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Hebt u enig IDEE, wat uw zoon of dochter doet
met een ID van een ander?
VOORKOM IDENTITEITSFRAUDE
Stel, uw minderjarige zoon of dochter gebruikt een ID van een ander en koopt hiervan
sigaretten en drank. Hebt u enig idee wat de gevolgen voor hem of haar kunnen zijn?
Het gebruiken van een vals identiteitsbewijs is
een vorm van identiteitsfraude. Dit is strafbaar.
Wordt uw zoon of dochter gepakt met een
vals identiteitsbewijs, dan is de kans groot dat
hij of zij een geldboete krijgt van 370 euro en
doorverwezen wordt naar bureau Halt. Uw
kind riskeert dan zelfs een gevangenisstraf.

Bij de inzameling van het huishoudelijk afval in
Het kost u € 2,00 per lediging van uw groene
Vught is het doel om zoveel mogelijk grondstof- container (140 liter), uw grijze container kost
fen opnieuw te gebruiken en de hoeveelheid
u € 9,85 per lediging. Door goed te scheiden
restafval te verminderen naar maximaal 30 kilo
bespaart u ook geld.
per inwoner per jaar. Samen moeten we dit Wat kunt u zelf doen? De stank ontstaat doortoch voor elkaar krijgen. Graag informeren wij
dat het natte GFT-afval gaat rotten. Bij een hoge
u de komende maanden over de verschillende
temperatuur versnelt dit rottingsproces. Wilt
afvalsoorten. Deze week staat het scheiden van
u stank voorkomen? Maak dan gebruik van de
groente-, fruit- en tuinafval (GFT) centraal. U volgende tips:
mag meer in de groene bak gooien dan u denkt. - Maak gebruik van biologisch afbreekbare/ composteerbare zakjes voor het keukenafval. Deze
Wat is GFT-afval?
zijn bij verschillende winkels verkrijgbaar.
GFT afval is een misleidende naam; we zeggen - Wikkel eiwitrijk voedsel, zoals vlees of visresgroente fruit en tuinafval, maar er mag veel
ten in een stukje keukenrol.
meer afval in de gft-container. Het meeste van - Plaats de container niet in de zon. Hiermee
dit afval komt bij de bereiding van eten in de
voorkomt u een te snelle afbraak van het GFTkeuken vrij. We noemen het soms dus ook keuafval en daardoor geuroverlast.
kenafval. Al het organisch afbreekbaar afval mag - Zorg dat er lucht bij het afval kan. Een klein
u in de groene bak gooien. Dit betekent dat
takje tussen de klep zorgt ervoor dat de conóók alle botjes, graten, (gekookte) etensresten,
tainer minder stinkt.
beschimmeld eten uit de koelkast dat nooit is - Laat het GFT-afval eerst uitlekken of drogen
klaargemaakt (wel natuurlijk even de verpakalvorens het in de GFT-container te doen
king eraf halen), brood, jus en kaaskorsten in
(bijvoorbeeld in een lekbakje op het aanrecht).
de bak mogen. Als het biologisch afbreekbaar is, - Maden hebben een hekel aan klimop (hedra)
dan mag het in de bak. Zelfs kattenbakkorrels
en lavendel. Een takje in de container zorgt
met milieukeur mogen in de bak.
ervoor dat u minder overlast hebt.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over identiteitsfraude op www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.

VUGHT DOET’ WEKEN
Ontmoet elkaar bij Boswijk
op dinsdag 12 maart

Hoeveel GFT hebben we nu?
De hoeveelheid GFT is een beetje afhankelijk
van de grootte van uw tuin. Gemiddeld komt
er in de gemeente Vught per persoon ongeveer
150 kilo op jaarbasis vrij. Iets meer dan de helft
wordt ingezameld in de GFT container. De
andere helft (en dit is vooral keukenafval) vinden we helaas nog terug in het restafval. Bijna
70 kilo per persoon per jaar! En dat is jammer.
Want juist dit keukenafval kunnen we nog heel
goed hergebruiken.

Wilt u andere mensen ontmoeten? Dan bent
u op dinsdag 12 maart vanaf 14.15 uur van
harte welkom bij Boswijk. Op deze middag
staat ontmoeten centraal. Er zijn verschillende
informatie kraampjes aanwezig en er is een
gezellig muziekje.
Locatie: Boswijk, Laan van Voorburg 13

HET VUGHTS SPORTCAFÉ OP VRIJDAG 15 MAART
Ontmoeting staat centraal
Op vrijdag 15 maart organiseren MOVE Vught en Vughtvoorelkaar het Vughts
Sportcafé. Het Sportcafé vindt plaats in het raadhuis van Vught. U bent vanaf 19.00
uur van harte welkom. Een Sportcafé in de gemeente Vught is belangrijk.Wilt u weten
waarom? Lees dan de komende weken de verhalen van MOVE Vught,Vughtvoorelkaar
en de gemeente. Deze week: Ancke Sikkers, projectleider van Vughtvoorelkaar.

Workshop: Veilig Sportklimaat
Mijn voorkeur gaat uit naar de workshop over
Veilig Sportklimaat. Dit is en blijft een actueel
thema waarvan ik het belangrijk vind dat sportverenigingen er aandacht voor hebben. Tijdens
deze workshop wisselen we opgedane ervaringen uit en gaan we samen aan de slag met

Het gemeentekantoor is op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart gesloten in
verband met carnaval.

Groente, fruit en tuinafval (GFT), er mag meer in de groene bak
dan u denkt

Tip voor uw zoon of dochter
Maak nooit gebruik van het identiteitsbewijs
van een ander of van een vals identiteitsbewijs,
want dit is strafbaar. Dit geldt voor identiteitskaarten, paspoorten en rijbewijzen.

Ontmoeting staat centraal
Het Sportcafé is de plek waar kennis gedeeld
kan worden en ontmoeting centraal staat.
Verschillende verenigingen en stichtingen ontmoeten elkaar en kunnen op deze manier ervaringen met elkaar delen en van elkaar leren. Bij
een eerdere editie van het Sportcafé, was ik erg
enthousiast en zat ik vol nieuwe ideeën.

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN

AFVAL SCHEIDEN, HOE WERKT HET OOK ALWEER?

Toekomstplannen in gevaar
Eventuele toekomstplannen van uw kind
komen in gevaar. Zijn of haar naam komt in
het Register Paspoortsignaleringen te staan.
Dit betekent dat uw kind minimaal 2 jaar geen
paspoort kan aanvragen. Een vakantiereis naar
Azië of studeren in Amerika kan hij of zij op
dat moment vergeten. Ook een toekomstige
stage of baan komt in gevaar. Het krijgen van
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt
een stuk moeilijker.

Vughtvoorelkaar
Vughtvoorelkaar is een digitaal platform waar
vraag en aanbod over vrijwillige inzet en burenhulp bij elkaar komen. We helpen inwoners
aan vrijwilligerswerk. Daarnaast zorgen we dat
de vraag naar vrijwilligers ingevuld wordt. Dit
doen wij digitaal of persoonlijk.
Ook ondersteunen en adviseren we verenigingen en stichtingen in het werken met vrijwilligers. Het gaat dan om onderwerpen als
vrijwilligersbeleid maken, nieuwe vrijwilligers
werven, verzekeringen en een veilig sportklimaat creëren.
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de beginselen van het opzetten van een veilig
sportklimaat.
Komt u ook?
Het Sportcafé is voor bestuursleden, commissieleden, trainers en geïnteresseerden, maar
ook voor andere sectoren die interesse of
raakvlakken hebben met sport en bewegen.
Hebt u interesse om te komen? Meldt u zich
dan aan via www.movevught.nl en geef de twee
workshops naar keuze door.

Wat doen we met GFT afval?
GFT wordt in Nederland tegenwoordig vergist
en gecomposteerd. Meestal zelfs beiden. Als het
GFT aankomt bij de verwerker wordt het eerst
vergist. In dat proces wordt de warmte opgevangen, en daar kunnen we (duurzame) energie
en bio-brandstof van maken. De overgebleven
restfractie wordt gezeefd en daarna gecomposteerd. Onze verwerker maakt er vervolgens
kwaliteitscompost van die in de landbouw en
de tuinbouw gebruikt wordt.

Thuiscomposteren is afval reduceren
Composteren is het proces waarbij bacteriën,
schimmels en kleine bodembeestjes het groente-, fruit-, en tuinafval omzetten in een aardachtige massa: compost. Tuin- en kamerplanten
groeien goed op dit compost. Veel GFT-afval
kunt u zelf composteren. Thuiscomposteren
bespaart direct geld omdat uw container minder vaak hoeft aan te bieden. Daarnaast kunt
u het compost weer gebruiken voor uw tuin.
Composteren kan in een klein hoekje van de
tuin of in een compostvat.
Afvalmythe: alles gaat toch weer op één
hoop
Alles wat u gescheiden inlevert blijft gescheiden. De ingezamelde materialen worden waar
mogelijk opnieuw benut. Dit levert veel voordeel op voor het milieu. Daarnaast verlaagt
recycling de kosten van afvalinzameling enverwerking.

GFT tips voor de zomer
We kunnen er niet omheen. Etensresten gaan
ook al composteren in uw bak. En dat proces
stinkt. Daarom blijft de gemeente ook in de
toekomst het GFT elke twee weken inzamelen.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• Ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen ‘Hoevensestraat
23’
• Wijzigingsplan ‘Hoevensestraat 18’

• 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.

GROTE GENT AFGESLOTEN
Van maandag 25 februari tot eind april wordt
de Grote Gent afgesloten. Deze afsluiting
wordt gedaan in verband met de herinrichting
van de Boxtelseweg en Maurickplein.

Medio juni wordt de Grote Gent en de
Boxtelseweg nog een keer volledig afgesloten om het asfalt en de markeringen aan te
brengen.

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

DE WOZ-BESCHIKKING EN DE AANSLAG OZB 2019
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Eind februari ontvangen de meeste woningeigenaren en bedrijven in Vught de WOZbouw van La Couronne.
BOUW
beschikking en de daarop gebaseerde aanslag OZB. Als u eigenaar van een woning
• Reutsedijk 5, verbouwen van bestaand gebouw
bent, krijgt u een aanslag OZB met betrekking tot het eigenarengedeelte. Voor nietnaar kantoorgebouw, OV20181313.
woningen (zoals een winkel, bedrijf of kantoor) geldt dat zowel de eigenaar als de Willem de Zwijgerlaan
•
Voor
de
bouw
van
het
appartementencom•
D

eutersestraat 41, intern verbouwen van de
gebruiker een aanslag OZB ontvangt. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschilwoning, OV20191029.
lende belastingen, zoals de OZB, het eigen woningforfait in de inkomstenbelasting, plex is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.
De vergunningen zijn verzonden op 13 februari
erfbelasting en de watersysteemheffing 'gebouwd' van het waterschap. Bewaar de
2019.
aanslag/beschikking dus goed voor uw eigen administratie.

Waardepeildatum
De waarde peildatum van de WOZ-beschikking
2019 is 1 januari 2018. Dat betekent dat de
OZB-aanslag 2019 gebaseerd is op de marktwaarde van uw woning van ruim een jaar geleden. Deze WOZ-waarde is bepaald aan de hand
van een vergelijking met verkoopcijfers van
vergelijkbare woningen welke rond de waarde
peildatum 1 januari 2018 zijn verkocht.

brengsten te realiseren. De gebruikelijke praktijk is dat bij stijgende WOZ-waarde de OZBtarieven worden verlaagd. Maar bij een dalende
WOZ-waarde stijgen de OZB-tarieven. Het
hebben van een stabiele bron van inkomsten
speelt daarbij voor de gemeente een belangrijke rol, waarbij de wetgever de WOZ-waarde
heeft voorgeschreven als grondslag waarop de
lasten worden verdeeld.

Berichtenbox MijnOverheid
De gemeente Vught is voor de gemeentelijke
heffingen aangesloten op de Berichtenbox van
MijnOverheid. Als u bent aangemeld bij de
Berichtenbox dan ontvangt u het aanslagbiljet alleen digitaal in de Berichtenbox en niet
meer op papier. Vóór de dagtekening van het
aanslagbiljet ontvangt u een e-mail met de
melding dat de aanslag in MijnOverheid klaar
staat. Wilt u ook volgend jaar uw aanslagbiljet
digitaal ontvangen? Meldt u dan aan bij www.
mijnoverheid.nl.

Bezwaar
Hebt u vragen? Stuur dan een mail naar woz@
vught.nl of bel naar 073 65 80 680.Vaak kunnen
we uw vragen direct beantwoorden. Hierdoor
is in bepaalde gevallen een bezwaarschrift
niet nodig. Als u toch van mening bent dat de
WOZ-waarde onjuist is bepaald, kunt u een
bezwaarschrift indienen. Het is niet mogelijk
een bezwaarschrift tegen het OZB-tarief of de
tariefswijziging in te dienen. Op de achterkant,
in de toelichting bij de aanslag gemeentelijke
heffingen of op www.vught.nl/belastingen staat
meer informatie over het indienen van een
bezwaarschrift.

Taxatieverslag
Ter onderbouwing van de WOZ-waarde kunt
u het taxatieverslag van uw onroerende zaak
raadplegen. In dit taxatieverslag staan de object
gegevens van uw onroerende zaak en maximaal 3 verkoopcijfers van vergelijkbare woningen vermeld (indien het een woning betreft).
Woningeigenaren kunnen het taxatieverslag
raadplegen op www.vught.nl/belastingen. U logt
hier in met uw DigiD. Hebt u nog geen DigiD?
Vraag deze dan aan op www.digid.nl. Bedrijven
kunnen het taxatieverslag opvragen door het
aanvraagformulier op www.vught.nl, onder vermelding van het aanslagnummer, in te vullen.

Automatische incasso
Wilt u gebruik maken van automatische incasso? Dan kunt u dit binnen twee weken na
dagtekening van het aanslagbiljet aanvragen. Dit
kan via www.vught.nl met uw DigiD. Als u vorig
jaar al automatische incasso hebt aangevraagd,
dan is dit voor dit jaar automatisch ingesteld
en hoeft u niets meer in te sturen. Bedrijven
kunnen niet betalen via automatische incasso.
Informatie
Meer informatie vindt u op de achterkant of
in de toelichting bij de aanslag gemeentelijke
heffingen. Daarnaast vindt u op www.vught.nl/
belastingen veel informatie en het antwoord
op de meest gestelde vragen. Niet gevonden
wat u zocht? Mail dan naar woz@vught.nl of
bel naar 073 65 80 680. Telefonisch kunnen wij
u op maandag t/m donderdag van 09:00 uur
tot 17:00 uur te woord staan, en op vrijdag van
09:00 uur tot 12:30 uur. Het e-mailadres kunt
u niet gebruiken voor het indienen van een
bezwaarschrift.

Marktontwikkeling
Zoals u via de media heeft kunnen vernemen,
heeft de woningmarkt zich na de kredietcrisis
hersteld. De WOZ-waarde van woningen in
Vught blijkt tussen waarde peildatum 1 januari
2017 en 1 januari 2018 te zijn gestegen. De
waardeontwikkeling kan echter per wijk, buurt
of woning afwijken. De waardeontwikkeling van
uw woning heeft slechts een beperkte invloed
op de hoogte van uw aanslag OZB. Deze kan bij
een gestegen WOZ-waarde hetzelfde of zelfs
lager zijn dan het voorgaande jaar. Dat heeft
te maken met de hoogte van de OZB-tarieven
die zijn vastgesteld om de begrote belastingop-

De volledige tekst van de verordeningen en
bijlagen kunt u vinden op www.overheid.nl.

COMMISSIE BESTUUR EN
SAMENLEVING
Donderdag 21 februari 20.00 uur
Op donderdag 21 februari aanstaande vergadert de Commissie Bestuur en Samenleving.
Tijdens deze vergadering debatteren raads-,
burger- en collegeleden over onderstaande
onderwerpen.
Onderwerpen Commissie Bestuur en
Samenleving van donderdag 21 februari,
aanvang 20.00 uur.
• Centrumregeling regio Meijerij Wmo 2020
•
Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost
Brabant 2020
•
I ntegraal
zienswijzeverzoek
concept
Beleidskader 2020, concept Actualisatie
Risicoprofiel 2018 en concept Beleidsagenda
2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord
• Kadernota WSD 2020-2023 en zienswijze
•
Kadernota Brabants Historisch Informatie
Centrum (BHIC) 2020
• Aanvraag Rijksbijdrage voor ruiming conventionele explosieven
• Verordening gegevensverstrekking BRP

VERKEER

De vergadering begint om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de commissiekamer van
het raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5.
De concept-agenda en alle bijlagen staan op
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergaderingen
zijn openbaar, belangstellenden zijn van harte
welkom. U kunt de vergaderingen ook rechtstreeks volgen via internet.
Indien u over een geagendeerd onderwerp uw
mening kenbaar wilt maken, dan is er de mogelijkheid om tijdens de commissievergadering
in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw
visie over het onderwerp met de commissie te
delen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt
maken, kunt u zich aanmelden via gemeenteraad.vught.nl. Voor meer informatie over het
spreekrecht kunt u contact opnemen met de
griffier, mevrouw M.J.H.N. Collombon, tel. 073
65 80 199, of mailen naar griffie@vught.nl.

Parkbos, (Stadhouderspark)
• Er worden diverse kleine herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan de Juliana van Stolberglaan.
Er kan daardoor plaatselijk overlast zijn.

WEGWERKZAAMHEDEN
De Koepel
Boxtelseweg, Grote Gent en Maurickplein • De Ridder van Brechtlaan is gestremd tussen
•
De Boxtelseweg is afgesloten tussen de
huisnummers 10 en 16.
Dokter Hillenlaan en Peperstraat/Grote Gent. • De Ridder van Brechtlaan is vanaf 25 febru• De Grote Gent is vanaf 25 februari gestremd
ari gestremd tussen huisnummer 6 en de
tussen het Maurickplein en de aansluiting met
Zonneweilaan.
de A2.

BOUWEN
EN WONEN

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
• Van Broghelstraat 7, bouwen van een dubbele
carport, OV20191020.
WELSTAND
De vergunning is verzonden op 11 februari
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor 2019.
de activiteiten bouwen en monumenten wor- • 
Kerkstraat 62, uitbreiden van de woning,
den voorgelegd aan de Welstandscommissie.
OV20191005.
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor- De vergunning is verzonden 13 februari 2019.
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan • 
Heikantstraat 31, plaatsen van een nieuwe
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
opbouw, OV20181312.
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
De vergunning is verzonden 13 februari 2019.
openbaar. De agenda voor elke vergadering
staat op de site van de gemeente Vught, www. AANLEG
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven • Perceel E 3683 t.h.v. Wilpad 4 – 6, kappen van
weken op dinsdagmorgen in het gemeente- 10 bomen, OV20191008.
kantoor. Voor meer informatie kunt u con- De vergunningen zijn verzonden op 13 februari
tact opnemen met het secretariaat van de
2019.
Welstandscommissie via telefoonnummer 073
65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag
PROCEDURE
tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepastot 12.30 uur
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken met ingang van de dag na die
INGEKOMEN AANVRAGEN
waarop de beschikking is verzonden worden
OMGEVINGSVERGUNNING
aangetekend.
• Molenhei 30, plaatsen van een fietsenschuur,
OV20191033, ingekomen 10 februari 2019;
ONTWERPBESCHIKKING
• Boslaan 49, realiseren van een aanlegsteiger, AANVRAAG
OV20191034, ingekomen 12 februari 2019;
OMGEVINGSVERGUNNING
• Wolfskamerweg 42, vervangen en wijzigen van • St.-Lambertusstraat 59, brandveilig gebruik van
het raamkozijn in de voorgevel, OV20191035,
gastenverblijf Bernardus Lodge, UV20184028.
ingekomen 12 februari 2019;
• Oranjepad 10, kappen van een eik in de achHet college van B en W zijn voornemens, gelet
tertuin, OV20191036;
op artikel artikelen vermelden zie ontwerp•
Loverensestraat 3 R 246, plaatsen van een
beschikking van de Wet algemene bepalingen
overkapping, OV20191037, ingekomen 12 omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te
februari 2019;
verlenen.
• Rosa Parksstraat, kavel 18, bouwen van een
De ontwerpbeschikking en de daarop betrekwoning en het aanleggen van een in-/uitrit, king hebbende stukken op de aanvraag omgeOV20191038, ingekomen 13 februari 2019;
vingsvergunning liggen ter inzage vanaf de dag
• Ridder van Brechtlaan 8 A, aanleggen van een
na publicatie.
in-/uitrit, OV20191039, ingekomen 13 februari
2019;
PROCEDURE
•
Perceel E 3855 parkeerterrein Martinilaan,
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepaskappen van 7 acacia's, OV20191041, ingeko- sing (zie procedurekader). De termijn eindigt
men 14 februari 2019;
zes weken na de dag van publicatie.
•
Esschestraat 33, plaatsen van een dakkapel
aan de voor- en achterzijde van de woning,
OV20191042, ingekomen 14 februari 2019.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.

MILIEU
MELDING ARTIKEL 8.40 WET
MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Vught maken

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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bekend, dat de volgende melding als bedoeld
INGEKOMEN SLOOPMELDING
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is • St.-Michielsgestelseweg 20, slopen van bestaaningekomen:
de garage, SM20197006, ingekomen 31 januari
• op 24 juli 2018, ingekomen melding op
2019.
grond van het Besluit algemene regels inrich- De melding is geaccepteerd op 14 februari
tingen milieubeheer (activiteitenbesluit), ver- 2019.
anderen van EMTE supermarkt naar Coop
supermarkt, MM20180017, gevestigd aan de
PROCEDURE
St-Lambertusstraat 55 te Cromvoirt.
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
De melding is geaccepteerd op 15 februari
procedurekader).
2019.
VERLEENDE
PROCEDURE
EVENEMENTENVERGUNNING
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie • Kerkstraat tussen de huisnummers 2 en 14,
procedurekader).
het houden van een jeu de boules toernooi

op zondag 9 juni 2019 van 07.00 tot 23.00 uur,
AP20190026, ingekomen op 21 januari 2019.
De vergunning is verleend op 14 februari 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.
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
• Kerkstraat tussen de Dorpsstraat/Heuvel en
de Koestraat/Kloosterstraat, i.v.m. het houden
van een jeu de boules toernooi op zondag 9

Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, Vught. Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl
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juni 2019 van 07.00 tot 24.00 uur. AP20190026,
ingekomen op 21 januari 2019.
Het verkeersbesluit is verleend op 14 februari
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.
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