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RIJKSWEG N65: VERANDEREN, VERBETEREN,
VERBINDEN
Eind 2018 eindigde met goed N65 nieuws. Rijk, provincie en gemeenten kozen voor
de best haalbare oplossing. Een oplossing met perspectief voor de inwoners van Vught
en Haaren én de rijksweg. Het voorkeursalternatief is omgebouwd tot een nieuw
ontwerp, waarin alle verbeteringen een plaats hebben gekregen of nog krijgen. In het
voorjaar zetten we de puntjes hiervoor op de i. En overal waar dat nog nodig is, doen
we dat in goed overleg met onze inwoners.
Veranderen, verbeteren en verbinden. Dat
zijn de kernwaarden van de reconstructie van
de N65. Met de extra maatregelen aan de
N65 houden we onze gemeente nog beter
veilig, leefbaar en bereikbaar in de toekomst.
Daarnaast bevorderen de aanvullende maatregelen de doorstroming op de weg en dat
is prettig voor alle weggebruikers die nu nog
dagelijks in de file staan.

Vught 75 jaar bevrijd
HOE WILT U DE VRIJHEID VIEREN?
Op 27 oktober 2019 is Vught 75 jaar bevrijd. Op zaterdag 26 oktober staan we daar bij
stil. Dat lijkt nog ver weg, maar we bereiden ons graag goed en op tijd voor. Daarbij
doen we een beroep op de inwoners van Vught. We vragen u en we vragen jou hoe we
de vrijheid dit jaar samen gaan vieren.
Vught kan terugkijken op prachtige bevrijdingsfeesten. De 50-, 60-, 65- en 70 jarige bevrijding
vierden we met de Britse bevrijders, ererondes
in oude legervoertuigen en andere festiviteiten.
Vijf jaar geleden namen we afscheid van de
veteranen en van deze omvangrijke evenementen. Natuurlijk blijven we stilstaan bij onze
bevrijding en de prijs van de vrijheid, maar dat
doen we voortaan met elkaar, ‘onder ons’, en
op een kleinere schaal.
U mag het zeggen
Het wordt dit jaar een vrijheidsviering voor en
door Vught. We nodigen jong en oud uit om
met ideeën te komen voor een mooi bevrijdingsfeest voor iedereen. Een bescheiden viering, waarin het herdenken een plaats heeft en
met volop ruimte voor onze jongeren. We proberen de beste en leukste ideeën een plek te
geven in een aantrekkelijk programma voor een
breed publiek. Een programma, dat we samen
met u – en met jou – vorm en inhoud geven.
Waar denken we aan?
Om u te inspireren, schetsen we hieronder
een mogelijk verloop van het bevrijdingsfeest.
Denk bijvoorbeeld aan een herdenkingstocht

waarbij we enkele belangrijke gedenkplaatsen
aandoen, gevolgd door een gezellig pleinfeest
waar Vughts talent een unieke kans en een
prachtig podium krijgt om zich te presenteren aan de Vughtse gemeenschap. Als kers op
de taart, vragen we de fanfareorkesten van
de Bereden Wapens en Koninklijke Genie de
artiesten te begeleiden en het festival op te
luisteren.
Uw idee is welkom
Spreekt onze suggestie u aan? Komt u – of
kom jij – graag in aanmerking voor een feestelijk optreden? Hebt u aanvullende suggesties
of juist een heel ander idee? Beschrijf het in
een beknopte e-mail en stuur deze vóór 1
maart 2019 naar gemeente@vught.nl. Vermeld
‘Bevrijdingsfeest 2019’ als onderwerp.
We maken er samen iets moois van
Het College van Burgemeester en Wethouders
beoordeelt de ingekomen ideeën. De beste
krijgen een plekje in de viering van onze vrijheid op 26 oktober. Zo maken we er samen
iets moois van.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

MANTELZORGCONSULENT WEGWIJS+
Vanaf 1 februari elke dinsdag aanwezig in DePetrus
Is er bij u thuis of in uw omgeving iemand langdurig ziek, gehandicapt, verslaafd, in
de war of depressief? Zorgt u langer dan 3 maanden voor deze persoon en gaat deze
zorg verder dan de gebruikelijke hulp? Dan bent u mantelzorger.
Mantelzorgers zijn zich er vaak niet van bewust
dat zij mantelzorger zijn. Het zorgen voor
elkaar hoort namelijk bij het leven. Het wordt
gewoon gedaan. Maar denkt u ook aan uzelf?
Wat doet u als de zorg u even teveel wordt?
Of vragen en ondersteuning nodig hebt? Dan
kunt u terecht bij het Mantelzorgteam Vught. In
dit team zijn medewerkers van Vivent, Stichting
Vughterstede, Welzijn Vught en Wegwijs+ vertegenwoordigd. Vanaf 1 februari is een mantelzorgconsulent van Wegwijs+ ook elke dinsdag
aanwezig in DePetrus.

Geheugenbibliotheek
De Geheugenbibliotheek is dagelijks geopend
tijdens de openingstijden van DePetrus. U
vindt in de Geheugenbibliotheek mooie verhalen om samen herinneringen op te halen of
meer te weten te komen over de ziekte. Op
dinsdag tussen 14.00 en 17.00 uur en vrijdag
tussen 10.00 en 13.00 uur zijn er vrijwilligers
met kennis over dit thema aanwezig.

Unieke combinatie aan tafel
‘Wij vinden het belangrijk dat we, als mantelzorgconsulent, zichtbaar zijn voor iedereen.
Dat iemand even binnen kan lopen om een
vraag te stellen of om advies te vragen. Ons
rechtsreeks kan benaderen. Daarom hebben
we ervoor gekozen om vanaf 1 februari elke
dinsdag van 14.00 tot 15.30 uur aanwezig te
zijn in DePetrus. U vindt ons aan dezelfde tafel
als het InfoPunt en de Geheugenbibliotheek.
We werken samen en delen kennis over uit-

InfoPunt
Elke dinsdag kunt u tussen 14.00 en 17.00
uur terecht bij het InfoPunt voor informatie
en advies, bijvoorbeeld over uw inkomen, uw
woning of uw gezondheid. Ook voor vragen
over regelingen, vergoedingen, voorzieningen,
verlies van naasten of mogelijkheden voor ontmoeting of contact, bent u van harte welkom.
En hebt u hulp nodig bij het zoeken naar passend vrijwilligerswerk, dan biedt het InfoPunt u
graag een helpende hand.

eenlopende onderwerpen. Een unieke combinatie! Loop gerust eens een keer binnen.’

De N65 van de toekomst
Met de forse extra investering kunnen we nu
alle drie de kruispunten in Vught én de kruising
in Helvoirt ongelijkvloers – en zonder verkeerslichten – aanleggen en er komt een extra
fietstunnel bij de Kreitestraat. Ook wordt de
weg in Vught 2,5m verdiept aangelegd. Het zijn
belangrijke verbeteringen voor de N65 van de
toekomst.

dat ProRail start met het werk aan het spoor
(PHS). Het doel is om in 2021 de N65 schop in
de grond te steken. Zo houden we Vught goed
bereikbaar, ook tijdens de bouwperiode.
Bestemmingsplan N65
Het ontwerp voor de reconstructie van de
N65 in Vught is de basis voor het nieuwe
Bestemmingsplan N65. Dat is volop in de maak.
Vóór deze zomer willen we het ontwerpbestemmingsplan voor het Vughtse deel ter
inzage leggen.
Meer weten?
Wilt u meer weten over de reconstructie van
de N65? Informatie, animatie en tekeningen
vindt u op www.rijksinfravught.nl.

Maatwerk
Door de nieuwe maatregelen is het ontwerp
behoorlijk aangepast. Natuurlijk blijft er ruimte
voor verbetering. Daar gaan we de komende
tijd mee aan de slag. Op locaties waar het
ontwerp directe impact heeft op particuliere
eigendommen, spreken we met de bewoners
en bedrijven. Dat zal in de loop van maart zijn.
De betrokkenen worden persoonlijk benaderd.
Plan en planning
Hoewel het ontwerp ‘op de schop’ is gegaan,
proberen we wel de vaart in het project te
houden. Voor de bereikbaarheid van Vught is
het namelijk belangrijk om de reconstructie
van de N65 zo veel mogelijk af te ronden voor-

(BIJNA) GRATIS POPULIEREN
OOK VOOR PARTICULIEREN UIT DE
GEMEENTE VUGHT
Populierenwerkgroep Het Groene Woud zet, bij het vieren van haar derde lustrum,
een tandje bij. Naast particulieren uit de gemeenten Sint-Michielsgestel, Meierijstad,
Best, Haaren, Oirschot en Boxtel, mogen ook dit jaar particulieren uit de gemeente
Vught zich melden. Wilt u populieren planten in weiden en langs wegen dan kunt u
zich tot vrijdag 15 februari 2019 melden voor het verkrijgen van bomen. Het planten
van bomen wordt gezien als een manier om klimaatverandering tegen te gaan.
De Populierenwerkgroep Het Groene Woud
biedt particulieren al 15 jaar elke winter (bijna)
gratis bomen aan voor aanplant van populieren
langs wegen (waarmee ze hun zogeheten voorpootrecht kunnen benutten). Zo werden in de
loop van de jaren over een lengte van ruim
200 km populieren geplant. Ook dit jaar kunnen particulieren zich hiervoor weer melden.
Voor grondeigenaren die een geheel perceel
met populieren willen beplanten, als vorm van
agroforestry, worden de bomen dit jaar geheel
gratis aangeboden. Agroforestry is een vorm
van landbouw waarbij gewassen, gras of vee
actief en bewust gecombineerd worden met
het planten, beheren en oogsten van bomen
(ook noten etc.).
Melden tot vrijdag 15 februari
Voor het verkrijgen van bomen, kunt u zich tot

vrijdag 15 februari 2019 melden bij Rien van de
Laar uit Liempde via rienvdlaar@hotmail.com.
Wilt u bomen bestellen dan liefst per mail. Geef
in deze mail het volgende aan: het aantal bomen,
het adres waar de bomen geplant gaan worden
(incl. postcode) en uw telefoonnummer. De
planning is dat de planters rond 1 maart hun
bomen op kunnen komen halen.
Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Rien van de Laar, voorzitter
(rienvdlaar@hotmail.com, tel. 06 53 95 66
03) of bij Piet Rombouts, secretaris van de
Populierenwerkgroep het Groene Woud
(Piet@RomboutsAgroeco.nl of tel. 06 15 10
80 84).

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• Wijzigingsplan ‘Hoevensestraat 18’
• Ontwerp wijzigingsplan ‘Bergenshuizensestraat 8’
• Bestemmingsplan ‘Grote Zeeheldenbuurt’
• 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.

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

GLADHEIDSBESTRIJDING. WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR NAAMGEVING OPENBARE RUIMTEN
Tijdens de wintermaanden zorgen wij voor veilige en berijdbare wegen en fietspaden.
Deze winterperiode strooien we preventief met zout: dus voordat we gladheid verwachten. Zo proberen we gladheid zo veel mogelijk te voorkomen. Wij houden het
weer via Meteoconsult goed in de gaten. Dag en nacht staan we klaar om de gladheid
in Vught te bestrijden.

Het college van burgemeester en wethouders
heeft besloten:
1. 
de namen Mr. Harry Hollalaan, Willem
Joorenstraat, Eelkje Timmengastraat, Jo v.d.
Meerendonkstraat, David Kokerstraat, Hetty
Voûtelaan toe te kennen aan openbare ruimten in het plangebied Isabellaveld;

De gemeente Vught is goed voorbereid op de Waar strooien we?
winter. We hebben goed materiaal en genoeg We kunnen in onze gemeente niet alles in één
strooizout op voorraad. Voor de fietspaden
keer strooien. We hebben een vaste strooigebruiken we geen strooizout, deze besproei- route en deze duurt ongeveer twee uur. U
en we met een zoutoplossing. Het voordeel
vindt de strooiroute op www.vught.nl.
is dat deze oplossing direct inwerkt op de
VERKEER
gladheid. Hierdoor neemt de veiligheid op de Tips om zelf iets te doen aan gladheid:
fietspaden toe.
• Hou rekening met elkaar. Zorg ervoor dat de
toegang naar én de stoep voor uw woning WEGWERKZAAMHEDEN
Wanneer strooien we?
sneeuwvrij is.
Boxtelseweg, Grote Gent en Maurickplein
We bekijken de weersvoorspellingen van • Zorg dat u strooizout in huis hebt.
De Boxtelseweg is afgesloten tussen de
Meteoconsult. Daarna gaat onze gladheids- • Veeg eerst de sneeuw weg voordat u gaat • 
Dokter Hillenlaan en Peperstraat/Grote Gent.
coördinator op verschillende plaatsen in onze
strooien.
gemeente kijken of we moeten strooien. Op • Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand • Op 31 januari wordt het éénrichtingsverkeer
in de Vlasmeersestraat weer hersteld.
deze manier strooien we alleen als het echt
er last van heeft.
nodig is. Zo houden we rekening met het milieu. • Hou goten en rioolputten vrij van sneeuw.
Parkbos, (Stadhouderspark)
• Denk aan het milieu, een beetje strooizout
•
De komende tijd worden er diverse kleiLet zelf ook goed op
heeft al het gewenste effect.
ne herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan
De wegen kunnen, nadat we gestrooid hebben, • Strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar
de Louise de Colignylaan, De Amalia van
nog steeds glad zijn. Bij temperaturen onder
te maken.
Solmslaan, Graaf van Nassaustraat, Juliana van
de -7 graden werkt het gestrooide zout niet • Strooi alleen zout op plekken waar gereden
Stolberglaan en Willem de Zwijgerlaan. Er kan
meer. Let dus bij deze temperaturen extra
en gelopen wordt.
daardoor plaatselijk overlast zijn.
goed op.
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2. de openbare ruimte Maysteeg te wijzigen.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1a en 4 van toepassing
(zie procedurekader). De termijn bedraagt zes
weken en vangt aan op 31 januari 2019.

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
• Jan van Speykstraat 14, isoleren en vernieuwen
van de aanbouw, OV20191013, ingekomen 20
januari 2019;
•
Kamillestraat 8, bouwen van een veranda,
OV20191014, ingekomen 20 januari 2019;
• Lunettenlaan 501 G U2, uitbreiden van de isoleerafdeling Unit 2, OV20191015, ingekomen
17 januari 2019;
• Marktveld 5, plaatsen nieuw kozijn en aanbrengen nieuw stucwerk, OV20191016, ingekomen
21 januari 2019;
• Marktveld 11, het vervangen van het dak en
aanbrengen van isolatie, OV20191017, ingekomen op 17 januari 2019.

De Koepel
• De Ridder van Brechtlaan is gestremd tussen
huisnummers 10 en 16.
• De Baron van Lyndenlaan is gestremd.

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

Irenelaan
• De Irenelaan is afgesloten in verband met de
bouw van La Couronne.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW
• Marktveld 39 en Marktveld 39a, splitsen van
een bestaand woonhuis in 2 appartementen en het opknappen van de buitengevel,
OV20181244
De vergunning is verzonden op 22 januari 2019.
•
Frederik Hendriklaan 9, het vervangen van
bestaande dakbedekking door keramische
dakpannen, OV20191009,
De vergunning is verzonden op 23 januari 2019.
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Strooiroute wegen
1 Laagstraat
2 Wolfskamerweg
3 Industrieweg
4 Michiel de Ruyterweg
5 Vijverbosweg
6 Den Dries
7 Mastdammenhoeve
8 Hertoglaan
9 Pieter Vreedesingel
10 Rouppe van der Voortlaan
11 Brabantlaan
12 Molenstraat
13 Maarten Trompstraat
14 Van Voorst tot Voorststraat
15 Helvoirtseweg
16 John F. Kennedylaan
17 Koepelweg
18 Loyolalaan
19 Zuidoosterlaan
20 (Smalle)Taalstraat
21 Dokter Hillenlaan
22 Secr. v. Rooijstraat
23 Prins Bernhardlaan
24 St. Elisabethstraat
25 Vlasmeersestraat
26 Wolfskamerweg
27 Esscheweg
28 Martinilaan
29 De Breautélaan
30 Loonsebaan
31 Postweg
32 Taalstraat
33 Grote Gent
34 Deutersestraat
35 Honderdmorgensedijk
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Ruidigerdreef
Nieuwkuijkseweg
Cromvoirtseweg
St. Lambertusstraat
Pepereind
Boslaan
Esschestraat
Kapellaan
Boxtelseweg
Glorieuxlaan
Repelweg
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Willem de Zwijgerlaan
• Voor de bouw van het appartementencomplex
is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.
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Strooiroute fietspaden
45 Glorieuxlaan
24 St. Elisabethstraat
47 Haldersebaan
50 Beatrixlaan
44 Boxtelseweg
51 Stationsstraat
32 Taalstraat
15 Helvoirtseweg
15 Helvoirtseweg
52 Lekkerbeetjenlaan
32 Taalstraat
53 Zonneweilaan
30 Loonsebaan
41 Boslaan
31 Postweg
40 Pepereind
48 Bosscheweg
5 Vijverbosweg
15 Helvoirtseweg
27 Esscheweg
49 Theresialaan
26 Wolfskamerweg
28 Martinilaan
1 Laagstraat
42 Esschestraat
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GAAT U OP VAKANTIE TIJDENS DE VOORJAARSVAKANTIE?

Vraag uw paspoort of identiteitskaart op tijd aan
Verloopt uw paspoort of identiteitskaart binnenkort en hebt u plannen om tijdens de
voorjaarsvakantie naar het buitenland te gaan? Vraag dan op tijd uw nieuwe reisdocument aan. De periode tussen aanvraag en afgifte is vijf werkdagen. U kunt een afspraak
maken via www.vught.nl of bel naar 073 658 06 80.
Bij de aanvraag voor een paspoort neemt u al
uw identiteitsbewijzen en paspoorten die in
uw bezit zijn. Ook als ze zijn verlopen. Ook
neemt u een geschikte pasfoto mee. U kunt als
ouder niet namens uw kinderen een paspoort
aanvragen. U moet uw kinderen meenemen
naar het gemeentekantoor.

BOUWEN
EN WONEN

Geldigheid
Bent u 18 jaar of ouder en vraagt u nu een
paspoort aan? Dan is uw paspoort of identiteitskaart 10 jaar geldig. Voor iedereen onder
de 18 jaar is het paspoort of identiteitskaart
5 jaar geldig.
Hebt u nog vragen? Kijk op www.vught.nl of
bel tel. 073 658 06 80.

RAADSVERGADERING
Donderdag 31 januari om 20.00 uur
De gemeenteraad vergadert op donderdag 31 januari a.s. om 20.00 uur. Tijdens deze
vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen 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 er een besluit wordt genomen.
De vergadering is openbaar en vindt plaats
meen bestuur WSD
in de raadszaal van het Raadhuis aan het • Instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven
Leeuwensteinplein 5. U kunt de vergadering
toelating tijdelijk raadslid mevrouw Dorna
ook rechtstreeks volgen via internet (www.
vught.nl).
BESPREEKSTUKKEN
•
Verslag onderzoekscommissie geloofsbrieven
HAMERSTUKKEN
en toelating tijdelijk raadslid mevrouw Dorna
•
Ontwerpverklaring van geen bedenkingen • Beëdiging van toegelaten raadslid
voor het oprichten van een woning aan de • Procedure vaststellen beeldkwaliteitsplan `De
Hoevensestraat 21a
Hagen deelgebied fase 1 Isabellaveld
• Subsidiebeschikking PHS Vught
•
Gewijzigde gemeenschappelijke regeling
• Wijziging Verordening naamgeving en nummeODBN
ring (adressen) 2014
• Reglement van Orde gemeenteraad en veror•
Benoeming lid en plaatsvervangend lid algedening raadscommissies Vught 201

WELSTAND
BOUW EN AANLEG
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor • St.-Lambertusstraat 70, herplaatsing van histode activiteiten bouwen en monumenten worrische Vlaamse schuur, OV20181319.
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. De vergunning is verzonden op 22 januari 2019.
Andere aanvragen omgevingsvergunning worden ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
BOUW EN INRIT/UITWEG
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De • 
Andrej Sacharovlaan 31, bouwen van een
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
woning en het aanleggen van een in-/uitrit,
openbaar. De agenda voor elke vergadering
OV20181308.
staat op de site van de gemeente Vught, www. De vergunning is verzonden op 22 januari 2019.
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven
weken op dinsdagmorgen in het gemeente- BOUW EN MONUMENT
kantoor. Voor meer informatie kunt u con- • 
Taalstraat 148, uitbreiden van de woning,
tact opnemen met het secretariaat van de
OV20181303
Welstandscommissie via telefoonnummer 073 De vergunning is verzonden op 22 januari 2019.

PROCEDURES
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;

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

Gemeente Vught

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- e en omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht;
- d e 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.
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BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
• Aloysiuslaan 6, verbouwen van praktijkruimte
naar woning, OV20181305.
De vergunning is verzonden op 22 januari 2019.
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.
GEWEIGERDE AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
•
Deutersestraat 41, het verbouwen van de
woning, OV20181306.

heer is/zijn ingekomen:
VERLEENDE
•
op 22 november 2018 melding op grond
EVENEMENTENVERGUNNING
van het Besluit algemene regels inrichtingen • 
Centrum, het houden van een carnavalsopPROCEDURE
milieubeheer (activiteitenbesluit), voor het
tocht op vrijdag 1 maart 2019 van 11.15 tot
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasaanleggen van een verticaal gesloten ener- 12.15 uur, AP20190024, ingekomen op 18
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bingiesysteem, MA20180016, gevestigd aan de
januari 2019.
nen zes weken met ingang van de dag na die
Andrej Sacharovlaan 26 te Vught.
De vergunning is verzonden op 23 januari 2019.
waarop de beschikking is verzonden worden
De melding is geaccepteerd op 23 januari 2019.
aangetekend.
PROCEDURE
De termijn vangt aan op 25 januari 2019.
PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasHierop is de procedure 1b van toepassing (zie
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binMELDING BESLUIT LOZEN BUITEN
procedurekader).
nen zes weken met ingang van de dag na die
INRICHTINGEN
waarop de beschikking is verzonden worden
Burgemeester en wethouders van Vught
aangetekend.
maken bekend, dat de volgende melding(en) als
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieube-

De beschikking is verzonden op 24 januari
2019.
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