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Kracht door
continuïteit
De uitslag van de gemeenteraads-
verkiezingen van maart 2014 in Vught en 
Cromvoirt is een roep om continuïteit. 
De coalitie 2010-2014 is immers van 
12 naar 16 raadszetels gegaan. Het 
bestuursakkoord 2014-2018 dat de 
fracties van Gemeentebelangen, VVD en 
D66 hebben afgesloten, is het antwoord 
op deze roep. Veel van wat in de vorige 
periode is opgebouwd wordt – soms 
versterkt – gecontinueerd. De drie partijen 
onderscheiden daarbij drie hoofdlijnen:

•	 De inzet op een veilig en leefbaar Vught, 
door een goede, verdiepte inpassing van 
het spoor en aanpassing/verdieping 
van de N65, door adequaat beleid met 
betrekking tot preventie en handhaving 
van overlast en criminaliteit, en door 
realisering van veilige wegen voor alle 

verkeersdeelnemers.
•	 De (verdere) ontwikkeling van 

een krachtige, betrokken Vughtse 
samenleving als antwoord op de 
transities in de (jeugd)zorg en de 
deelname aan werk.

•	 Een levendig en perspectiefrijk dorp voor 
burgers en bedrijven, door de realisatie 
van Centrum-Oost en aantrekkelijke 
en toegankelijke maatschappelijk-
culturele accommodaties (Speeldoos, 
Rozenoord, DePetrus, jongerencentrum) 
die inspelen op de wensen en behoeften 
van de Vughtenaar.

Naast de inzet op deze al ingezette 
ontwikkelingen neemt deze coalitie ook 
nieuwe uitdagingen op zich:

•	 De aanpak van het Moleneindplein en 
omgeving.

•	 De versterking van het onderwijs met 
de afronding van IHP-2 (integraal 
huisvestingsplan) door de realisering 
van twee schoolgebouwen.

•	 De inzet op kansrijke ontwikkelingen 
die de werkgelegenheid versterken, 
te weten toerisme en recreatie en de 
zorgeconomie (zoals de ontwikkeling 
van Zorgpark in samenwerking met de 
instellingen).

Bij de ontwikkeling en uitvoering van het 
beleid bezint de coalitie zich steeds op de 
toekomstbestendigheid van de keuzes, 
of het nu gaat om behoud en versterking 
van het groen, de inzet van energie en 
grondstoffen of de uitbouw van een sociaal 
duurzame Vughtse samenleving. Vught 
zal daarbij steeds samenwerking met 
andere gemeenten zoeken waar dat de 
effectiviteit van het beleid versterkt en de 
kwetsbaarheid van Vught vermindert. De 
coalitie stelt zich op het standpunt dat de 
noodzaak om tot bestuurlijke of ambtelijke 
fusie met andere gemeenten te komen 
ontbreekt.

De coalitie wil deze ontwikkelingen 
mogelijk maken in nauwe samenwerking 

met burgers door ondersteuning van 
burgerinitiatieven en/of door burgers 
actief te betrekken in het beleidsproces. 
De rol van de overheid is vooral die van 
verbinder en ondersteuner met een slanke 
ambtelijke organisatie die toegerust is op 
deze rol.

De ontwikkelingen worden mogelijk 
gemaakt zonder de solide financiële 
positie van Vught uit het oog te verliezen. 
De coalitie wil ondernemender zijn en 
voorkomen dat beschikbare middelen 
onnodig geen bestemming krijgen. De 
coalitie wil risico’s benoemen, maar ze niet 
uit de weg gaan. De coalitie wil daarvoor 
een transparant financieel beleid voeren 
dat begrijpelijk is en helder in de keuzen 
en gevolgen, kortom: ‘Wat krijg ik voor 
mijn geld?’ De onroerendezaakbelasting 
(ozb) zal slechts trendmatig verhoogd 
worden en waar mogelijk verlaagd, tenzij 
investeringen in het spoor en/of de N65 
het nodig maken om daarvan af te wijken.
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Burger en 
bestuur
Vught is een krachtige en financieel gezonde 
gemeente. De coalitie kiest voor een 
bestuurlijk zelfstandige positie in de Meierij 
en niet voor een ambtelijke of bestuurlijke 
fusie. Vught is echter geen eiland: er 
bestaan al tal van goede samenwerkingen 
op ambtelijk en bestuurlijk niveau, al dan 
niet geregeld via gemeenschappelijke 
regelingen. Bestaande samenwerkingen 
zullen dan ook in stand worden gehouden. 
Voordat nieuwe samenwerkingen worden 
aangegaan, zullen deze getoetst worden 
aan criteria die bijdragen aan de versterking 
van zelfstandigheid, identiteit, efficiëntie, 
effectiviteit en dienstverlening. De coalitie 
wenst een kleine, krachtige gemeentelijke 
overheid, dienstbaar aan de Vughtse 
samenleving.

De dienstverlening aan de burgers van 

Vught zal daarom verder ontwikkeld 
worden met als concrete doelen een sterk 
klantgericht KCC (klantcontactcentrum) 
en een verdere digitalisering 
van de dienstverlening. Om de 
inspraakmogelijkheden van burgers zo 
optimaal mogelijk te laten zijn, wordt zo 
veel mogelijk rekening gehouden met de 
vakantieperiodes.

Aan het college zal opdracht gegeven 
worden om overbodige regelgeving terug 
te dringen en hiertoe een voorstel aan 
de raad voor te leggen. Waar mogelijk 
worden in dit proces ook ondernemers en 
inwoners van Vught betrokken. De coalitie 
vraagt het college om de deregulering als 
portefeuilleonderwerp bij één wethouder 
te leggen.

De gemeentelijke gebouwen (Raadhuis, 
gemeentekantoor en BOR (beheer 
openbare ruimte)) zullen efficiënter 
gebruikt moeten worden. Zo wenst de 
coalitie een efficiënter gebruik van het 

Raadhuis en zij nodigt het college uit om 
het Raadhuis te kiezen als werkplek.

Onderzocht zal worden of vrijkomende 
vierkante meters in de andere gemeentelijke 
gebouwen efficiënter gebruikt kunnen 
worden. De huisvestingskosten moeten 
beperkt worden, bijvoorbeeld door verhuur 
of verkoop van gemeentelijk vastgoedbezit.

Veiligheid
De veiligheid van de Vughtse inwoners staat 
centraal, zowel de fysieke als de sociale 
veiligheid. Het ingezette beleid wordt 
voortgezet, zoals het lik-op-stukbeleid bij 
misdragingen. Het buurtinformatienetwerk 
zal verder gefaciliteerd en uitgebouwd 
worden. De coalitie streeft naar een 
structurele bezetting van vijf wijkagenten 
in Vught.
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Jeugd en 
onderwijs
De verantwoordelijkheid voor de 
opvoeding ligt primair bij de ouders. 
Preventie, voorlichting en vroegtijdige 
signalering zijn van groot belang. Als er 
extra jeugdzorg nodig is, dienen veiligheid 
en kwaliteit centraal te staan, waarbij een 
van de uitgangspunten moet zijn dat er bij 
opvoedkundige problemen geen onnodige 
medische ‘stempels’ worden gegeven. 
Complexe/specialistische jeugdzorg is 
regionaal opgezet. Het is wenselijk dat 
deze in de toekomst nadrukkelijk wordt 
afgestemd op lokaal beleid en financiering 
(van ‘solidariteitsbijdrage’ naar betaling van 
wat jeugdzorg in Vught daadwerkelijk kost). 

De coalitie streeft naar een optimale 
bezetting van het jongerencentrum. Van 
de gebruikers wordt een grote mate van 
zelfredzaamheid gevraagd. Om dit te 

kunnen faciliteren zal, in overleg met de 
betrokken gebruikers, een intensivering 
van professionele begeleiding door Welzijn 
Vught (Divers) nodig kunnen zijn.

In deze bestuursperiode zal het programma 
IHP-2 zijn afgerond. Dit betekent dat de 
nieuwe schoolgebouwen in Vught-Zuid en 
Cromvoirt voor het schooljaar 2016-2017 
zullen worden gerealiseerd.

Er zal actief gewerkt worden aan 
een nauwere samenwerking tussen 
kinderopvang en peuterspeelzalen om een 
gelijkwaardig aanbod voor VVE (voor- en 
vroegschoolse educatie) te bevorderen.

Sociale 
leefbaarheid
De relatie tussen overheid en burgers 
ondergaat een verandering. Van burgers 
wordt meer zelfredzaamheid gevraagd. 
Burgers nemen ook steeds meer initiatieven 
op het gebied van sociale leefbaarheid. 
Hierbij vervagen de grenzen tussen wat nu 
verdeeld is over de beleidsvelden welzijn, 
zorg en sociaal-cultureel. De gemeente 
wordt aangesproken op ondersteuning en 
facilitering van deze initiatieven en moet 
gaan meebewegen waar mogelijk. De rol 
van de overheid verandert hiermee van 
sturend en verzorgend naar faciliterend. 
De verantwoordelijkheid van de overheid 
verandert niet: die van het algemeen 
belang. Professionele ondersteuning 
staat altijd in dienst van het behalen van 
de gewenste resultaten, bepaald door 
overheid en burgers.

Subsidies
•	 Instellen van een openbaar 

subsidieregister om transparant te 
maken aan welke (sport)verenigingen 
en andere organisaties subsidie wordt 
verleend en hoeveel. Hierdoor moet 
ook inzichtelijk worden waar de 
middelen door de subsidieontvangers 
voor worden ingezet.

•	 Het college onderzoekt of het wijzigen 
van het subsidiestelsel iets kan 
betekenen voor verenigingen die geen 
eigen accommodatie (incl. bar) hebben 
ten opzichte van clubs die dat wel 
hebben. 

Sport
•	  Stimuleren van breedtesport 

(samenwerking scholen, sportclubs, 
welzijnswerk etc.) wordt doorgezet. 
Hiervoor worden nu de combinatie-
functionarissen ingezet waarvoor 
gebruik gemaakt wordt van een 
(tijdelijke) subsidie. Na een evaluatie 
van MOVE wordt een definitieve 
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keuze gemaakt over de inzet van 
combinatiefunctionarissen.

•	  De ingezette lijn om de gemeente 
meer op afstand te zetten en 
de sportverenigingen zelf de 
sportfaciliteiten te laten beheren 
wordt voortgezet. De overdracht van 
accommodaties wordt goed begeleid, 
zodat duidelijk is waar de vereniging aan 
begint.

•	  De sportverenigingen krijgen meer 
ruimte om (sportgerelateerde) 
evenementen te organiseren om zo 
voldoende inkomsten te genereren.

Kunst en cultuur
•	 DePetrus is uniek voor Vught. De 

combinatie van bibliotheek en museum 
biedt mogelijkheden om DePetrus te 
ontwikkelen tot een sociaal-culturele 
ontmoetingsplek in het centrum 
waarbij actief ruimte wordt geboden 
aan partijen en initiatieven die daarbij 
aan willen schuiven en zo een bijdrage 
leveren aan de exploitatie van DePetrus. 

De gemeente zal dit faciliteren.
•	 De gemeente staat open voor  

initiatieven en kwalitatief goede 
plannen voor cultuureducatie (muziek, 
dans, toneel, kunst) die worden 
neergelegd vanuit Vughtse organisaties 
en verenigingen. 

•	 De coalitie wil blijven investeren in 
cultuur en cultuureducatie. Hierbij 
wil zij scherper sturen op efficiëntie 
in organisatie, administratie en 
accommodatie, zodat zij de subsidies 
maximaal kan benutten.

Accommodatiebeleid
De afspraken die gemaakt zijn in de 
afgelopen bestuursperiode over het 
accommodatiebeleid zullen worden 
doorgezet. Theater de Speeldoos, DePetrus 
en Rozenoord zullen in onderlinge 
samenhang optimaal benut worden voor 
culturele activiteiten in brede zin. Het 
college zal hiertoe een plan aan de raad 
voorleggen.

Zorg, arbeid en 
inkomen
Door de invoering van de drie transities 
(AWBZ, de Participatiewet en Jeugdzorg) 
wordt de gemeente vanaf 1 januari 2015 
nog meer verantwoordelijk voor het 
ondersteunen van de zelfredzaamheid en 
participatie van mensen met een beperking, 
chronische psychische of psychosociale 
problemen. Met als doel dat mensen zo 
lang mogelijk in hun eigen leefomgeving 
kunnen blijven, zo mogelijk met hulp van 
hun omgeving en zo nodig met hulp van 
professionals. Om dit te kunnen realiseren 
gelden de volgende uitgangspunten, die 
door het college nog verder zullen worden 
uitgewerkt. 

•	 Eén gezin, één coördinerend 
hulpverlener, één plan.

•	 Veel aandacht voor preventie (sociale 
controle, levensloopbestendig bouwen, 

domotica/glasvezel).
•	 Goede communicatie over voorzie-

ningen en eigen verantwoordelijkheden.
•	 Sociale voorzieningen, waaronder het 

armoedebeleid, blijven op peil, waarbij 
het uitgangspunt is dat de klant centraal 
staat en dat er maatwerk wordt geleverd. 
Doel is om door gesprekken bij mensen 
thuis (zgn. keukentafelgesprekken) een 
zo realistisch mogelijk beeld te verkrijgen 
van de vraag naar ondersteuning en 
eigen mogelijkheden hierin.

•	  Hulp dichtbij: alle vormen van hulp 
en ondersteuning (tot en met de 
eerste lijn) worden zo dicht mogelijk 
bij de hulpvrager georganiseerd, ook 
in het weekend. Hiervoor zal een 
haalbaarheidsonderzoek worden uit-
gevoerd. Huisartsen en wijkverpleging 
zullen hierbij geconsulteerd worden. 

•	  Wijksteunpunten zijn een belangrijke 
laagdrempelige en toegankelijke 
ontmoetingsplaats in de buurt waar 
bewoners, vrijwilligers en professionals 
elkaar ontmoeten, ideeën uitwisselen 
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en steun kunnen zoeken bij elkaar. Het 
jongerencentrum kan deze functie 
vervullen voor de jeugd.

•	  Regie: de gemeente stuurt en zet in op 
integrale aanpak, voorlichting, kwaliteit 
en maatwerk. Bij het contracteren 
van zorgaanbieders wordt ingezet 
op kwaliteit, minder bureaucratie en 
overhead, en social return. Initiatieven 
door burgers zullen waar nodig 
ondersteund worden door de gemeente.

•	  Integrale samenwerking tussen 
organisaties binnen het sociaal domein, 
waarbij duidelijk is wie de regie neemt 
op wijkniveau en hoe de decentralisaties 
van de AWBZ, de Participatiewet en 
Jeugdzorg met elkaar kunnen worden 
verbonden.

•	  Samenwerking binnen het sociaal team 
maar ook met andere organisaties zoals 
(sport)clubs, (scouting)verenigingen en 
onderwijs. 

•	  Ondersteunen en faciliteren (o.a. 
respijtzorg) van mantelzorgers en 
vrijwilligers en van burgers die mee 

willen doen en de Vughtse verenigingen 
en instellingen die dit mogelijk maken. 
Waardering, vertrouwen en aandacht 
zijn hierbij sleutelwoorden. 

•	  Ruimhartig beleid als het gaat om 
(tijdelijke) uitbreiding van (be)woning/
extra woonruimte i.v.m. mantelzorg.

Participatie                                                                             
Door de invoering van de Participatiewet 
wordt de gemeente vanaf 1 januari 2015 
verantwoordelijk voor meer mensen 
met arbeidsvermogen die ondersteuning 
nodig hebben. Denk hierbij aan nieuwe 
Wajongers, het afsluiten van de toegang 
tot de WSW. We moeten voorkomen 
dat deze burgers tussen wal en schip 
terechtkomen. In de WWB wordt de 
arbeidsverplichting aangescherpt en 
worden de kostendelersnorm en de 
tegenprestatie ingevoerd. Ook hierin wordt 
nader beleid ontwikkeld en (regionale) 
samenwerking gezocht. Lokaal waar het 
kan en regionaal waar het moet.

Financiën 
De financiële middelen die het rijk 
beschikbaar stelt voor de transities zullen 
volledig worden aangewend voor deze 
taken. (Voor zover deze middelen niet 
‘geoormerkt’ zijn, dienen deze ‘ontschot’ 
te worden om zo doelmatig mogelijk te 
worden ingezet.)

Evaluatie                                                                                          
Er zullen in samenspraak met de 
WMO-raad evaluatiemomenten en 
klanttevredenheidsonderzoeken worden 
ingelast.

Klankbord                                                                                
De coalitie stelt voor om de transities en  
het belang daarvan uit de politieke 
discussie te tillen en hierbij een voorbeeld 
naar buiten te zijn voor een integrale 
samenwerking door een ‘Raadswerkgroep 
transities’ in te richten waarin alle partijen 
(raadsbreed) vertegenwoordigd zijn. 
Doel: klankbord, brainstormgroep t.b.v. 
wethouder/ambtelijke organisatie bij de 

ontwikkeling van nieuw beleid. 
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Duurzaamheid
Werken aan duurzaamheid betekent dat 
de gemeente haar activiteiten langs een 
duurzame meetlat legt. Met deze meetlat 
wordt zichtbaar of de besluiten en daaruit 
voortvloeiende acties bijdragen aan een 
sociale, financieel gezonde en natuur- en 
milieubewuste Vughtse samenleving en 
wat het effect is op de lokale economie. 
Het college doet een voorstel hoe het 
de komende bestuursperiode hierover 
zal rapporteren aan de raad en hoe de te 
maken (beleids)keuzes scherp te houden.

•	  Burgerinitiatieven die bijdragen aan de 
verduurzaming van de Vughtse samen-
leving en lokale economie worden 
gefaciliteerd. Waar mogelijk zoekt de 
gemeente samenwerking op die punten 
waar deze initiatieven bijdragen aan de 
uitvoering van eigen beleid (denk aan 
energieopwekking en  besparing, aanpak 
eenzaamheid, social return, gezonde 

leefstijl, organiseren onderlinge zorg, 
stimuleren ruilen, repareren en delen, 
natuurbeheer, armoedebestrijding).

•	  De gemeente maakt waar mogelijk 
gebruik van Vughtse burgerinitiatieven, 
instellingen en ondernemers wanneer 
het om verduurzaming van de eigen 
bedrijfsvoering gaat.

•	  Vught is een schaliegasvrije gemeente. 
In samenwerking met de regio zal 
ingezet worden op het stimuleren van 
hernieuwbare energiebronnen.

Groen/biodiversiteit
In nauw overleg met de (lokale) 
natuurorganisaties en betrokken 
burgerinitiatieven wordt het groenbeleid 
geëvalueerd en wordt in het nieuwe beleid 
het verder versterken van de biodiversiteit 
en het behouden en versterken van het 
groene karakter van Vught verankerd.

Afval 
Het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt 
gehandhaafd. Daar komt het principe ‘afval 

is grondstof’ bij. Afvalstromen worden 
steeds meer van waarde en leveren in 
sommige gevallen zelfs meer op dan ze 
kosten. Iedereen moet hiervan optimaal 
kunnen profiteren. Dat kan door enerzijds 
zo laag mogelijke tarieven en anderzijds 
een hoog service- en scheidingsniveau. 
Inwoners van Vught moeten hun afval 
zo goed mogelijk gescheiden aan kunnen 
bieden. We handhaven het huis-aan-
huis ophalen van papier, glas, blik, plastic,  
groen- en restafval. Afvalstromen aan 
de betaalde kant van de milieustraat 
(afrekenen per kilo) die relatief veel geld 
opbrengen, kunnen verplaatst worden 
naar het ‘gratis’ gedeelte. Dit is een extra 
stimulans voor nog meer gescheiden 
afvalinzameling. 

Economische 
zaken
De komende periode zal de coalitie meer 
werk maken van economische zaken. De 
gemeente moet nog meer stimuleren, 
faciliteren maar ook – met de nieuwe 
taken in het vooruitzicht – signaleren, 
bijvoorbeeld van mogelijkheden binnen 
het Vughtse bedrijfsleven voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Het gemeentebestuur zet de succesvolle 
ingeslagen weg voort en zorgt ervoor 
dat de komende periode het centrum 
van Vught af komt. Daartoe zijn al forse 
stappen gezet, zoals het Vughtse Hart, 
DePetrus en de complete aanpak van 
de straten. Slotstuk moet worden de 
herontwikkeling van het gebied van de 
Marktveldpassage, waar de gemeente als 
eigenaar van het parkeerterrein een directe 
partij is. Uitgangspunt blijft: parkeren in 
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de openbare ruimte van heel Vught blijft 
gratis.

Het college komt met een plan 
om het Moleneindplein en de 
directe omgeving aantrekkelijker en 
toekomstbestendiger te maken. Daarin 
moeten ook de verkeersafwikkeling en 
de parkeerproblematiek meegenomen 
worden. De bouw van zorgwoningen krijgt 
op de vrijkomende bouwlocaties bij het 
Moleneindplein voorrang vanwege de 
nabijheid van alle voorzieningen.

Het college wordt opgeroepen om een  
visie aan de raad voor te leggen met 
betrekking tot de ontwikkeling van het 
terrein van Reinier van Arkel. De coalitie 
ziet nieuwe, brede ontwikkelingen op dit 
terrein positief en vraagt het college deze 
te stimuleren en te ondersteunen. 

Het college onderzoekt de mogelijkheden 
voor ruimere openingstijden van de horeca.
De coalitie streeft naar een algehele dekking 

van glasvezel in de gemeente, dus ook in 
het buitengebied van Vught. De gemeente 
zal initiatieven door marktpartijen 
ondersteunen via subsidieaanvragen bij de 
provincie.

Financiën
Het college komt met een plan voor een 
andere, meer reële begrotingssystematiek. 
Deze nieuwe manier zal ook duidelijkheid 
moeten geven of, en zo ja hoeveel 
Vught over een aantal jaren zal moeten 
bezuinigen voor het behouden van een 
sluitende begroting. Dit blijft ook de 
komende periode het uitgangspunt. 

Er komt een voorstel voor een methodiek 
van waardebepaling van onroerend goed 
in het kader van de WOZ, gericht op 
een sterke vermindering van het aantal 
bezwaarschriften. 

Het college zet in op lagere gemeentelijke 
lasten onder aan de streep (dus ozb, 
afvalstoffen, rioolheffing etc. bij elkaar 
opgeteld). De ozb stijgt ook deze periode 
nooit meer dan de inflatie. De enige 
uitzondering kan zijn een investering voor 
de verdiepte ligging van het spoor/N65.

We proberen actief meer provinciale, 
landelijke en Europese subsidies te 
verwerven.
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Bouwen en 
wonen
Het college komt met een woningbouwplan 
voor de komende jaren, waarbij de nadruk 
ligt op doorstroom. Het gaat daarbij vooral 
om zorgwoningen, betaalbare koop, 
middeldure en dure huur. Bij de bouw 
daarvan zijn levensloopbestendigheid en 
duurzaam bouwen een vereiste. Ook in 
de komende periode blijft de gemeente 
openstaan voor CPO-projecten in Vught. 
Nieuwbouw wordt welstandsvrij, weliswaar 
met een excessenregeling. 

Bij bestaande woningen komen 
meer mogelijkheden voor inwoning, 
zoals het toestaan van zogenoemde 
kangoeroewoningen. Corporaties moeten 
terug naar hun kerntaak, dus het verhuren 
van huizen aan mensen die daarvoor in 
aanmerking komen. Corporaties krijgen 
wel de ruimte voor het (her)ontwikkelen 

van hun eigen bezit. Alvorens er een 
voorstel voor nieuwe prestatieafspraken 
komt, maakt het college een analyse van 
de afgelopen jaren. 

Op de locatie Elzenburg komt een pilot voor 
een woonwijk waarbij maximaal ingezet 
wordt op duurzaamheid. De nog te bouwen 
sociale woningen op deze locatie kunnen 
wat betreft de energievoorziening een 
geheel vormen met het jongerencentrum 
en het nieuwe scholencluster.

Het college wordt gevraagd onderzoek te 
doen naar de mogelijkheden tot invoering 
van erfpacht.

Verkeer en 
infra
Nog in 2014 zullen rijk, provincie en 
gemeente Vught komen tot keuzes met 
betrekking tot de aanpassing van de N65 
met de al toegekende 90 miljoen euro en 
de inpassing van het spoor. De inzet om 
tot goede maatregelen te komen is steeds 
raadsbreed gedragen. Het college streeft 
ernaar dat zo te houden. Het college zal 
zorgen voor adequate en tijdige informatie 
over de ontwikkelingen, de keuzes en de 
financiële gevolgen. Het college rekent op 
de blijvende inzet van de bevolking en de 
lokale Vughtse politiek richting provinciale 
en landelijke fracties.

De werkzaamheden zullen veel vragen 
van de Vughtenaren, vooral voor hen die 
dicht bij het spoor en/of de weg wonen. 
De komende periode zal het beleid gericht 
zijn op het voorbereiden van maatregelen 

die de overlast beheersbaar maken, de 
rechten van de bewoners beschermen 
en de leefbaarheid van de omgeving 
respecteren, uiteraard voor zover dat 
in het vermogen van de gemeente ligt. 
Andere overheden zullen steeds op 
hun rol en verantwoordelijkheid worden 
aangesproken.

In het bestaande verkeers- en vervoersplan 
is al vooruitgelopen op de ontwikkelingen 
rond N65 en spoor. In de komende periode 
zal in het bijzonder geïnvesteerd worden in 
veilige wegen voor de schoolgaande jeugd, 
vooral rond de Theresialaan/Martinilaan 
en rond de leerlingenstromen richting 
Elzenburg.



1918

Recreatie, 
toerisme en 
cultureel 
erfgoed
Ons culturele erfgoed, zoals de Petruskerk, 
kasteel Maurick, de Vughtse Lunetten, 
Isabellakazerne, waarderen wij als een 
belangrijk aspect van onze leefomgeving.

De Vughtse monumentencommissie 
adviseert en ondersteunt het nieuw vast te 
stellen erfgoedbeleid.

Vught heeft verder alle ingrediënten, zoals 
groen, water, campings en ons cultureel 
erfgoed, om de vrijetijdseconomie verder 
te ontwikkelen tot een unieke beleving met 
een onderscheidend karakter.

Het op te stellen recreatiebeleid dient de 

samenhang tussen het cultureel erfgoed 
en de recreatieve mogelijkheden in beeld 
te brengen, zoals bijvoorbeeld ‘De Groene 
Vesting’ die de relatie van Vught en de 
belegering van ’s-Hertogenbosch in 1629 
in beeld brengt.




