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2017 kwam dit draaiboek weer goed van pas
tijdens het grote evenement Swim to Fight
Cancer.” Het evenement werd verplaatst van
’s-Hertogenbosch naar Vught vanwege een bacte‘Wij zijn ook bewoners van Vught, alleen dragen wij een hesje van het buurtpreventieteam. rie in het water. Naarmate het interview vordert,
Onze slagzin is: samenwerken aan veiligheid’
sommen Ton en Frans steeds meer activiteiten
Hoe werkt het precies?
op. “We werken mee aan het donkere dagen
Vrijwilligers geven via een online inlogsysteem offensief van de politie, waar we gezamenlijk in
hun beschikbaarheid aan. “Vanuit dit systeem de wijk voetsurveillance doen, en aan de vele
maak ik elke dag een planning.” vertelt Ton. “Om wijkevenementen in de gemeente. Ook organi18.00 uur laat ik de vrijwilligers via de buurt- seren wij in Vught jaarlijks de landelijke ANWB
preventie groepsapp weten wie voor die avond verlichtingsactie.” Ton en Frans zijn beiden vrijstaat ingepland. Een half uurtje voor aanvang willige beroeps verkeersregelaars.
komen we samen op onze locatie, drinken een
bakje koffie en gaan op pad.” De surveillance Toekomstplannen
groep bestaat uit minimaal twee teams met
Daarnaast zijn Ton en Frans continu bezig met
2 vrijwilligers per team, maar vaak zijn er zes de toekomst. Ze bedenken nieuwe acties en
of acht vrijwilligers beschikbaar zodat er met organiseren dit. “We krijgen steeds meer te
Het buurtpreventieteam bestaat uit 25 meerdere teams ook in meerdere wijken kan
maken met mensen met een psychische stoorenthousiaste vrijwilligers. Het team loopt worden gesurveilleerd. Er is altijd een coördina- nis. Daarom hebben we de van overheidswege
meerdere keren per week door de wijken van
tor aanwezig die de leiding heeft. Dit is Ton of
beschikbaar gestelde subsidie aangevraagd voor
Vught en Cromvoirt. Zij attenderen bewo- Frans. Zijn zij beiden niet aanwezig, dan wordt de training Mental Health First Aid én gekregen.
ners op onveiligheden en geven preventietips. iemand anders als regisseur aangewezen. Tijdens We zijn het eerste buurtpreventieteam die dit
Aan het woord: de kartrekkers van het buurt- de surveillance heeft elk team altijd een porto- mag gaan doen en daar zijn we trots op.” De
preventieteam Ton Raes en Frans van Iersel.
foon bij zich. De coördinator beschikt over de
cursus biedt ruimte voor twaalf deelnemers.
telefoonnummers van de dienstdoende politie
Daarnaast willen ze enkele leden van de buurt
Hoe het allemaal begon
surveillanceauto (noodhulp) en stelt de politie WhatsApp groepen vragen zich aan te melden
In 2011 adverteerde de politie in Het Klaverblad
op de hoogte in welke wijk(en) de teams aan- als vrijwilliger voor het buurtpreventieteam
met de advertentie ‘Politie voor Burgers’. Zij
wezig zijn. Frans: “Veiligheid staat bij ons boven Vught en ze gaan de buurtpreventieteam vaker
riepen burgers, die veiligheid koesteren en graag
alles. We weten nooit van te voren wat er gaat
gebruiken. Op 16 juli vond de eerste gezameneen handje willen helpen, op om zich als vrijwil- gebeuren. Zijn er calamiteiten dan bellen we
lijke buurtpreventie informatie avond in Vught
liger aan te melden. “Onze nieuwsgierigheid was
gelijk de politiesurveillance (noodhulp), 112 of
plaats. De teams van Vught, Heusden-Drunen en
gewekt. We wilden dit weleens van dichtbij mee- de meldkamer.”
Helvoirt-Haaren waren hierbij aanwezig en hebmaken.” Ton en Frans, toen nog onbekenden van
elkaar, gingen naar de bijeenkomst.Ton: “Toevallig
Na de surveillance
gingen we naast elkaar zitten en wat bleek? We Ton: “Als de surveillance is afgelopen, verwerk
wonen in dezelfde straat. Deze kennismaking
ik alle meldingen van die avond. Ik stuur deze
was het begin van een goede vriendschap en
door naar de desbetreffende afdelingen, zoals
later de start van het buurtpreventieteam.”
de afdeling Beheer Openbare Ruimte, de afdeling Realisatie en Beheer, het Wijkteam politie
Wie zijn Ton en Frans?
en indien nodig jongerenwerker Patrick.” Ton en
Ton Raes, 71 jaar, en Frans van Iersel, 72 jaar, Frans vinden terugkoppeling van de meldingen
wonen in Vught. Ton Raes was ambtenaar, taxa- belangrijk. Frans: “Bewoners reageren altijd. De
teur en startte in 1986 zijn eigen bedrijf op in
respons van de instanties kan beter. Als we een
de verhuur en reparatie van gereedschappen en
melding hebben gedaan, horen we soms niet
machines, dat hij in 2000 verkocht. Frans werkte
Burgemeester en wethouders van de gemeente
hoe deze is afgehandeld. Dit is voor ons wel van
bijna 40 jaar als werktuigkundige in Het Groot
belang, want wij lopen ’s avonds weer in de wijk.” Vught maken bekend, dat zij voornemens zijn een
omgevingsvergunning te verlenen voor de aanleg
Ziekengasthuis in ’s-Hertogenbosch (nu JBZ) en
van een regionale waterkering Esschestroom –
was reservist bij de vrijwillige politie. De handige Veiligheid hoog in het vaandel
mannen Ton en Frans zijn vrijwilliger bij de klus- De gemeente Vught wil dat iedereen zich veilig Beukenhorst op de landgoederen Beukenhorst
en Groensche Hoeven en over de Boxtelseweg
sendienst. Ton zette het Repair Café Vught mede
en vertrouwd voelt. Het buurtpreventieteam
in Vught. De aanvraag heeft betrekking op de
mee op en coördineert de verkeersregelaars. Hij
werkt samen met diensten en bewoners om
activiteiten ‘handelen in strijd met planologische
luistert graag muziek en rijdt motor. Frans heeft
dit voor elkaar te krijgen. Ton: “Als team zijn wij
decorwerk gedaan en rijdt ook graag motor. pro actief zichtbaar. We letten op alles. We zijn, regels’. Hiertoe heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven
Hun grootste hobby is het buurtpreventieteam.
samen met de wijkbewoners, de oren en ogen
van de wijk. We kijken gericht, signaleren en op 11 oktober 2018. Op deze aanvraag om
Van niets tot …
melden het.” Frans: “Ons doel is om bewoners omgevingsvergunning is de uitgebreide proceTon en Frans bouwden het buurtpreventieteam
te motiveren en te informeren over veiligheid, dure van toepassing.
van niets op. Ze begonnen medio 2012 met een
maar ook om ze soms wakker te schudden. We
schrijfblok en een pen en noteerden alles wat in
zijn gemakkelijk aanspreekbaar voor iedereen. Hoe kunt u het plan inzien?
hun gedachten opkwam. Wie kunnen we bena- Ook voor de jeugd, zij luisteren goed naar ons.” Het ontwerp omgevingsvergunning, de ontderen? Wat hebben we nodig? Hoe zit het met Ton: “Rust creëren en houden in een wijk is ook werpverklaring van geen bedenkingen en de
aanvraag met de bijbehorende stukken liggen
de huisvesting? En kleding? Hoe gaan bewoners
belangrijk. Zijn er inbraken? Dan surveilleren we
met ingang van 15 november 2018 tot en met
ons herkennen op straat? “En nog veel meer.”, extra in de betreffende wijk(en).”
26 december 2018 gedurende zes weken ter
glimlacht Ton. “De gemeente Vught zorgde onder
inzage in het gemeentekantoor te Vught. Alle
andere voor de huisvesting en in 2013 was het
Herkenbaarheid
buurtpreventieteam een feit.”
''In het begin kenden de bewoners ons nog niet. documenten zijn elke werkdag van 09.00 uur tot
Ze belden zelfs de politie want ze vertrouwden 17.00 uur (vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur)
ons niet; een stel mensen dat over de schuttin- in te zien bij de Ontvangst en Informatie balie.
… een goedlopend team
Ton en Frans konden aan de slag. Als eerste bena- gen keek en in de gangpaden liep.” Ton en Frans
U kunt de stukken ook raadplegen via internet
derden ze het buurtpreventieteam in Drunen, lachen. “Nu vijf jaar later herkennen de bewohet eerste team in de regio. “We kregen goede
ners ons wel, zij zoeken vaak contact met een
tips. Maar wat in Drunen werkt, werkt niet
melding of een vraag. We dragen opvallende gele
automatisch in Vught.” Daar kwamen de mannen
jassen en hesjes met het opschrift ‘buurtpreal snel genoeg achter toen zij de portofoons uit
ventie Vught’. We hebben zaklampen en andere
Drunen in de gemeente Vught gingen uittesten. attributen tot onze beschikking.”
Door onder andere de snelwegen en de spoorlijnen werkten de portofoons niet goed. Daarna
Buurtpreventie is onze grootste hobby
gingen Ton en Frans op zoek naar vrijwilligers. Ton en Frans besteden heel veel tijd aan buurtpreventie. Van coördineren, bijhouden van de
''We hoefden niet lang te zoeken want bijna alle
Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of
vrijwilligers uit de groep ‘Politie voor Burgers’ administratie en contacten leggen met de
rotzooi op straat zijn niet alleen vervelend,
gemeente tot het geven van presentaties en
meldden zich spontaan bij ons aan voor het te
maar kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Het is daarom
vormen van het buurtpreventieteam.” Ze volg- lezingen en het ontwikkelen van folders en
belangrijk dat u dit snel bij ons meldt.
den een cursus bij de politie over surveillance, instructiemateriaal. “Toen het team nog geen Valt u iets op in de openbare ruimte? Dan
week oud was, werden we ingezet bij het
recherche, paarden en honden en het team werd
kunt u dit snel en eenvoudig melden via de
IJzeren Man Concert met onder andere een ‘MijnGemeente’ app. Een schoon, veilig en mooi
gevestigd in de voormalige Huishoudschool in
de Irenelaan. Anno 2018 bestaat het team uit optreden van Guus Meeuwis. We maakten een Vught dat willen we graag zo houden. U toch
draaiboek en waren met 17 man van de partij. ook?
ongeveer 25 enthousiaste mannen en vrouwen
Buurtpreventie Vught zette zich, gezien de vele
in de leeftijd van 25 tot 76 jaar oud. In juni is
complimenten en opgestoken duimen, meteen
het team verhuisd naar hun nieuwe “honk” in
Snel en eenvoudig melden
goed op de kaart met parkeertoezicht en de
het centrum, in het voormalige pand van Welzijn
Kan via internet of telefonisch, maar nog sneller
in en uitstroom van ongeveer 2000 auto’s. In
Vught, aan de St. Elisabethstraat 1a.
via de gemeente app. Een foto van de situatie

ben hun plan van aanpak en ideeën uitgewisseld.
Steun en waardering
''We voelen de waardering van de bewoners, de
middenstand, de politie, instanties (waaronder
Woonwijze) en van burgemeester Van de Mortel.
De steun en de pluimen doen ons goed. Maar
het zou nog mooier zijn als bewoners zich ook
aanmelden voor het team.” Frans: “We willen
graag het buurtpreventieteam uitbreiden naar
50 vrijwilligers.Vrijwilligers van alle wijken, zodat
we altijd iemand in een wijk kunnen plaatsen die
de bewoners en de wijk ook echt kent. Dus hebt
u interesse? Meldt u zich dan aan!”
Tot slot
''We hebben heel veel op ons bord liggen. Maar
dat doen we ook zelf. NEE staat bij ons niet in
het woordenboek.We zijn buiten en in beweging.
Het werk geeft heel veel voldoening. Eind augustus bestond het buurtpreventieteam 5 jaar. Als
het aan ons ligt, komen daar nog vele jaren bij!”
Informatie
Het buurtpreventieteam is bereikbaar via buurtpreventievught@hotmail.com of via 06 14 83
83 16. U kunt het team ook volgen op facebook.
com/buurtpreventievught en
twitter.com/preventievught. Kijk voor meer
informatie op www.buurtpreventievught.nl of
kom, na het maken van een afspraak, langs bij het
buurtpreventiehome aan de St. Elisabethstraat
1a.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING
EN ONTWERPVERKLARING VAN GEEN
BEDENKINGEN REGIONALE WATERKERING
ESSCHESTROOM – BEUKENHORST
(www.ruimtelijkeplannen.nl) onder ID-nummer
NL.IMRO.0865.bgPBWaterkering-ON01, thuis
of in de hal van het gemeentekantoor. Tegen
betaling zijn afschriften van de ter inzage liggende stukken verkrijgbaar.
Hoe kunt u reageren op het plan?
Gedurende de genoemde termijn kan eenieder
schriftelijk of mondeling zienswijzen kenbaar
maken. De zienswijzen moeten worden gericht
aan het college van burgemeester en wethouders en worden verzonden aan Gemeente
Vught, Postbus 10.100, 5260 GA Vught. Voor
nadere informatie of het geven van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen met
mevrouw C. van den Wildenberg van de afdeling
Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via tel. 073 65
80 680.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep
tegen de uiteindelijke beschikking kan worden
ingediend als ook een zienswijze is ingebracht
tegen de ontwerpbeschikkingen en men belanghebbende is.

Een losse stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal?
SNELLER MELDINGEN DOEN MET DE
GEMEENTE APP
en een korte heldere omschrijving zijn genoeg.
Zodra wij een melding ontvangen, nemen we
deze meteen in behandeling.
MijnGemeente app downloaden
De app is ontwikkeld voor smartphones en
tablets die werken op basis van iOS of Android.
De iOS versie is te downloaden in de Appstore,
de Android versie via de Google Playstore. Na
het installeren van de MijnGemeente app geeft u
aan dat het om de gemeente Vught gaat.
Samen maken we Vught mooier.

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

OPROEP VRIJWILLIGERS BUURTPREVENTIETEAM
Het buurtpreventieteam is altijd op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers. Vindt u veiligheid in uw wijk belangrijk, werkt u graag
in groepsverband en bent u ouder dan 18
jaar? Meldt u zich dan aan via buurtpreventievught@hotmail.com.

Na selectie, gaat u proefdraaien in het
team. Enerzijds om te kijken of u het leuk
vindt, maar anderzijds ook of u in de groep
past. Samenhorigheid binnen het team is
belangrijk!

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUWEN
BOUW
EN WONEN
• Deutersestraat 30, oprichten van B&B kamers
in bestaande bebouwing en het plaatsen van
een dubbele rij zonnepanelen, OV20181271.
WELSTAND
De vergunning is verzonden op 6 november
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor 2018.
de activiteiten bouwen en monumenten wor- • Eikendonck 81-83, maken van een nieuwe opeden voorgelegd aan de Welstandscommissie.
ning in de muur, OV20181278.
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor- De vergunning is verzonden op 6 november
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan 2018.
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
INRIT/UITWEG
openbaar. De agenda voor elke vergadering • Oscar Romerostraat 1, aanleggen van een
staat op de site van de gemeente Vught, www. in-/uitrit, OV20181249.
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven
De vergunning is verzonden op 5 november
weken op dinsdagmorgen in het gemeente- 2018.
kantoor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de
PROCEDURE
Welstandscommissie via telefoonnummer 073 Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bintussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00
nen zes weken met ingang van de dag na die
tot 12.30 uur.
waarop de beschikking is verzonden worden
aangetekend.
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
INGEKOMEN SLOOPMELDING
• Perceel I 1352, plaatsen van een opslagloods • Dr. de Brouwerstraat 24, het verwijderen van
voor een periode van tien jaar, OV20181289,
asbesthoudende vloerbedekking, SM20187072,
ingekomen 2 november 2018;
ingekomen 6 november 2018.
• W.J. van Ghentstraat 33 B, uitbreiden van de
De melding is geaccepteerd op 8 november
bestemming met dienstverlening, OV20181288, 2018.
ingekomen 5 november 2018;
• Perceel E 4283 (Eksterpad), het bouwen van
PROCEDURE
een woning, OV20181290, ingekomen op 6 Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
november 2018;
procedurekader).
• Marktveld 5A, het vervangen van de kozijnen
en dakkapellen, OV20181291, ingekomen op 7 VERLEENDE VENTVERGUNNING
november 2018;
• Vught en Cromvoirt, het van deur tot deur
• Van Voorst tot Voorststraat 26, het vervangen
aanbieden van energiecontracten voor @
van de kozijnen, OV20181292, ingekomen op 7
Energie Group B.V. op van donderdag 8 tot en
november 2018;
met vrijdag 23 november 2018 (zaterdagen en
•
Vliertstate 3, het wijzigen van de huidige
zondagen uitgesloten) van 7.00 tot 22.00 uur,
bestemming kantoor naar wonen, OV20181293, AP 20180369, ingekomen op 25 oktober 2018.
ingekomen op 7 november 2018.
De vergunning is verzonden op 6 november
2018.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
PROCEDURE
procedurekader), onder vermelding van het
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasaanvraagnummer.
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken met ingang van de dag na die
waarop de beschikking is verzonden worden
aangetekend.

PROCEDURES

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• Bestemmingsplan ‘Vijverbosweg’
• Ontwerpwijzigingsplan ‘Hoevensestraat 18’
• Uitwerkingsplan ‘Van de Pollstraat, Vught’

VERKEER
WEGWERKZAAMHEDEN
Boxtelseweg - Dr.Hillenlaan
•
De Boxtelseweg is tot eind december
afgesloten tussen Dokter Hillenlaan en
Nachtegaalslaantje.
•
De Dokter Hillenlaan is afgesloten tussen
huisnr. 11 en Boxtelseweg.
•
Op de aansluiting Maurickplein-TaalstraatMarktveld worden van maandag 19 tot en
met dinsdag 20 november door de nutsbedrijven werkzaamheden uitgevoerd. Doorgaand
verkeer vanaf het Maurickplein richting
Marktveld en Taalstraat en visa versa is daardoor gestremd. Panden en parkeerplaatsen
blijven bereikbaar.
•
Het verkeer ten oosten van de spoorlijn
Den Bosch – Eindhoven richting het centrum
wordt omgeleid.
•
Verkeer ten westen van de spoorlijn (Den
Bosch - Eindhoven) wordt omgeleid via de
Industrieweg.
Parkbos, (Stadhouderspark)
• De Louise de Colignylaan is tot 26 november (gefaseerd) afgesloten tussen Juliana van
Stolberglaan en de Dillenburglaan.
• Vanaf maandag 26 november wordt de Juliana

• 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 65 80 680.
van Stolberglaan vanaf de Postweg definitief
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De
woningen zijn bereikbaar via de Graaf van
Nassaustraat en Amalia van Solmslaan.
• De rijweg blijft vanaf de Postweg bereikbaar
voor (doorgaand) fietsverkeer.
•
De komende tijd worden er diverse kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan
de Louise de Colignylaan, De Amalia van
Solmslaan, Graaf van Nassaustraat, Juliana van
Stolberglaan en Willem de Zwijgerlaan. Er kan
daardoor plaatselijk overlast zijn.
Fietspad Postweg
• Het fietspad Postweg is afgesloten tussen de
Louise de Colignylaan en de Kampdijklaan.
• Fietsers worden via het fietspad aan de noordzijde omgeleid (tijdelijk dubbelzijdig fietsverkeer).
• 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.
Irenelaan
• De Irenelaan is afgesloten in verband met de
bouw van La Couronne.
Willem de Zwijgerlaan
• Voor de bouw van het appartementen complex is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.

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 verschuldigde 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 mondeling 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 behandelend ambtenaar treft u aan bij de stukken
die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze
indienen 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
hierbij 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
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 ingediend door belanghebbenden (gedurende
een termijn van 6 weken). Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;

Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, Vught. Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl

Gemeente Vught

- 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 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 beschikken 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 spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek
om een voorlopige voorziening indienen
bij de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank.

@Vught

06 11 13 32 51

