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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

WIJKPUNTEN
Kerstactiviteiten  
Wijkpunten De Rode Rik, Woonzorgcentrum Theresia, Huize Elisabeth, Visio De 
Vlasborch, de Vughtse Sportclub Prins Hendrik en DePetrus organiseren tijdens 
de kerstperiode verschillende activiteiten. U bent van harte welkom!

Woensdag 12 december
19.30-22.00 uur: kerstbingo, De Rode Rik

Donderdag 13 december
14.30 uur: optreden van duo Spelt, kerst repertoire, Huize Elisabeth

Vrijdag 14 december
09.30-11.30 uur: kerststukjes maken, De Rode Rik

Zaterdag 15 december
11.00-16.00 uur: kerstmarkt, Visio De Vlasborch

Zondag 16 december
12.30-15.30 uur: Etenstijd, 12.30 uur start diner, 14.00 
uur optreden van koor Stella Natale kerstliederen, Visio de Vlasborch
14.15 uur: optreden van Bright Voices, kerst repertoire, Huize 
Elisabeth

Dinsdag 18 december
09.30-11.30 uur: kerststukjes maken met de kinderen van De Avonturier, De Rode Rik

Donderdag 20 december
Vanaf 17.30 uur: kerstdiner, De Rode Rik

Vrijdag 21 december
12.00-14.00 uur: speciale Kerst Lange Eettafel met verrassingsmenu, De 
Rode Rik

Wilt u komen eten bij WZC Theresia, Huize Elisabeth, De Rode Rik of Visio De Vlasborch, 
meldt u zich dan minimaal een dag van tevoren aan. Kijk op de website van de wijkpunten en/
of op socialekaart.vught.nl voor meer informatie.

Uw fiets staat ergens midden op de stoep. Ook 
al is dit voor een korte tijd, de fiets belem-
mert de doorgang voor andere weggebruikers. 
Vooral mensen die slecht ter been zijn, mensen 
met wandelwagens, rolstoelgebruikers en blin-
den en slechtzienden ondervinden hier last van. 
Maar het kan ook gevaarlijke situaties opleve-
ren als zij noodgedwongen de straat op moeten.

‘Gele kaart’
De werkgroep Toegankelijk Vught gaat deze 
maand actie voeren met als motto: ‘De stoep 
is geen fietsenstalling’. Fietsen die niet in de 
rekken zijn geplaatst, krijgen een ‘gele kaart’. 
Deze kaart wordt aan het stuur of bel gehangen, 
zodat mensen bij terugkomst op een vrien-
delijke manier geconfronteerd worden met 
hun parkeergedrag. Met de actie wil de werk-

groep iedereen bewustmaken van de overlast 
die een fiets op de stoep kan veroorzaken. 
Daarnaast hopen zij dat mensen hun gedrag 
veranderen en verbeteren. Eerder vond deze 
actie al eens plaats in het centrum en rond het 
station. Dit keer is de nieuwe situatie van het 
Moleneindplein aanleiding om weer actie te 
gaan voeren.

Werkgroep Toegankelijk Vught
Werkgroep Toegankelijk Vught, onderdeel van 
Ouderen Samen, levert een positieve bijdrage 
aan vooral de bewustwording en verbetering 
van de toegankelijkheid op breed gebied. Zij 
werken hiervoor nauw samen met de gemeen-
te Vught als overlegpartner. De ontwikkelingen 
zijn te volgen via de plaatselijke media en de 
facebookpagina van Toegankelijk Vught. 

U moet even snel een winkel in. U plaatst uw fiets zo maar ergens op de stoep. 
Waarom ook niet, u bent toch zo terug. Komt u dit bekend voor? Dan vraagt de werk-
groep Toegankelijk Vught graag uw aandacht. Want bent u zich bewust van uw actie 
en eventuele gevolgen? 

        DE STOEP IS GEEN FIETSENSTALLING 
 Werkgroep Toegankelijk Vught voert publieksactie

VUURWERK: VERKNAL HET NIET VOOR JOU EN 
JE OMGEVING!

Vuurwerk geeft kleur aan de jaarwisseling. 
Voorwaarde is wel dat je veilig vuurwerk koopt 
en het veilig gebruikt. Houd ook rekening met 
je omgeving: buren, omstanders, ouderen, kin-
deren en huisdieren. Neem deze tips in acht: 

 •  Koop vuurwerk bij erkende verkoopadres-
sen.

 •  Het is verboden illegaal vuurwerk in bezit te 
hebben en te kopen.

 •  Vuurwerk mag je afsteken op zondag 31 
december van 18.00 uur tot maandag 1 
januari 02.00 uur. Buiten deze uren is het 
afsteken strafbaar.

 •  Steek geen vuurwerk af binnen een straal 
van 250 meter van woningen met een rieten 
dak.

Ga voor een veilige jaarwisseling. Houd het 
feestelijk voor iedereen. 

De gemeenteraad vergadert op donderdag 13 
december a.s. om 20.00 uur. Tijdens deze verga-
dering neemt de raad besluiten over de onder-
werpen die deze avond op de agenda staan. Bij 
de 'Hamerstukken' gebeurt dat met één slag 
van de hamer: die onderwerpen zijn tijdens de 
Commissievergadering als zodanig benoemd. Bij 
de 'Bespreekstukken' gaan de partijen eerst met 
elkaar in discussie, voordat de raad een besluit 
neemt. 

De vergadering is openbaar en vindt plaats 
in de raadszaal van het Raadhuis aan het 
Leeuwensteinplein 5. U kunt de vergadering ook 
rechtstreeks volgen via internet (www.vught.nl).

HAMERSTUKKEN
•   Herziene Begroting 2018 en Ontwerpbegroting 

2019 ODBN
• Afvalstoffenverordening 2018
•  Verordening kwijtschelding afvalstoffenheffing, 
onroerende zaakbelasting en rioolheffing

• Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022
•  Jaarcijfers Stichting Ontmoetingscentrum 

DePetrus
•  Verordening, beleidsregels en nadere regels 

maatschappelijke ondersteuning
• Benoeming lid auditcommissie
•  Delegatiebesluit bevoegdheden werkgever-

schap raad aan de werkgeverscommissie

BESPREEKSTUKKEN
•  Wijziging Woningbouwprogramma Locatie 

Molenven, Victorialaan 15
• Verordening Leges 2019

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE 
VUGHT ROND DE FEESTDAGEN
Op maandag 19 december is er een extra avondopen-
   stelling. Afdeling burgerzaken is geopend van 09.00 tot
       19.30 uur. Op dinsdag 20 december is het gemeen-
           tekantoor om 15.00 uur gesloten en op maandag
            24 december om 16.00 uur. 
            Op dinsdag 25 december, woensdag 26 december
               maandag 31 december en dinsdag 1 januari is het
   gemeentekantoor GESLOTEN.
              Op maandag 7 januari is het gemeentekantoor 
                             vanaf 10.30 uur open.

RAADSVERGADERING
Donderdag 13 december om 20.00 uur

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
Kibrom Germay Tesfahiwot 16-04-1984 04-12-2018 Onbekend
Diallo, M.S. 05-01-1996 04-12-2018 Onbekend
Muhudin Abdi 01-03-1984 04-12-2018 Onbekend
Kolbuszewska, I.J. 16-12-1967 04-12-2018 Onbekend
Nedd, T.C. 09-06-1963 04-12-2018 Onbekend
Mandic, D. 10-07-1983 04-12-2018 Onbekend
Antone, M. 12-07-1969 04-12-2018 Onbekend

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



   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

Boxtelseweg - Dr.Hillenlaan
•  De Boxtelseweg is afgesloten tussen Dokter 

Hillenlaan en Nachtegaalslaantje.
•  De Dokter Hillenlaan is afgesloten tussen 

huisnr. 11 en Boxtelseweg. 
•  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 komende tijd worden er diverse klei-

ne 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 tussen de Louise de 

Colignylaan en de Kampdijklaan is afgesloten 
voor motorvoertuigen.

•  Het fietspad Postweg is tot 20 december 
gestremd vanaf de Willem de Rijkelaan in de 
richting van de rotonde Willem 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 com-

plex is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.

AANLEG 
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS 

• Michiel de Ruijterweg 139
• Diepenbrockstraat 17

De gemeente heeft besloten een gehandi-
captenparkeerplaats aan te leggen ter hoog-
te van Michiel de Ruijterweg 139 en de 
Diepenbrockstraat 17voor het parkeren van de 
personenauto van een gehandicapte bewoner.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1 a en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader) van 13 december 
2018 tot en met 24 januari 2019.

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 09.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00 
tot 12.30 uur.

INGEKOMEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Andrej Sacharovlaan, kavel 33, bouwen van een 
woning en het aanleggen van een in- en uitrit, 
OV20181304, ingekomen 4 december 2018;

•  Aloysiuslaan 6, verbouwen van praktijkruim-
te naar woning, OV20181305, ingekomen 4 
december 2018;

•  Deutersestraat 41, verbouwen van een woning, 
OV20181306, ingekomen 4 december 2018;

•  Andrej Sacharovlaan, kavel 4, bouwen van een 
woning en het aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20181308, ingekomen 6 december 2018;

•  Helvoirtseweg 183, wijzigen van de trap, 
OV20181307, ingekomen 5 december 2018.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW

•  Molenstraat 55, wijzigen van een bestaand 
kozijn in de voorgevel, OV20181299.

De vergunning is verzonden op 4 december 
2018.

•  Lunettenlaan 102 D 1, aanleggen van een 
omloopbaan, OV20181272.

De vergunning is verzonden op 5 december 
2018.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE
ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE 
PROCEDURE

•  Lunettenlaan 102 D C, verlenging van het hui-
dige gebruik voor de periode 1 januari t/m 31 
december 2019, UV20184025.

Het college van B en W zijn voornemens, gelet 
op artikel artikelen vermelden zie ontwerp-
beschikking van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te 
verlenen. De ontwerpbeschikking en de daarop 
betrekking hebbende stukken op de aanvraag 
omgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf de 
dag na publicatie.

PROCEDURE 
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepas-
sing (zie procedurekader). De termijn eindigt 
zes weken na de dag van publicatie.

ONTHEFFING 
GELUIDSVOORSCHRIFTEN

•  Marktveld 4 (Klavertje4), ontheffing geluids-
voorschriften op donderdag 20 december 
2018 van 16.00 tot 24.00 uur i.v.m. 1-jarig 
bestaan, AP20180382, ingekomen op 12 
november 2018.

1 Ter inzage en/of informatie
De stukken liggen ter inzage in de peri-
ode 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 ver-
schuldigde 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 publi-
catie anders is vermeld). Mondelinge ziens-
wijzen 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 (gedu-
rende een termijn van 6 weken). Het 
bezwaarschrift moet worden ondertekend 
en moet ten minste bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;

-  een omschrijving van het besluit waarte-
gen het bezwaar is gericht;

-  de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan 
(tenzij anders in de publicatie staat ver-
meld): 
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-Hertogen-
bosch

5. Beroepschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan 
daartegen een beroepschrift worden inge-
diend door belanghebbenden (gedurende 
een termijn van 6 weken). Het beroep-
schrift moet worden ondertekend en 
moet ten minste bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening
-  een omschrijving van het besluit waarte-

gen 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.recht-
spraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet 
u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de site voor 
de precieze voorwaarden. Voor het indie-
nen 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 voorzie-
ning indienen bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank. 

PROCEDURES

VERKEER

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpver-
klaring van geen bedenkingen regionale water-
kering Esschestroom – Beukenhorst

•   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.

BOUWEN 
EN WONEN

Herindeling Haaren
HET HERINDELINGSONTWERP: VASTSTELLING, 
INZAGE EN ZIENSWIJZEMOGELIJKHEID
Op 1 januari 2021 splitst de gemeente Haaren 
zich op. De dorpskernen (Haaren, Helvoirt, 
Esch en Biezenmortel) gaan dan over naar de 
buurgemeenten Oisterwijk, Vught, Boxtel en 
Tilburg. De kern Helvoirt komt bij Vught. 

Het ‘herindelingsontwerp Haaren’ is het geza-
menlijk plan voor de opheffing van de gemeen-
te Haaren. Er staat bijvoorbeeld in hoe de 
nieuwe gemeentegrenzen van Oisterwijk, Vught, 
Tilburg en Boxtel gaan lopen, wat de beoogde 
herindelingsdatum is (1 januari 2021) en welke 
visies en uitgangspunten bij de herindeling van 
toepassing zijn. Ook gaat het ontwerp in op de 
criteria waaraan de provincie en minister de 
herindelingsplannen toetsen.

Het woord is aan de gemeenteraden
Op maandag 17 december (Tilburg) en dinsdag 
18 december (Haaren, Oisterwijk, Vught en 
Boxtel), nemen de gemeenteraden een besluit 
over het herindelingsontwerp Haaren. Zijn de 
raden het eens met het ontwerp en stellen 
ze dit ongewijzigd vast, dan volgt de officiële 
bekendmaking en start de inzageperiode.  

Inzage
Als de raden het ontwerp aannemen, kunt u vanaf 
21 december 2018 tot en met 14 februari 2019 
het vastgestelde herindelingsontwerp inzien. 

Dat kan online:
 •  op overheid.nl (onder Bekendmakingen; 

Gemeenteblad)
 • op www.haaren.nl/herindeling

Of op papier:
 •  in het gemeentekantoor Secr. van Rooijstraat 

1 (gedurende openingstijden).

Zienswijzen
U kunt een reactie geven op het herindelings-
ontwerp door een zienswijze in te dienen. 
Het begin van de inzage- en zienswijzetermijn 
(21 december) valt in de kerstperiode. In die 
periode verschijnt het Klaverblad niet. Daarom 
wijzen wij u nu alvast op de mogelijkheid tot 
inzage en het indienen van een zienswijze. 

De gemeenteraad besluit 
Of de inzage- en zienswijzetermijn werke-
lijk ingaat op 21 december, hangt dus af van 
de besluiten die de gemeenteraden van alle 
betrokken gemeenten op 17 of 18 decem-
ber nemen. Op 19 december maken wij de 
besluiten bekend op www.vught.nl en op www.
haaren.nl/herindeling. Op deze gezamenlijke 
website vindt u alle informatie over het herin-
delingsproces en leest u hoe u een zienswijze 
in kunt dienen. 

GEWIJZIGDE INZAMELDAGEN AFVAL TIJDENS 
DE FEESTDAGEN
Op dinsdag 25 december haalt de 
Afvalstoffendienst geen afval bij u op. Dit 
gebeurt op zaterdag 22 december 2018. 
Op woensdag 26 december haalt de 
Afvalstoffendienst ook geen afval op. Dit ver-

schuift naar zaterdag 29 december 2018. Op 
dinsdag 1 januari 2019 halen we ook geen afval 
bij u op. Dit gebeurt op zaterdag 5 januari 2019. 
Zet uw container voor 07.30 uur aan straat.

SUBSIDIEPLAFONDS 2019
Op 27 november 2018 heeft het college de subsidieplafonds 2019 vastgesteld voor de gemeen-
telijke projectsubsidies en budget-basissubsidies. Hieronder ziet u de nieuwe bedragen. 

Projectsubsidies
Het subsidieplafond voor de ‘Regeling projectsubsidies gemeente Vught 2017-2021’ bedraagt voor 
2019, € 30.449,-.

U kunt in 2019 een aanvraag indienen voor een projectsubsidie totdat het beschikbare geld op is. 

Budget-basissubsidies
Voor 2019 gelden de volgende subsidieplafonds voor de Budget-basissubsidies:
1. Ondersteuning minima €   46.982,-
2. Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie €   39.474,-
3. (Volks)cultuur en immaterieel erfgoed € 178.979,-
   waarvan € 10.343,- wordt gereserveerd voor Stichting de IJsbaan Vught
4. Maatschappelijk ondersteuning en maatschappelijke participatie € 71.615,-



De ontheffing is verzonden op 4 december 2018.
•  Marktveld 4 (Klavertje4), ontheffing geluids-

voorschriften op woensdag 26 december 2018 
van 14.00 tot 24.00 uur i.v.m. live muziek op 
2e kerstdag, AP20180384, ingekomen op 12 
november 2018.

De ontheffing is verzonden op 4 december 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

•  Sportlaan 1 (Prins Hendrik/fietspaden Vught), 
het houden van 4 trainingslopen t.b.v. de mara-
thon van Rotterdam op 12 januari, 3 en 24 
februari en 16 maart 2019 start om 09.30 uur 
vanaf Prins Hendrik, AP20180393, ingekomen 
op 19 november 2018.

De vergunning is verzonden op 6 december 
2018.

•  Postweg 1 (start en finish), het houden van de 
Kangoeroeloop op woensdag 26 december 
2018 van 13.00 tot 16.00 uur door diverse 
gemeenten, AP20180397, ingekomen op 20 
november 2018.

De vergunning is verzonden op 6 december 
2018.

•  Raadhuisstraat (terrein voormalig postkantoor), 
IJsbaan Vught van 14 december 2018 t/m 7 

januari 2019 met horeca geopend van maandag 
t/m donderdag van 09.00 - 22.00 uur en vrijdag, 
zaterdag en zondag tot maximaal 24.00 uur, 
AP20180372, ingekomen op 6 november 2018.

De vergunning is verzonden op 6 december 
2018.

•  Martinilaan 8 (Martinihal), het houden van een 
vlooienmarkt op zondag 6 januari 2019 van 
09.00 tot 16.30 uur, AP20180413, ingekomen 
op 27 november 2018.

De vergunning is verzonden op 10 december 
2018.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen 
zes weken met ingang van de dag na die waarop 
de beschikking is verzonden worden aangete-
kend. 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
•  St.-Lambertusstraat (voormalig gemeentehuis), 

zingen onder de kerstboom met het smartlap-
penkoor op maandag 17 december 2018 van 
18.30 tot 20.30 uur, AP20180409, ingekomen 
op 20 november 2018.

Het besluit is verzonden op 10 december 2018.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen 
zes weken met ingang van de dag na die waarop 
de beschikking is verzonden worden aangete-
kend. 

BOUWEN 
EN WONEN
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