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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

Enig IDEE, wat de ander doet met het ID van uw kind?
VOORKOM IDENTITEITSFRAUDE

Het uitlenen van een identiteitsbewijs is een 
vorm van identiteitsfraude. Dit is strafbaar. Op 
het moment dat uw kind zijn of haar ID uitleent, 
dan kan dit grote nadelige gevolgen voor hem 
of haar hebben. Het bewuste identiteitsbewijs 
wordt door de politie ingevorderd en moet 
opnieuw aangevraagd worden. Dit kost extra 
geld. Daarnaast kan uw kind een geldboete 
krijgen van 370 euro en doorverwezen wor-
den naar Halt. Uw kind riskeert dan zelfs een 
gevangenisstraf. 

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.

Tip voor uw zoon of dochter
Leen nooit jouw identiteitsbewijs uit aan 
iemand anders, want dit is strafbaar. Dit geldt 
voor identiteitskaarten, paspoorten en rijbe-
wijzen.

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

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpver-
klaring van geen bedenkingen ‘Hoevensestraat 
23’

•  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.

HET VUGHTS SPORTCAFÉ OP VRIJDAG 15 MAART
Inspireren en elkaar versterken
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: Jeroen Leenders, buurtsportcoach MOVE Vught.

Wat doet een buurtsportcoach?
Samen met mijn collega’s, Valentine en Mike, 
organiseren wij sport- en beweegactiviteiten 
voor alle leeftijden en doelgroepen in de 
gemeente Vught. Wij ondersteunen buiten-
schoolse sport activiteiten voor kinderen van 
de basisscholen en stimuleren bewegen in 
de openbare ruimte. We werken samen met 
verschillende organisaties om alle volwassenen 
en kinderen te betrekken bij het sport- en 
beweegaanbod. En daarnaast hebben wij een 
adviserende en informatieve rol.

Inspireren en elkaar versterken
Het is altijd inspirerend om met mensen uit je 
eigen vakgebied te praten. Het Vughts Sportcafé 
biedt u deze mogelijkheid. Tijdens deze avond 
kunt u samen kijken naar nieuwe doelen en 
mogelijkheden. U weet wat er leeft en wat de 
wensen en vooral de behoeften zijn. Door het 
maken van verbindingen versterkt u elkaar. En 
nog belangrijker u creëert daarmee een beter 
en passend aanbod.

Welke workshop ga ik volgen?
Ik kies voor de workshop ‘Omgaan met 
gedragsproblematiek in de training’. Dit is een 
onderwerp waar bijna elke trainer wel mee te 
maken heeft of krijgt. Het is aan de orde van de 
dag en zeer actueel.

Komt u ook?
Het Sportcafé is voor bestuursleden, commis-

sieleden, 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.

Stel, uw zoon of dochter leent zijn of haar identiteitsbewijs uit aan iemand anders. 
Hebt u enig idee wat de gevolgen voor hem of haar kunnen zijn?

’VUGHT DOET’ WEKEN

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

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN

Open Dag van Zorg en Welzijn in 
Woonzorgcentrum Theresia op zaterdag 
16 maart
Op zaterdag 16 maart opent Wzc Theresia haar 
deuren voor iedereen. Deze open dag heeft als 
thema ‘Hart voor goede zorg’. Komt u ook een 
kijkje nemen? U bent welkom tussen 14.00 en 
17.00 uur.
Locatie: Woonzorgcentrum Theresia, Molen-
rijnselaan 48

PetrusSportief op donderdag 21 maart
Een sportieve wandeling in de mooie omgeving 
van Vught. Dat is mogelijk op donderdag 21 
maart van 13.00 tot 14.00 uur. De wandeling is 
ongeveer 1 km. Tijdens deze wandeling kunt u 
sportieve oefeningen doen. MOVE Vught bege-
leidt u hierbij. De wandeling begint en eindigt 
in DePetrus.
Locatie: DePetrus, Heuvel 2

Vrijwilligers Pubquiz op vrijdag 29 maart
De tweede editie van de Vrijwilligers Pubquiz 

vindt plaats op vrijdag 29 maart vanaf 19.30 
uur. Deze quiz wordt georganiseerd door 
Vughtvoorelkaar en is voor alle vrijwilligers in 
Vught en Cromvoirt.

Vorm samen met andere vrijwilligers een team 
van maximaal 5 vrijwilligers en ga de strijd aan 
tegen andere teams. Lukt het niet om een team 
te vormen? Geen probleem, u kunt zich altijd 
aanmelden! Vughtvoorelkaar zorgt voor gelijke 
teams op de dag zelf. Doet u mee, meldt u zich 
dan uiterlijk voor 8 maart aan via info@vught-
voorelkaar.nl.
Locatie: Kantine van Zwaluw VFC, De Kikvorsch 
5, Vught



   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

RAADSVERGADERING
Donderdag 28 februari 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
Schift, M.B.J. 06-10-1977 21-02-2019 Onbekend

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

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 stuk-
ken verkregen worden.

2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een 
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indie-
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publi-
catie 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 geno-
men. Uw zienswijze en een eventuele reactie hier-
op 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 zienswij-
zen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in pro-
cedure 2 is omschreven. 

4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarte-
gen een bezwaarschrift worden ingediend door 
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 
weken). Het bezwaarschrift moet worden onderte-
kend en moet ten minste bevatten;

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaar is gericht;
-  de 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 voor-
ziening 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 daar-
tegen een beroepschrift worden ingediend door 
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 
weken). Het beroepschrift moet worden onderte-
kend 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 elek-
tronische 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. 

PROCEDURES

NL DOET OP VRIJDAG 15 EN ZATERDAG 16 MAART
Kom een dagje helpen als vrijwilliger!
Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart organiseert het Oranje Fonds de landelijke vrij-
willigersactie NL DOET. Met NL Doet maakt u kennis met organisaties en activitei-
ten van en door de plaatselijke vrijwilligers. In de gemeente Vught hebben we negen 
klussen.

Vrijdag 15 maart
08.00-18.00 uur: Schuren en beitsen van picknickbanken, R.K.V.V. Zwaluw V.F.C.
09.00-17.00 uur: Logo maken voor Spaanse school, IJSIQ foundation
12.30-17.00 uur:  Aanplanten vlechtheggen in het beekdal Essche stroom, Stichting Vrienden van 

Landgoed Bleijendijk

Zaterdag 16 maart
08.30-13.00 uur: Aanplanten vlechtheggen in het beekdal Essche Stroom, Stichting Vrienden van 
Landgoed Bleijendijk
09.00-12.00 uur: Aanleg van een voedselbos, Stichting Jeugdnatuurwacht Vught
09.00-17.00 uur: Onderhoud en vervanging op het Gildeterrein, Gilde Sint Catharina
10.00-15.00 uur: Voorjaarsschoonmaak Park Boswijk, Van Neynsel Park Boswijk Vught
10.00-15.00 uur:  Natuurpark de Kwebben, spelen en ontmoeten in de buurt, Stichting Natuur- en 

milieugroep Vught
13.30-18.30 uur: Grote schoonmaak, afsluitend pannenkoeken eten, Reinier van Arkel / Waterboog

Doe mee met NL DOET!
Het opknappen van een clubhuis, lekker aan de gang in de natuur, een voorjaarsschoonmaak bij 
een vereniging. Mooie klussen die u samen met familie, collega’s, kerk, koor of met uw vereniging 
kunt doen. Wilt u een dagje komen helpen als vrijwilliger? Kijk dan voor meer informatie op  
www.nldoet.nl of op www.vughtvoorelkaar.nl. 

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN EN WATERSCHAP
Woensdag 20 maart
Op woensdag 20 maart 2019 kunt u als u 18 jaar of ouder bent stemmen voor 
Provinciale Staten van Noord-Brabant én het algemeen bestuur van Waterschap 
De Dommel of waterschap Aa en Maas, afhankelijk van het waterschap waar u toe 
behoort. Met uw stem bepaalt u mee 
wie de nieuwe bestuurders worden van 
zowel de provincie als het waterschap. 
Zo hebt u invloed op de keuzes die zij 
ook in uw woon- en leefomgeving maken. 

Brabant is een mooie provincie waar het goed 
wonen, werken en recreëren is. Om dit in de 
toekomst te behouden, moeten er keuzes 
gemaakt worden. Door te stemmen hebt u 
invloed op de keuzes die de provincie Noord-
Brabant in uw omgeving maakt.

Als u gaat stemmen voor de Provinciale Staten, 
dan hebt u ook invloed op de samenstel-
ling van de Eerste Kamer. De leden van de 
Provinciale Staten kiezen in mei de leden van 
de Eerste Kamer. Zo telt uw stem dus dubbel. 
Stem woensdag 20 maart 2019 op een kan-
didaat van de partij die u het meest geschikt 
vindt en kies voor Brabant!

Meer informatie over de provincie en verkie-
zingen vindt u op: www.brabant.nl/verkiezin-
gen. Vanaf half februari staat ook de Stemwijzer 
online. Met deze stemhulp kunt u uw politieke 
voorkeur bepalen.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 28 
februari 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 er een besluit 
wordt genomen. 

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
• Concept kadernota 2020 ODBN
• Centrumregeling regio Meijerij Wmo 2020

•  Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost 
Brabant 2020

• Kadernota WSD 2020-2023 en zienswijze
•  Aanvraag rijksbijdrage voor ruiming conventi-

onele explosieven
•  Kadernota Brabants Historisch Informatie 

Centrum (BHIC) 2020

BESPREEKSTUKKEN
• Bestuurlijke besluitvorming VKA+
•  Onttrekken aan de openbaarheid van de 

parkeerplaats en parkeervoorzieningen Van 
Rijckevorselstraat-Esschestraat

•  Integraal zienswijzeverzoek concept 
Beleidskader 2020, concept Actualisatie 
Risicoprofiel 2018 en concept Beleidsagenda 
2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord

• Verordening gegevensverstrekking BRP
•  Reglement van Orde gemeenteraad 2019 en 

verordening raadscommissies Vught 2019

DE WOZ-BESCHIKKING EN DE AANSLAG OZB 2019
Eind februari ontvangen de meeste woningeigenaren en bedrijven in Vught de WOZ-
beschikking en de daarop gebaseerde aanslag OZB. Als u eigenaar van een woning 
bent, krijgt u een aanslag OZB met betrekking tot het eigenarengedeelte. Voor niet-
woningen (zoals een winkel, bedrijf of kantoor) geldt dat zowel de eigenaar als de 
gebruiker een aanslag OZB ontvangt. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor verschil-
lende belastingen, zoals de OZB, het eigen woningforfait in de inkomstenbelasting, 
erfbelasting en de watersysteemheffing 'gebouwd' van het waterschap. Bewaar de 
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 markt-
waarde van uw woning van ruim een jaar gele-
den. 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. 

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 aanslagbil-
jet 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. 

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 maxi-
maal 3 verkoopcijfers van vergelijkbare wonin-
gen 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 ver-
melding van het aanslagnummer, in te vullen. 

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 

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

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. 

Automatische incasso
Wilt u gebruik maken van automatische incas-
so? 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.

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



WEGWERKZAAMHEDEN
Boxtelseweg, Grote Gent en Maurickplein

•  De Boxtelseweg is afgesloten tussen de 
Dokter Hillenlaan en Peperstraat/Grote Gent. 

•  De Peperstraat is afgesloten tussen het 
P-terrein en de Boxtelseweg.

•  De Grote Gent is gestremd tussen het 
Maurickplein en de aansluiting met de A2.

De Koepel
•  De Ridder van Brechtlaan is gestremd tussen 

huisnummers 10 en 16.
•  De Ridder van Brechtlaan is gestremd tussen de 

Graaf van Rechterenlaan en de Zonneweilaan.
•  Vanaf 11 maart is de Graaf van Rechterenlaan 

gestremd vanaf de Ridder Brechtlaan.

Irenelaan
•  De Irenelaan is afgesloten in verband met de 

bouw van La Couronne.

Willem de Zwijgerlaan
•  Voor de bouw van het appartementencomplex 

is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.

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

•  Constantijnlaan 16, plaatsen van een schutting, 
OV20191040, ingekomen 14 februari 2019;

•  Perceel A 633, 637, 626, 631 en 632 Drongelens 
kanaal, uitvoeren onderzoek aan de transport-
leiding van rioolgemaal Vught naar lozings-
punt Helftheuvel, OV20191043, ingekomen 14 
februari 2019;

•  Oscar Romerostraat, kavel 24, bouwen van 
een woning en het aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20191044, ingekomen 14 februari 2019;

•  Perceel A 750, Juliana van Stolberglaan, bou-
wen van een woning en het aanleggen van een

•  in-/uitrit, OV20191045, ingekomen 15 februari 
2019;

•  Juliana van Stolberglaan 44, een gedeelte van 
het bestaande hekwerk vervangen door een 
poort, OV20191046, ingekomen 17 februari 
2019;

•  De Bréautélaan 23, renoveren van de woning 
en aanpassen van de voorgevel, OV20191048, 
ingekomen 18 februari 2019;

•  Taalstraat 179, aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20191050, ingekomen 18 februari 2019;

•  Willem de Rijkelaan 83, plaatsen van een dakka-
pel, OV20191051, ingekomen 18 februari 2019;

•  Anna Bijnsstraat 18, plaatsen van een dakkapel 
aan de voor- en achterzijde, OV20191052, 
ingekomen 19 februari 2019;

•  Perceel K 1897 Isabellaveld, bouwen van 10 
woningen, OV20191053, ingekomen 21 febru-
ari 2019.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Mariaplein 6, 2 en 5, vervangen van raamhout 
en plaatsen van isolatiebeglazing, OV20181325.

De brief is verzonden 15 februari 2019.

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

Het College van B&W heeft besloten deze 
aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken 
met toepassing van artikel 3.9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW

•  Kamillestraat 8, bouwen van een veran-
da en het plaatsen van een erfafscheiding, 
OV20191014.

De vergunning is verzonden op 18 februari 
2019.

•  Jan van Speykstraat 14, isoleren en vernieuwen 
van de aanbouw, OV20191013. 

De vergunning is verzonden op 19 februari 
2019.

•  Perceel C 2459 Maurickplein, plaatsen van een 
tijdelijke trap in verband met aansluiting op 
viaduct Muyserick, OV20191032.

De vergunning is verzonden op 18 februari 
2019.

•  Wolfskamerweg 42, vervangen en wijzigen van 
het raamkozijn in de voorgevel, OV20191035.
De vergunning is verzonden op 21 februari 
2019.

•  Middelstebaan 19, uitbreiden van de woning, 
OV20191003.

De vergunning is verzonden op 20 februari 
2019.

•  Bosscheweg 9, plaatsen van drie dakkapellen, 
OV20191030.

De vergunning is verzonden op 20 februari 
2019.

BOUW EN INRIT/UITWEG
•  Loverensestraat 6B, bouwen van een vrijstaan-

de woning en aanleggen in-/uitrit (perceel H 
2178), OV20181315.

De vergunning is verzonden op 19 februari 
2019.

KAP
•  Perceel E 3855 parkeerterrein Martinilaan, 

kappen van 7 acacia's, OV20191041.
De vergunning is verzonden op 19 februari 
2019.

BOUW MET PLANOLOGISCHE 
AFWIJKINGEN IN-/UITRIT
•  Loverensestraat 6A, bouwen van een vrij-

staande woning en het aanleggen van een inrit 
(perceel H 2179), OV201813.

De vergunning is verzonden op 20 februari 
2019.

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 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE

•  Beukenhorst 1, aanleggen van een nieuwe regi-
onale kering, UV20184011.

De vergunning is verzonden op 18 februari 
2019.

•  Hoevensestraat 18, bouwen van een woning, 
UV20184012.

De vergunning is verzonden op 21 februari 
2019.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepas-
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen 
zes weken met ingang van de dag na publicatie 
ingediend worden.

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING 

•  Kerkstraat tussen nr. 2 en 14, het houden van 
buiten carnaval op zaterdag 2 maart 2019 van 
13.00 tot 22.00 uur, AP20190027, ingekomen 
op 21 januari 2019.

De vergunning is verleend op 19 februari 2019.

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. 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
•  Kerkstraat tussen Dorpsstraat en 

Kloosterstraat afgesloten, i.v.m. het houden 
van buiten carnaval op zaterdag 2 maart 2019 
van 13.00 tot 22.00 uur, AP20190027, ingeko-
men op 21 januari 2019.

Het verkeersbesluit is verzonden op 19 febru-
ari 2019.

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.
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