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HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
EEN ONTMOETINGSPLEK VOOR IEDEREEN DIE
BETROKKEN IS BIJ MENSEN MET DEMENTIE

Woensdag 16 januari 2019
Op woensdag 16 januari 2019 opent wethouder Heijboer Het Geheugencafé Vught.
Het Geheugencafé Vught is opgericht
voor mensen met geheugenproblemen,
hun mantelzorgers en geïnteresseerden.
Maar ook voor mensen die beroepsmatig
met deze doelgroep te maken hebben.
Toneelvoorstelling ‘Ons kan niets gebeuren’
Tijdens Het Geheugencafé Vught wordt de
toneelvoorstelling ‘Ons kan niets gebeuren’
opgevoerd. Jan Rauth en Helma Giebels laten
op een bijzondere manier zien wat het betekent voor iemand als hij/zij de diagnose dementie krijgt. Maar ook voor de omgeving zelf. In de
voorstelling speelt Helma de echtgenote die de
diagnose dementie krijgt en Jan de echtgenoot
die mantelzorger wordt. Het begin van een
onomkeerbaar proces van vallen en opstaan.

Menselijk contact belangrijk
Mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers hebben behoefte aan menselijk contact. Zij willen graag hun ervaringen delen,
vragen stellen en informatie verzamelen. Het
Geheugencafé Vught is de geschikte plek hiervoor. Een ontmoetingsplaats dat voldoet in
deze behoefte. Het Geheugencafé Vught vindt
een keer in de maand plaats bij DePetrus, Huize
Elisabeth of Wzc Theresia.

Herindeling Haaren
HET HERINDELINGSONTWERP:
INZAGE EN ZIENSWIJZEMOGELIJKHEID
Op 17 en 18 december 2018 hebben de gemeenteraden van Tilburg, Haaren, Vught,
Oisterwijk en Boxtel ingestemd met het ‘herindelingsontwerp Haaren’. Dit is het
gezamenlijk plan voor de opheffing van de gemeente Haaren. De kern Helvoirt komt
bij Vught.
Hoorzitting
Iedereen die een zienswijze indient, kan deze
mondeling toelichten of verduidelijken. Daartoe
is er op dinsdag 9 april een hoorzitting. Als
u een zienswijze indient, krijgt u hiervoor te
zijner tijd een uitnodiging. U bent niet verplicht
hiervan gebruik te maken. Let op: in de hoorzitting kunt u uw zienswijze toelichten of verduidelijken, maar u kunt geen nieuwe argumenten
inbrengen.

Informatieavonden
Zienswijzen
De gemeente Haaren organiseert twee inforU kunt een reactie geven op het herindelings- matieavonden over het herindelingsontwerp
ontwerp door een zienswijze in te dienen. Dit
op het gemeentehuis van Haaren. Alle geïntekan:
resseerden zijn welkom. U kunt kiezen uit de
• digitaal: u vult het e-formulier in op www.
volgende twee data:
haaren.nl/herindeling
• woensdag 16 januari
• schriftelijk: u stuurt een brief naar postbus 44, • donderdag 17 januari
5076 ZG Haaren
• mondeling: u maakt hiervoor een afspraak op
De presentatie start om 20.00 uur; inloop vanaf
een gemeentehuis van één van de betrokken 19.30 uur. Inhoudelijk zijn de twee avonden
gemeenten.
gelijk.
Een zienswijze kan een suggestie zijn voor een
wijziging in het herindelingsontwerp, maar ook
een steunbetuiging.

Alles over de herindeling
Alles over het herindelingsontwerp en de
herindeling Haaren vindt u op de gezamenlijke
webpagina van de vijf gemeenten: www.haaren.
nl/herindeling.

KERSTBOOMINZAMELING
OP ZATERDAG 12 JANUARI
Op zaterdag 12 januari halen we uw kerstboom op. Leg de boom goed zichtbaar op de
stoep. Dicht bij de rijbaan. Het liefst zo dicht
mogelijk bij elkaar in de straat. U kunt de

Op dinsdag 8 januari 2019 organiseert de gemeente Vught een bijeenkomst voor alle
sportverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke binnensportaccommodaties.
Tijdens deze avond kunnen sportverenigingen hun mening geven over het huidige- en
toekomstige tariefbeleid.
De gemeente vindt het belangrijk dat de
huurprijzen van de gemeentelijke binnensportaccommodaties zoveel mogelijk met
elkaar in overeenstemming komen. Om een
nieuw beleid hierover samen te stellen, zijn uw
inzichten en ideeën van groot belang. Tijdens
de avond gaat u groepsgewijs van gedachten
wisselen over een aantal stellingen, waarbij het
tariefbeleid centraal staat.
We hopen dat elke Vughtse sportvereniging
die gebruik maakt van een gemeentelijke
binnensportaccommodatie op 8 januari een
afvaardiging stuurt. Want op deze datum gaan
we spijkers met koppen slaan.

Denktank
Daarnaast willen we een zogenaamde ‘denktank’ op gaan richten. Deze denktank wordt
onze gesprekspartner bij de beleidsontwikkeling van het nieuwe tariefbeleid. Hebt u daarvoor interesse, dan horen we dit graag tijdens
de bijeenkomst.
Aanmelden
Komt u ook? Meldt u zich dan aan via
i.courage@vught.nl. De bijeenkomst begint om
19.30 uur en eindigt om 21.30 uur in het raadhuis, Leeuwensteinplein 5 in Vught.

De afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van afval inzameling. De afvalstoffendienst is duurzaam bezig, Hun aandacht ligt steeds meer bij het ophalen van
waardevolle grondstoffen zoals papier, gft-afval en plastic. Daarnaast kijkt de afvalstoffendienst ook naar de manier waarop afval ingezameld kan worden. Bijvoorbeeld door
routes efficiënter in te plannen of het aantal inzameldagen per week terug te dringen.
Zo rijden de wagens minder op en neer en besparen zij kilometers.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via
geheugencafevught@gmail.com.

Of op papier:
• in het gemeentekantoor Secr. van Rooijstraat 1
(gedurende openingstijden).

BIJEENKOMST OVER DE HUURHARMONISATIE
GEMEENTELIJKE BINNENSPORTACCOMODATIES
Dinsdag 8 januari vanaf 19.30 uur

VERANDERING INZAMELDAGEN AFVAL IN 2019

Komt u ook?
U bent op woensdag 16 januari vanaf 19.00 uur
van harte welkom bij DePetrus, Heuvel 2 in
Vught. Het programma start om 19.30 uur.

Inzage
U kunt het vastgestelde herindelingsontwerp
tot en met donderdag 14 februari 2019 inzien.
Dat kan online:
• op overheid.nl (onder Bekendmakingen;
Gemeenteblad)
• op www.haaren.nl/herindeling

03 - 01 - 2019

boom ook gratis inleveren bij de Milieustraat
Vught. Dat kan op woensdag- en vrijdagmiddag van 12.30 tot 17.00 uur en op zaterdag
van 09.00 tot 16.00 uur.

Wat betekent dit voor u?
In 2019 veranderen de inzameldagen van het
afval voor bepaalde huishoudens in Vught.
Elk huishouden in Vught ontvangt van de
Afvalstoffendienst hierover een brief met daarin
de eventuele veranderingen. Het kan dus zijn
dat u uw oud papier, plastic verpakkingsafval en
drankkartons en glas/blik op een andere dag aan
de straat moet zetten. De inzameldag voor het
gft-afval blijft in de gehele gemeente hetzelfde.

Kijk goed op de Afvalkalender 2019!
Op de Afvalkalender 2019 ziet u wanneer
de vuilniswagen in 2019 bij u langskomt. De
Afvalkalender 2019 kunt u downloaden op
www.afvalstoffendienst.nl. Of kijk op de
Afvalstoffendienst App. Lukt het u niet de data
digitaal op te vragen? Bel dan met de klantenservice van de Afvalstoffendienst, bereikbaar op
werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur op tel. 073
61 56 508.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE VUGHT ROND
DE FEESTDAGEN
Op maandag 7 januari is het gemeentekantoor vanaf 10.30 uur open.

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
en voorletters
Eckringa, R.M.

Geboortedatum

Datum besluit

23-09-1977

28-12-2018

Uitschrijving wegens
vertrek naar
Onbekend

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraagnummer

ACTIEF BEKEUREN OP HET MOLENEINDPLEIN
IN HET NIEUWE JAAR
Op het Moleneindplein is er sprake van een éénrichtingsverkeer (met uitzondering
van fietsers en scooters) en een verplichte rijrichting bij de in- en uitgang van het
parkeerterrein.Vanaf eind oktober controleren BOA’s hier extra. Helaas negeren nog
steeds mensen het inrijverbod. Met onveilige verkeerssituaties tot gevolg. Daarom
gaan we het anders aanpakken. De waarschuwingsperiode is voorbij. BOA’s gaan
actief bekeuren.
Waarschuwingsperiode
Na de herinrichting van het Moleneindplein is
er een nieuwe verkeerssituatie ontstaan die
wordt aangeduid met verkeersborden. Vanaf
eind oktober kregen mensen die het inrijverbod negeerden, eerst een waarschuwing. Deze
waarschuwing werd op kenteken gezet. Bij een
tweede overtreding ontvingen mensen een
bekeuring. Eind 2018 hebben de BOA’s ruim 80

mensen een eerste waarschuwing gegeven. Er
zijn 21 bekeuringen uitgeschreven.
Actief bekeuren
De waarschuwingsperiode is voorbij. Vanaf
maandag 14 januari gaan de BOA’s actief bekeuren. Houdt u zich niet aan de verkeersregels?
Dan krijgt u direct een boete.

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

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN
‘Bergenshuizensestraat 8’
Het college van Burgemeester en wethouder maken betekend dat het ontwerp wijzigingsplan ‘Bergenshuizensestraat 8’ ter inzage
wordt gelegd. Hieronder staat waar dit plan
over gaat. Ook leest u hoe u hierop kunt
reageren.
Waar gaat het ontwerp wijzigingsplan
‘Bergenshuizensestraat 8’ over?
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Bergenshuizensestraat 8’ gaat over het wijzigen van
de bestemming ‘Bedrijf – specifieke vorm van
bedrijf 'hovenier', een hoveniersbedrijf’ in
‘Wonen-2’ op de locatie Bergenshuizensestraat
8 te Vught. De wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied
2011’.
U kunt het ontwerp wijzigingsplan
bekijken
U kunt van vrijdag 4 januari 2019 tot en met
donderdag 14 februari 2019 het wijzigingsplan
met bijbehorende stukken bekijken:
-
Via internet (www.vught.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer
NL.IMRO.0865.bgWPbergenshstr8-ON01;
- Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat
1 in Vught, tijdens openingstijden.
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
stukken die ter inzage liggen.
U kunt reageren op het ontwerp
wijzigingsplan
U kunt reageren op het ontwerp wijzigingsplan. De reactie die u indient, heet in deze fase
een ‘zienswijze’. U kunt reageren van vrijdag 4
januari 2019 tot en met donderdag 14 februari
2019.

De Koepel
• De Ridder van Brechtlaan is vanaf 8 januari
gestremd tussen de Baron van Lindenlaan en
de John F Kennedylaan.

•B
 ronoliebergweg 1, bouwen van een carport,
OV20181320, ingekomen 18 december 2018;
•
Boslaan 4, ombouwen van de bestaande
paardenstallen tot overdekte buitenruimte,
OV20181321, ingekomen 21 december 2018;
• Loonsebaan 45, plaatsen van een dakkapel aan
de achterzijde en het uitbreiden van de badkamer, OV20181323, ingekomen 22 december
2018;
• Mariaplein 6, 2 en 5, vervangen van raamhout
en plaatsen van isolatiebeglazing, OV20181325,
ingekomen 24 december 2018.

U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let
op: u kunt niet per e-mail reageren.
Irenelaan
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar • De Irenelaan is afgesloten in verband met de
Burgemeester en wethouders van Vught, afdebouw van La Couronne.
ling Ontwikkeling, postbus 10100, 5260 GA
Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt u Willem de Zwijgerlaan
bellen met mevrouw C. van den Wildenberg • Voor de bouw van het appartementencomplex
van de afdeling Ontwikkeling via telefoon- is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.
nummer 073 65 80 680. Geef in uw brief aan
dat het om een zienswijze over het ontwerp
BRANDVEILIG GEBRUIK
wijzigingsplan ‘Bergenshuizensestraat 8’ met
• St.-Lambertusstraat 59, brandveilig gebruik van
BOUWEN
zaaknummer Z18 - 203999 gaat. Geef ook
gastenverblijf Bernardus Lodge, UV20184028,
EN WONEN
aan waarom u het wel of niet eens bent met
ingekomen 19 december 2018.
ontwerp wijzigingsplan.
WELSTAND
KAP
Wat gebeurt er na het ontwerp
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor • Perceel E nummer 3586 nabij Vijverbosweg 6,
wijzigingsplan?
de activiteiten bouwen en monumenten workappen van twee acacia's, OV20181318.
Het gaat hier om een ontwerp wijzigingsplan. den voorgelegd aan de Welstandscommissie.
U kunt daar nu op reageren. De gemeente Andere aanvragen omgevingsvergunning wor- PROCEDURE
kijkt dan of het plan moet worden aangepast. den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
Daarna stelt het college van B&W het wijzi- de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
procedurekader), onder vermelding van het
gingsplan definitief vast.
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
aanvraagnummer.
Als u het niet eens bent met het vastgestelde
openbaar. De agenda voor elke vergadering
wijzigingsplan, kunt u in beroep gaan bij de
staat op de site van de gemeente Vught, www. BESLUIT VERLENGING
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven
BESLISTERMIJN AANVRAAG
State.
weken op dinsdagmorgen in het gemeente- OMGEVINGSVERGUNNING
Let op: u kunt in principe alleen in beroep gaan
kantoor. Voor meer informatie kunt u con- • Oscar Romerostraat 6, handhaven bestaande
wanneer u ook een zienswijze heeft ingediend
tact opnemen met het secretariaat van de
uitweg, OV20181279.
over het ontwerp wijzigingsplan. Dit geldt niet Welstandscommissie via telefoonnummer 073 De brief is 20 december 2018 verzonden.
wanneer u dit redelijkerwijs niet kon doen, bij- 65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag
voorbeeld omdat het plan naar de vaststelling
tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00
PROCEDURE
toe is gewijzigd en u daar op reageert.
tot 12.30 uur.
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
Hebt u nog vragen?
INGEKOMEN AANVRAGEN
aanvraagnummer.
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel OMGEVINGSVERGUNNING
dan met mevrouw C. van den Wildenberg van
BOUW EN IN-UITRIT
Het College van B&W heeft besloten deze
de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer • Perceel H 2178 (Loverensestraat), het bouwen
aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken
073 65 80 680.
van een vrijstaande woning en aanleggen inrit, met toepassing van artikel 3.9 lid 2 van de Wet
OV20181314, ingekomen op 13 december algemene bepalingen omgevingsrecht.
2018;
• Perceel H 2179 (Loverensestraat), het bouwen
VERLEENDE
van een vrijstaande woning en aanleggen inrit, OMGEVINGSVERGUNNINGEN
OV 20181315, ingekomen op 13 december
2018;
BOUW EN INRIT/UITWEG
•
Kavel 15, Andrej Sacharovlaan, bouwen van • Koepelweg 22, bouwen van een woning met
verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij
een woning en het aanleggen van een in-/uitrit,
bijgebouw en het aanleggen van een in-/uitrit,
het college naar voren hebben gebracht.
OV20181322, ingekomen 22 december 2018.
OV20181284.
De vergunning is verzonden op 24 december
Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling
BOUW
2018.
bestuursrechtspraak van de Raad van State, • 
Molenvenseweg 41A, het verbouwen van • 
Andrej Sacharovlaan 7, bouwen van een
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. U
de schuur en uitbreiden met een verdieping, woning en het aanleggen van een in- en uitrit,
kunt uw beroepschrift ook indienen via het
OV20181316, ingekomen op 16 december
OV20181304.
Digitaal loket van de Afdeling bestuursrecht2018;
De vergunning is verzonden op 28 december
spraak van de Raad van State. In het beroep- • 
St.-Elisabethstraat 19, het bouwen van een
2018.
schrift staan in ieder geval: uw naam en adres,
beweegzaal, OV20181317, ingekomen op 17
de dagtekening, een omschrijving van het
december 2018;
MONUMENT
besluit waartegen het beroep is gericht, de • 
Hoevensestraat, Perceel E 4273, bouwen • 
Leeuwensteinplein 5, het verwijderen van
redenen van het beroep en uw handtekening.
van een woning, OV20184027, ingekomen 18
bestaande gevelschilderwerk, herstellen
december 2018;
van de gevel en het geheel herschilderen,
Het besluit tot vaststelling van het wijzigings- • St.-Lambertusstraat 70, herplaatsen van een
OV20181280.
plan treedt op donderdag 21 februari 2019 in
historische Vlaamse schuur, OV20181319, De vergunning is verzonden op 21 december
werking. Indien binnen de beroepstermijn een
ingekomen 19 december 2018;
2018.
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in
werking voordat op dat verzoek is beslist. Als
PROCEDURES
u beroep instelt, blijft het besluit geldig totdat de Raad van State over uw beroep heeft
beslist. Misschien kunt of wilt u die beslissing
- de naam en het adres van de indiener;
1 Ter inzage en/of informatie
over uw beroep niet afwachten. Dan kunt u
- de dagtekening;
De stukken liggen ter inzage in de periode die
- een omschrijving van het besluit waartegen het
vermeld staat in de publicatie. Informatie over en
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtbezwaar is gericht;
inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
spraak van de Raad van State vragen om een
- de gronden van het bezwaar.
a Ontvangst- en Informatiebalie
voorlopige voorziening of schorsing. U moet
Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij
b Bouwen en Wonen (op afspraak)
dan wel een beroepschrift hebben ingediend.
anders in de publicatie staat vermeld):
College van Burgemeester en Wethouders
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde
Hebt u nog vragen?
Postbus 10100, 5260 GA Vught
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stukHebt u nog vragen over deze publicatie? Belt
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
ken verkregen worden.
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u
u dan met de heer M. Raes van de afdeling
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voor2 Zienswijzen door belanghebbenden
Ontwikkeling, via telefoonnummer 073 65 80
Als
belanghebbende
kunt
u
uw
zienswijze
op
een
ziening indienen bij:
728.
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indieVoorzieningenrechter van de Rechtbank
Oost-Brabant Sector Bestuursrecht
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publicatie anders is vermeld). Mondelinge zienswijzen
5. Beroepschrift
kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar,
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartenzij in de publicatie anders is vermeld. Informatie
over de behandelend ambtenaar treft u aan bij de
tegen een beroepschrift worden ingediend door
stukken die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
• Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
indienen
gedurende
de
termijn
dat
de
aanvraag
ter
weken). Het beroepschrift moet worden onderteinzien op het gemeentekantoor.
inzage ligt bij de aangegeven instantie (6 weken,
kend en moet ten minste bevatten;
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien van
tenzij anders in de publicatie staat vermeld).
- de naam en het adres van de indiener;
een plan? Wij helpen u graag. Maak een afspraak
Wat doet de gemeente met uw reactie?
- de dagtekening
met de afdeling Ontwikkeling tel. 073 65 80 680.
Na afloop van de termijn wordt een besluit geno- een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht;
men. Uw zienswijze en een eventuele reactie hier- de gronden van het beroep
op van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als
Het beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank
indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte
Oost-Brabant sector Bestuursrecht, Postbus
gebracht van het besluit.
90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.
tussen de Dokter Hillenlaan en Peperstraat/
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde
3 Zienswijzen door een ieder
Grote Gent.
rechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswijDaarvoor moet u wel beschikken over een elekzen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in proParkbos, (Stadhouderspark)
cedure 2 is omschreven.
tronische handtekening (DigiD). Kijk op de site
voor de precieze voorwaarden.Voor het indienen
• De komende tijd worden er diverse kleine her4 Bezwaarschrift
van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
stelwerkzaamheden uitgevoerd aan de Louise
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarteHet beroepschrift schorst de werking van het
de Colignylaan, De Amalia van Solmslaan, Graaf
besluit niet. Als sprake is van een spoedeisende
gen
een
bezwaarschrift
worden
ingediend
door
van Nassaustraat, Juliana van Stolberglaan en
zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
Willem de Zwijgerlaan. Er kan daardoor plaateen voorlopige voorziening indienen bij de
weken). Het bezwaarschrift moet worden onderteselijk overlast zijn.
Voorzieningenrechter van de Rechtbank.
kend en moet ten minste bevatten;

VASTGESTELD WIJZIGINGSPLAN
‘HOEVENSESTRAAT 18’
Het college van burgemeester en wethouders
maakt bekend dat op 11 december 2018 het
wijzigingsplan ‘Hoevensestraat 18’ ongewijzigd
is vastgesteld en ter inzage wordt gelegd.
Hieronder staat waar dit plan over gaat. Ook
leest u hoe u hierop kunt reageren.
Waar gaat het vastgestelde wijzigingsplan ‘Hoevensestraat 18’ over?
Het wijzigingsplan ‘Hoevensestraat 18’ gaat
over de bouw van een nieuwe grotere woning
op de plaats van de bestaande woning.
U kunt het vastgestelde wijzigingsplan
en de overige stukken bekijken
U kunt van donderdag 10 januari 2019 tot en
met woensdag 20 februari 2019 het wijzigingsplan met bijbehorende stukken bekijken:
•
Via internet (www.vught.nl en www.
ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer
NL.IMRO.0865.bgWPHoevensestr18-VG01;
• Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat
1 in Vught tijdens de openingsuren.
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
stukken die ter inzage liggen.
Wat gebeurt er nu het wijzigingsplan is
vastgesteld?
Binnen de genoemde termijn kan beroep
worden ingesteld door belanghebbenden die
binnen de daarvoor gestelde termijn hun
zienswijzen bij het college kenbaar hebben
gemaakt of redelijkerwijs niet kunnen worden

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• Bestemmingsplan ‘Grote Zeeheldenbuurt’
• U vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op www.vught.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

VERKEER
WEGWERKZAAMHEDEN
Boxtelseweg - Dr.Hillenlaan
• De kruising Leeuwensteinlaan-Boxtelseweg is
afgesloten.
• De Boxtelseweg is vanaf 7 januari afgesloten
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LEEGSTANDSWET

MELDING ARTIKEL 8.40 WET
De melding is geaccepteerd op 20 december
MILIEUBEHEER
2018.
VERGUNNING ARTIKEL 15
Burgemeester en wethouders van Vught • Klein Brabant 44, verwijderen van asbesthouLEEGSTANDSWET
maken bekend, dat de volgende melding(en) als
dende materialen, SM20187080, ingekomen 20
Burgemeester en wethouders van Vught maken
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubedecember 2018;
bekend dat zij een vergunning op grond van de
heer is/zijn ingekomen:
De melding is geaccepteerd op 20 december
Leegstandswet hebben verleend voor de tijde- • 
Op 23 oktober 2018 melding op grond
2018.
lijke verhuur van een woonruimte, gevestigd
van het Besluit algemene regels inrichtingen • 
St.-Lambertusstraat 112 A, verwijderen van
aan Park Craijenstein 23 te Vught. Bij ons geremilieubeheer (activiteitenbesluit), voor het
asbesthoudende materialen, SM20187079.
gistreerd onder nummer HV 20180007.
veranderen van de inrichting naar een Jumbo
De melding is geaccepteerd op 27 december
De vergunning is verzonden op 17 december
supermarkt, MM20180018, gevestigd aan de
2018.
2018.
Moleneindplein 109 te Vught.
De melding is geaccepteerd op 19 december PROCEDURE
PROCEDURE
2018.
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
Hierop zijn procedure 1b en 4 van toepassing
procedurekader).
(zie procedurekader).
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie VERLEENDE
procedurekader).
EVENEMENTENVERGUNNING
• Rouppe van der Voortlaan 32, plantjesmarkt
INGEKOMEN SLOOPMELDING
Lidl van 4 t/m 6 april 2019 van 8.00 tot 21.00
MILIEU
• Aloysiuslaan 6, slopen ten behoeve van verbouuur, AP20180424, ingekomen op 10 december
wen praktijkruimte naar woning, SM20187076,
2018.
WET MILIEUBEHEER
ingekomen 4 december 2018.
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De vergunning is verzonden op 18 december
2018.
PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken met ingang van de dag na die
waarop de beschikking is verzonden worden
aangetekend.
VERLEENDE DRANK- EN
HORECAVERGUNNING
•
Industrieweg 9C, exploitatievergunning met
drank- en horecavergunning, DH20180023,
ingekomen op 8 oktober 2018.
De vergunning is verzonden op 20 december 2018.
PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken met ingang van de dag na die
waarop de beschikking is verzonden worden
aangetekend.
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