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STEMT U OOK MEE OP DEPETRUS BIBLIOTHEEK?
DePetrus: De beste bibliotheek van Nederland

De wedstrijd
De wedstrijd wordt jaarlijks uitgeschreven 
door Bibliotheekblad, het vakblad voor men-
sen die werkzaam zijn in de bibliotheekwereld. 
Zij willen hiermee laten zien dat Nederland 
aantrekkelijke, kwalitatief hoogwaardige, ver-
nieuwende bibliotheken heeft die het waard 
zijn om in stand te houden. De winnaar wordt 
bepaald door een deskundige jury en door 

stemmen van het publiek. Want de gebruiker 
van de bibliotheek én de inwoners maken bibli-
otheek Vught tot de beste van Nederland! De 
stembussen zijn tot en met 31 maart geopend. 
Op dinsdag 16 april wordt de winnaar bekend 
gemaakt op het Nationale Bibliotheekcongres 
in Rotterdam.

Dus... stemmen maar!! www.bestebieb.nl

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.

De afdeling Beheer Openbare Ruimte (BOR) zorgt ervoor dat Vught mooi, veilig en 
schoon is en blijft. Maar wie zijn nu de mannen en vrouwen achter deze afdeling. Deze 
week: Eric Timmermans

Eric Timmermans, 49 jaar, werkt sinds 1 januari 
2000 bij de gemeente Vught. ‘Hiervoor werkte 
ik negen jaar bij een Hoveniersbedrijf in Vught. 
In deze periode heb ik drie jaar het groen 
onderhouden in een Vughtse wijk. Toen er een 
vacature vrij kwam bij de gemeente Vught, heb 
ik gelijk gesolliciteerd.’ 

Groen in de wijk
Eric zorgt voor het onderhoud van het open-
baar groen in Vught Zuid. Hij doet dit samen 
met drie collega’s. ‘We snoeien, schoffelen, 
verwijderen dode, zieke en beschadigde takken, 
ruimen bladeren op en leggen onder andere 
nieuwe plantsoenen aan. De werkzaamheden 
verschillen per seizoen. Als collega’s onze hulp 
nodig hebben, dan springen we bij. Ook hel-
pen we bijvoorbeeld bij rioolwerkzaamheden.’ 
Naast het groenonderhoud, bestrijdt Eric de 
gladheid als lid van de strooiploeg en is hij 
verantwoordelijk voor het vlaggen bij speciale 
gelegenheden.

Ieder zijn vak
‘Ik vind het heerlijk om buiten te werken. De 
hele dag achter de computer zitten, dat is niets 
voor mij. Ieder zijn vak, toch?’ zegt hij lachend. 
‘Ik ga graag met mensen om. Omwonenden 
komen vaak naar mij toe om iets te melden 
en die help ik als dat mogelijk is. Hoe graag ik 
ook buitenwerk, ik baal weleens van het vele 
zwerfaval en hondenpoep. Dat is de laatste 
jaren sterk toegenomen. Aan iedereen wil ik 
dan ook vragen, ruim uw rommel op. Maar nog 
beter, doe mee met de Nationale Opschoondag 
op zaterdag 23 maart!’ 

Behulpzaam en sportief
Eric is getrouwd en heeft drie dochters. Hij 
is behulpzaam en sportief. 'Ik ga een keer in 
de week trainingszwemmen bij zwembad de 
Dommelbaarzen. Ik ben zelfs zo lang lid van 
deze vereniging, dat ik gehuldigd ben.’ Eric is 
hulpverlener en heeft twee sleuteladressen. 
Een sleuteladres houdt in dat je een sleutel 
hebt van iemand anders zijn of haar huis. Eric 
heeft er twee. 'Als deze persoon hulp nodig 
heeft en alarm slaat, krijg ik een seintje. Ik ga 
dan naar deze persoon toe en kijk of er iets 
aan de hand is.’ Kunt u, net als Eric, reanimeren 
of bent u BHV-er registreert u zich dan als 
hulpverlener bij www.hartslagnu.nl.

Op vrijdag 1 maart gaf burgemeester Roderick van de Mortel in DePetrus het start-
sein voor de verkiezing Beste Bibliotheek van Nederland 2019. Met zijn stem is de 
verkiezing Beste Bibliotheek officieel geopend en strijdt Bibliotheek Vught voor deze 
titel. Tot en met 31 maart kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen op Bibliotheek 
Vught via www.bestebieb.nl. Stem mee!

WE HEBBEN ER ‘SCHOON’ GENOEG VAN!
Hebt u zich al aangemeld voor de Landelijke 
Opschoondag op zaterdag 23 maart?

Maak kans op een ballonvaart 
Doet u mee? Dan maakt u kans op een prachtige prijs, namelijk een ballonvaart voor een persoon. 
Daarnaast mogen alle deelnemers op deze dag meedoen aan een kleine loterij met leuke prijzen. 
Materialen, zoals prikkers, hesjes en plastic zakken voor het inzamelen van afval stelt de gemeente 
beschikbaar. De gemeente zorgt ook voor een broodje na afloop van de actie. 

Programma
09.30 uur: Verzamelen bij Beheer Openbare Ruimte (BOR) (Kettingweg 7b) 
10.30 uur: Vertrek naar de schoon te maken gebieden (op eigen gelegenheid) 
12.00 uur:   Na het schoonmaken opnieuw verzamelen bij Beheer Openbare Ruimte voor een  

gezamenlijke lunch
13.00 uur:  Einde programma

Vragen?
Hebt u nog vragen of opmerkingen, bel dan met Jack Dikmans, 073 65 80 120, of stuur een email 
naar j.dikmans@vught.nl.

Op zaterdag 23 maart vindt de Landelijke Opschoondag plaats. Ook de gemeente 
Vught doet hier aan mee, want zwerfvuil en Vught gaan nog steeds niet samen. We 
hebben uw hulp hard nodig. Wilt u ook meedoen? Meldt u zich dan vóór vrijdag 8 
maart aan via ‘MijnGemeente’app of via de meldlijn 073 65 80 680. 

HET VUGHTS SPORTCAFÉ OP VRIJDAG 15 MAART
Interessante workshops 

Sportvisie als basis
De gemeente Vught heeft een paar jaar geleden 
een sportvisie vastgesteld. In deze sportvisie 
staan thema’s en plannen die de gemeente de 
komende jaren extra aandacht wil geven en 
ook hoe deze plannen uitgevoerd kunnen gaan 
worden. Een mooi voorbeeld hiervan is de 
aanstelling van buurtsportcoaches. Zij zijn nu 
bekend onder de naam MOVE Vught.  MOVE 
Vught is betrokken bij bijna alles wat sport en 
beweegt in Vught. 

Wat doet de gemeente?
De gemeente geeft elk jaar stimuleringssub-
sidies om sportverenigingen te ondersteunen, 
kent projectsubsidies toe als opstart voor 
nieuwe initiatieven op het gebied van sport 
en beheert en exploiteert een aantal buiten-
sportcomplexen en sportzalen in Vught en 
Cromvoirt. 

Ontstaan van Het Vughtse Sportcafé
Vught heeft altijd al een rijk (sport)verenigings-
leven gehad. Al deze verenigingen zijn dagelijks 
bezig met een heleboel activiteiten. Zij zet-
ten zaken in gang voor hun leden en houden 
de vereniging draaiende. In 2014 heeft een 
aantal bestuurders van sportverenigingen de 
gemeente gevraagd om verenigingen bij elkaar 
te brengen, elkaar te ontmoeten en kennis te 
delen. Hieruit is Het Vughtse Sportcafé ontstaan. 
De organisatie van Het Vughts Sportcafé op 15 
maart ligt bij MOVE Vught en Vughtvoorelkaar. 

Workshop: Multifunctioneel gebruik 
(sport)accommodatie
Eigenlijk zijn alle workshops interessant. Juist 
dat is een reden om u aan te melden voor het 
Sportcafé. Zoals eerder gezegd heeft Vught veel 

en mooie sportaccommodaties. Het is daarom 
zeker de moeite waard om nog eens goed te 
kijken en aandacht te vragen voor het nog 
beter inzetten van al deze accommodaties voor 
de sport. U verbetert hiermee de exploitatie 
van de gebouwen en lost mogelijk ook knel-
punten op in de behoefte aan accommodaties.

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.

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: Wil van Wanrooij, medewerker afdeling Ontwikkeling 
gemeente Vught.

Deze week: Eric Timmermans
MAAKT U KENNIS MET ONZE MEDEWERKERS 
VAN DE BOR



   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

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

WIJKPUNTEN
Wijkpunten De Rode Rik, Woonzorgcentrum Theresia, Huize 
Elisabeth, Visio De Vlasborch,  de Vughtse Sportclub Prins Hendrik 
en DePetrus bieden één of meer functies. De pictogrammen onder 
het wijkpunt logo laten zien wat er allemaal te doen is bij een 
wijkpunt.

Activiteiten
Een van de pictogrammen is activiteiten. Dit 
betekent dat u bij dit wijkpunt welkom bent 
voor verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld 
muzieksalons, lezingen, handwerken of bridgen 
bij De Rode Rik, het wekelijks ontmoetingsuur-
tje en optredens bij Huize Elisabeth en Wzc 
Theresia, de breiclub en dansmiddag bij Visio De 

Vlasborch, Slow Sports 
bij de Vughtse Sportclub 
Prins Hendrik en exposities, een filmmatinee, of 
een computercursus bij DePetrus.

Kijk op de website van de wijkpunten en/of op 
socialekaart.vught.nl voor meer informatie.

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 samenstelling 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 kandidaat 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/verkiezingen. 
Vanaf half februari staat ook de Stemwijzer 
online. Met deze stemhulp kunt u uw politieke 
voorkeur bepalen.

RONDLEIDING RAADHUIS 
Op dinsdag 2 april en 7 mei
Bent u ook nieuwsgierig naar de geschiedenis 
van ons mooie raadhuis in Vught? Kom dan 
op 2 april of 7 mei om 11.00 uur (duurt tot 
maximaal 12.30 uur) naar het raadhuis voor 
een rondleiding. De kosten bedragen €7,50 per 
persoon inclusief koffie/thee. De opbrengst 
gaat naar de Heijmstichting.

De stichting ‘Heijmstichting’ is op 19 maart 

2013 in het leven geroepen door de Gemeente 
Vught met het doel het doelvermogen te behe-
ren dat al lang onder dezelfde naam binnen de 
Gemeente bestond. Het doel van de stichting 
is de zorg voor ouderen in de Gemeente Vught. 

Komt u ook?
Mail dan naar mevrouw L. Sidler, mailadres 
liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl.

WIJZIGINGSPLAN ‘Bergenshuizensestraat 8’ 
Het college van burgemeester en wethouders van Vught heeft op 26 februari 2019 het 
wijzigingsplan ‘Bergenshuizensestraat 8’ ongewijzigd vastgesteld. 

Waar gaat het wijzigingsplan 
‘Bergenshuizensestraat 8’ over?
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Bergens-
huizensestraat 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 opge-
nomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2011’. 

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan 
bekijken
U kunt van donderdag 7 maart tot en met 
woensdag 17 april 2019 het wijzigingsplan met 
bijbehorende stukken bekijken:

-  Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelij-
keplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
bgWPbergenshstr8-VG01);

-  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.

Hoe kunt u reageren op het wijzigingsplan?
Tegen het besluit van het college van burge-
meester en wethouders kan een belanghebben-
de beroep instellen tot en met 17 april 2019. 
Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. In het 
beroepschrift staan in ieder geval: uw naam en 
adres, de dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het beroep is gericht, de 
redenen van het beroep en uw handtekening. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan treedt in werking op 18 april 2019. Indien 
binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend, treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking voordat 
op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening
Als u beroep instelt, blijft het besluit geldig 
totdat de Raad van State over uw beroep heeft 
beslist. Misschien kunt of wilt u die beslissing 
over uw beroep niet afwachten. Dan kunt u de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State vragen om een voorlo-
pige voorziening of schorsing. U moet dan wel 
een beroepschrift hebben ingediend. 

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel 
dan met mevrouw C. van den Wildenberg van 
de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073 
65 80 680.

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 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

•  Juliana van Stolberglaan Perceel A 1358, bou-
wen van een woning en aanleggen van een inrit, 
OV20191054, ingekomen 22 februari 2019;

•  Taxandrialaan 3, aanleggen en een tweede in-/
uitrit, OV20191055, ingekomen 27 februari 
2019.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW

•  Nieuwe Heikantstraat 6 en 8, verwijderen van 
bestaande kap en plaatsen van een nieuwe kap, 
OV20191022.

De vergunning is verzonden op 22 februari 
2019.

•  De Bréautélaan 23, aanpassen van de voorge-
vel, OV20191048.

De vergunning is verzonden op 28 februari 
2019.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Molenhei 30, plaatsen van een fietsenschuur, 

OV20191033.
De vergunning is verzonden op 22 februari 
2019.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Kettingweg (Perceel C 2605) Laan van Voorburg, 

slopen van de paardenstal, SM20197009, inge-
komen 15 februari 2019.

De melding is geaccepteerd op 21 februari 
2019.

•  Victorialaan 15, slopen van noodunits, 
SM20197011, ingekomen 19 februari 2019.
De melding is geaccepteerd op 25 februari 
2019.

•  St.-Lambertusstraat 112 A, slopen van bij-
gebouwen en het verwijderen van asbest, 
SM20197010, ingekomen 18 februari 2019.

De melding is geaccepteerd 25 februari 2019.
•  St.-Lambertusstraat 73, saneren en afvoeren 

van asbesthoudende materialen. SM20197007, 
ingekomen 5 februari 2019.

De melding is geaccepteerd 25 februari 2019.

PROCEDURE 
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie 
procedurekader). 

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  Heuvel 2, het houden van een benefietcon-
cert voor de uitbreiding van het Nationaal 
Monument Kamp Vught op zondagmiddag 
31 maart 2019 van 14.00 tot 16.30 uur, 
AP20190039, ingekomen op 25 januari 2019.

De vergunning is verzonden op 26 februari 
2019.

•  Bergenshuizenseweg 4, het houden van de 
Grote Jeep Rommelmarkt op zondag 14 april 
2019 van 11.00 tot 16.00 uur, AP20190069, 
ingekomen op 14 februari 2019.

De vergunning is verzonden op 26 februari 
2019.

•  St.-Lambertusstraat 60 (parkeerterrein achter 
de Battle Axe), het houden van een rommel-
markt op 14 april 2019 en 8 september 2019 
van 12.00 tot 15.00 uur, AP20190071, ingeko-
men op 18 februari 2019.

De vergunning is verzonden op 27 februari 
2019.

VERKEER

BOUWEN 
EN WONEN

In de gemeente Vught houden buitengewoon 
opsporingsambtenaren (BOA’s) toezicht op de 
leefbaarheid en veiligheid. Zij zijn een verleng-
stuk van de politie en een extra set oren en 
ogen in de gemeente Vught. In het kort gezegd 
houden BOA’s zich bezig met de kleine erger-
nissen van de burger. Hebt u een melding of 
klacht? Spreek elkaar dan eerst aan en probeer 
een probleem samen op te lossen, voordat u 
een melding doorgeeft via www.vught.nl/mel-
den of via de 'MijnGemeente' app.  

WELKE MELDINGEN 
ONTVANGEN BOA’S?
Overlast van hondenpoep
In de gemeente Vught is de overlast van hon-
denpoep groot. In de wijken waar dit probleem 
het grootst is, gaan de BOA’s de komende tijd 
als burger zicht houden om deze overlast aan 
te pakken.

Verkeerd en storend parkeren
Vaak parkeren mensen hun voertuig op locaties 
die daar niet voor bedoeld zijn, bijvoorbeeld op 
de stoep of voor een in-uitrit. Maar ook dub-
bel parkeren gebeurt regelmatig. BOA’s letten 
extra op.

BOA 
NIEUWS
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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. 

VOORWERPEN OP OF BOVEN DE 
OPENBARE WEG

•  Vliertstraat 1, het plaatsen van een tent aan 
de voorgevel voor opslag muziekinstrumenten 
tijdens carnaval van 1 t/m 6 maart 2019 van 
10.00 tot 02.00 uur, AP20190068, ingekomen 
op 15 februari 2019.
De vergunning is verzonden op 26 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 EVENEMENTEN-
VERGUNNING MET ONTHEFFING 
ARTIKEL 35 DRANK- EN 
HORECAWET

•  Kerkstraat tussen nr. 2 en nr. 14, Koningsdag 
op zaterdag 27 april 2019 van 8.00 tot 24.00 
uur, AP20190028, ingekomen op 21 januari 
2019.

De vergunning met ontheffing is verzonden op 
28 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. 

ONTHEFFING GELUID- OF 
LICHTHINDER ART 4:6 APV

•  Kruising J.F. Kennedylaan/N65 en kruising 
Boslaan/N65, ontheffing geluid i.v.m. werk-
zaamheden N65 29 en 30 maart tussen 21.00  
 

en 12.00 uur en 30 en 31 maart tussen 21.00 
en 09.00 uur, AP20190067, ingekomen op 14 
februari 2019.

De ontheffing is verzonden op 28 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. 


