij graag met zijn vrouw. André geniet van 
zijn kinderen en doet veel vrijwilligerswerk. “In 
Berkel-Enschot ben ik verkeersregelaar bij de 
avondvierdaagse en bij de ‘Dikke Banden Race’. 
Of ik al een Koninklijk lintje heb ontvangen? 
Nee, nog niet…maar dat hoeft ook niet.”, aldus 
een bescheiden André. “Ik doe het omdat ik het 
leuk vind!“

De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) zorgt ervoor dat Vught mooi, veilig en 
schoon is en blijft. Maar wie zijn nou de mannen en vrouwen achter deze afdeling. 
Deze week: André van Dal.

Gogelhuis Gripshuis

Wijkpunten De Rode Rik, Woonzorgcentrum 
Theresia, Huize Elisabeth, De Vlasborch en de 
Vughtse Sportclub Prins Hendrik bieden één 
of meer functies. De pictogrammen onder het 
wijkpunt logo laten zien wat er allemaal te doen 
is bij een wijkpunt.

Ontmoeting
Een van de pictogrammen is ontmoeting. Bij 
dit wijkpunt staat de deur voor iedereen open 
voor een kopje koffie en een praatje. U kunt 
hier buurtgenoten ontmoeten en nieuwe con-
tacten maken met andere mensen uit Vught en 
Cromvoirt.

WIJKPUNTEN: ONTMOETING

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.



   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

WEGWERKZAAMHEDEN

Moleneindplein, herinrichting
•  Het voetgangersgebied rondom het 

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

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

•  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.

Glorieuxlaan, groot asfaltonderhoud
•  De fietspaden aan de Glorieuxlaan worden 

tijdelijk afgesloten i.v.m. asfaltwerkzaamheden 
tussen Haldersebaan en Laagstraat.

•  Het fietsverkeer wordt omgezet naar noord- 
of zuidzijde en er worden tijdelijk tweerichtin-
gen 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 omge-
leid.

• Grote Gent blijft bereikbaar.

Irenelaan
•  De Irenelaan is afgesloten in verband met de 

bouw van La Couronne.
•  De Prins Bernhardlaan is afgesloten vanaf 

maandag 3 september  t/m vrijdag 7 septem-
ber tussen de Irenelaan en Prins Bernhardlaan 
huisnr. 19. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Boxtelseweg
•  De rijbaan van de Boxtelseweg in de rijrich-

ting tussen de Dr. Hillenlaan en Glorieuxlaan 
is afgesloten vanaf vrijdag 14 september t/m 
vrijdag 21 september.

• Het doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Fietspad Postweg
•  Voor de bouw van het appartementen complex 
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 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
IN-/UITRIT

•  Molenvenseweg 1, het plaatsen van een in-/
uitrit, OV20181228, ingekomen op 19 augustus 
2018.

KAP
•  Heiweg 24, het kappen van een berk in 

de voortuin, OV20181229, ingekomen op 20 
augustus 2018;

•  Loonsebaan 191, het kappen van een den in 
de voortuin, OV20181231, ingekomen op 20 
augustus 2018.

BOUW
•  Kerkstraat 64, het uitbreiden van de woning 

aan de achterzijde op de eerste verdieping, 
OV20181230, ingekomen op 20 augustus 2018;

•  St.-Lambertusstraat 59, aanpassen van de 
gevels van het gastenverblijf, OV20181177.

De vergunning is verzonden op 21 augustus 
2018. 

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Bremlaan 10, bouwen van een woning en aan-
leggen van een inrit, OV20181180.

De brief is verzonden op 22 augustus 2018.
•  Raamweg 35, het uitbreiden van de eerste ver-

dieping, OV20181186.
De brief is verzonden op 23 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

•  John F. Kennedylaan 5, het plaatsen van een 
dakkapel aan de voor- en achterzijde van de 
woning, OV20181207.

De vergunning is verzonden op 20 augustus 
2018.

•  Eikendonck 1A, het plaatsen van een appa-
ratuur kast op het dak van flat Eikendonck, 
OV20181189.

De vergunning is verzonden op 22 augustus 
2018. 

BOUW EN IN-/UITRIT
•  Oscar Romerostraat 6, het bouwen van een 

woning en het aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20181182.

De vergunning is verzonden op 21 augustus 
2018.

KAP
•  Loonsebaan 191, het kappen van een den in de 

voortuin, OV20181231.
De vergunning is verzonden op 22 augustus 
2018.

•  Heiweg 24, kappen van één berk in de voortuin, 
OV20181229.

De vergunning is verzonden op 23 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. 

AANLEG
•  Perceel: D. 01635, kappen van 80 populieren bij 

Beukenhorst, OV20181217.
De vergunning is verzonden op 22 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 
•  Leeuwensteinlaan 8, het slopen van de bij-

keuken/berging, SM20187054, ingekomen 17 
augustus 2018.

De melding is geaccepteerd op 21 augustus 
2018.

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  Brabantlaan 1, het organiseren van het festi-
val ‘Vught ontmoet nieuw talent’ op zaterdag 
8 september 2018 van 09.00 tot 24.00 uur, 
AP20180236, ingekomen op 10 juli 2018.

De vergunning is verzonden op 22 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. 

VERKEER

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

BOUWEN 
EN WONEN


