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‘Weerman’ Reinier van den Berg komt naar Vught
KOM, EN LUISTER NAAR EEN VERHAAL OM 
ENERGIE VAN TE KRIJGEN

Zomerse temperaturen in februari, een kurk-
droge, bloedhete zomer, een winter waar we 
de vorst vooral in de diepvries moeten zoeken: 
we kunnen er niet omheen, de aarde warmt 
op. Het klimaat, klimaatakkoord en duurzame 
energie zijn dagelijks in het nieuws en vragen 
om aandacht en actie, ook in Vught. Maar wat 
betekent dat voor u? 

Laat u inspireren
Reiner van den Berg (bekend van RTL Weer) 
neemt u op een inspirerende wijze mee in het 
proces van de opwarming van de aarde en de 
kansen, mogelijkheden en uitdagingen die dat 
met zich mee brengt. Reinier gebruikt geen 
doomscenario’s en griezelverhalen, maar laat 
u zien hoe we op een realistische wijze de 
klimaatklok terug kunnen draaien. Het is een 
verhaal dat u niet mag missen! 

Wat vindt u ervan? 
Klimaat en energie gaan hand in hand. Om de 
opwarming tegen te gaan, moeten we andere 
vormen van energie gaan gebruiken. Minder 
aardgas en olie en meer wind- en zonne-
energie. Maar waar plaatsen we de windmolens 
en zonnepanelen? Hoe betalen we de energie-
transitie? En wat vindt u ervan? Daarover gaan 
we graag met u in gesprek op deze avond. 

Kom dinsdag 26 maart naar Reinier!
De gemeente Vught en Reinier van den Berg 
nodigen u van harte uit voor een inspirerende 
informatieavond. U bent van harte welkom en 
de toegang is natuurlijk gratis.

Wanneer:  dinsdag 26 maart 
van 19.30 tot 21.30 uur

Waar: Novalis, Industrieweg 9C in Vught. 

Graag tot 26 maart!

VERORDENING GEGEVENSVERSTREKKING 
BASISREGISTRATIE PERSONEN
De gemeenteraad van Vught heeft in de raads-
vergadering van 28 februari 2019 besloten tot 
het vaststellen van de volgende Verordening:

•  Verordening tot wijziging van de Verordening 
gegevensverstrekking Basisregistratie perso-
nen;

In de Verordening gegevensverstrekking Basis-
registratie personen zijn de artikelen 2 en 3 
gewijzigd. 
De gewijzigde verordening treedt in werking 
op de achtste dag na publicatie. De verordening 
kunt u vinden op www.overheid.nl.

Op zaterdag 4 mei herdenkt Nederland zijn oorlogsslachtoffers. Maar wat betekent 
dat voor jou? Hoe beleef jij de herdenking? Waar denk je aan als je twee minuten stil 
bent?  Laat je herdenking je inspireren tot een gedicht. Dan nodigen wij je graag uit 
om dit op onze herdenking voor te dragen. 

De leerlingen van basisschool De Piramide 
hebben jarenlang gedichten gemaakt én voor-
gelezen bij de 4 mei herdenking op het station 
in Vught. Hun inzet en enthousiasme droegen 
bij aan een mooie herdenking met veel belang-
stellenden. Nu vindt de school het tijd om 
het stokje over te dragen. Daarom zoekt de 
gemeente jonge dichters, jongens en meisjes, 
om deze mooie traditie voort te zetten. 

Doe je mee? 
Vind je het leuk om een gedicht te maken en in 
je eigen woorden te vertellen wat ‘herdenken’ 
voor jou betekent? Dan zijn we op zoek naar 
jou. Sterker nog: we hebben je hard nodig. We 
nodigen je van harte uit om je eigen gedicht 
voor te dragen. Hier, bij het station in Vught op 
zaterdag 4 mei. De herdenking bij het station is 
tussen 18.15 uur en 19.00 uur.

Voor wie?
Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. We 
hebben plaats voor zes jonge dichters en we 
vinden het leuk als je niet allemaal van dezelfde 
leeftijd bent. Je gedicht mag kort zijn en ook 

wat langer. Maak het niet te lang, dan houd je 
de aandacht vast en heb je alle tijd om het in je 
eigen tempo voor te dragen. 

Meld je aan
Doe je mee? Dat vinden we super! Meld je aan 
en stuur een e-mail naar mevrouw Y. van den 
Berg: y.van.den.berg@vught.nl. Bellen kan ook: 
073 65 80 133. Bel mevrouw Van den Berg ook 
als je eerst meer weten over de herdenking of 
je voordracht. Ze vertelt het je graag. 

‘Weerman’ Reinier van den Berg is een bekende autoriteit op het gebied van weer en 
klimaat. Jarenlang was hij het gezicht van RTL Weer. Op dinsdag 26 maart komt hij 
naar Vught. Hij neemt u mee in een prachtig verhaal over het veranderende klimaat, 
nieuwe energie, kansen en mogelijkheden. Zaken, waar u ook in Vught volop mee te 
maken krijgt. Laat u inspireren. U bent van harte welkom! 

naar Vught. Hij neemt u mee in een prachtig verhaal over het veranderende klimaat, 

HET VUGHTS SPORTCAFÉ OP VRIJDAG 15 MAART
Sporten, dat is voor iedereen!

Als wethouder van Sport bezoek ik regelmatig 
sportverenigingen bij bijzondere gelegenhe-
den zoals jubilea en sportwedstrijden. Ik ben 
bestuurlijk verantwoordelijk voor ontwikkelin-
gen zoals sportpark Bergenshuizen (waaronder 
accommodatieplannen Zwaluw V.F.C. Vught), de 
binnensportaccommodaties en bewegen in de 
openbare ruimte. 

Verrijking van lokaal sportaanbod
Een Sportcafé is belangrijk, omdat het een ver-
rijking kan zijn voor ons lokale sportaanbod. 
Iedereen loopt binnen zijn eigen vereniging af 
en toe tegen vraagstukken aan. Vragen waarbij 
ervaringen van anderen kunnen helpen. Wat 
kunnen we van elkaar leren? Waar kunnen we 
elkaar versterken? Hoe kunnen we elkaar hel-
pen? Voor antwoorden, moeten we elkaar eerst 
leren kennen en ontmoeten. Het Sportcafé 
is daar een goede plek voor. Niet alleen voor 
bestuurders, maar juist ook voor trainers om 
ervaringen uit te wisselen. 

Samen leren én bereiken
Natuurlijk zijn er al verschillende goede voor-
beelden in Vught, maar ik denk dat het nog 
beter kan. Ik vind het prachtig hoe de Vughtse 
Sportclub Prins Hendrik en zwemvereniging 
De Dommelbaarzen afgelopen jaar samen 
de zwemloop hebben georganiseerd. Of hoe 
Zwaluw V.F.C. Vught en voetbalvereniging Real 
Lunet samen het special voetbalteam trainen en 
faciliteren. Verenigingen kunnen nog zoveel van 
elkaar leren én samen meer bereiken. Vanuit de 
gemeente ondersteunen we dat dan ook graag 
door de inzet van MOVE Vught. 

Interessante workshops
De workshops die ik wil bijwonen zijn: mee-
tingpoint voor sportbestuurders en multi-
functioneel gebruik van sportaccommodaties. 
Daarnaast ben ik ook zeer geïnteresseerd in 
de workshop uniek sporten. Want sporten, dat 
is voor iedereen!

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.

Aanstaande 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 deze week het verhaal van wethouder Van de Ven.

De gemeente Vught nodigt je uit
JOUW GEDICHT OP ONZE HERDENKING

GEHEUGENCAFÉ VUGHT OP WOENSDAG 20 MAART 2019 
Op woensdag 20 maart 2019 vindt 
het Geheugencafé Vught plaats in 
Woonzorgcentrum Theresia, Molenrijnselaan 
48 in Vught. Corrie Aarts geeft een lezing over 
“Samen lachen, ook bij dementie”. U bent vanaf 

19.00 uur van harte welkom De toegang is 
gratis. Wel graag aanmelden via geheugen-
cafevught@gmail.com of telefonisch bij ABZ 
073 65 72 000.

(bron: Avulo)

Een losse stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal?
SNELLER MELDINGEN DOEN MET DE GEMEENTE APP
Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of rotzooi op straat zijn niet alleen verve-
lend, maar kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Het is daarom belangrijk dat u dit snel bij ons 
meldt. Valt u iets op in de openbare ruimte? Dan kunt u dit snel en eenvoudig melden 
via de ‘MijnGemeente’ app. Een schoon, veilig en mooi Vught dat willen we graag zo 
houden. U toch ook?

Snel en eenvoudig melden
Kan via internet of telefonisch, maar nog sneller 
via de gemeente app. Een foto van de situatie 
en een korte heldere omschrijving zijn genoeg. 
Zodra wij een melding ontvangen, nemen we 
deze meteen in behandeling.

MijnGemeente app downloaden
De app is ontwikkeld voor smartphones en 
tablets die werken op basis van iOS of Android. 
De iOS versie is te downloaden in de Appstore, 
de Android versie via de Google Playstore. Na 
het installeren van de MijnGemeente app geeft 
u aan dat het om de gemeente Vught gaat.
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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

HEKKEN BESCHERMEN DE CROMVOIRTSE DIJK 
De Cromvoirtse Dijk is een populaire wandelroute in ons mooie buitengebied. Maar 
ook motorcrossers, mountainbikers en zelfs paard en wagen maken er intensief 
gebruik van. Al dat rijdend materiaal veroorzaakt echter flinke schade aan de dijk en 
zijn beplanting. Met nieuwe – zogenaamde – klaphekken, willen we daarom het rijden 
ontmoedigen en wandelaars meer ruimte geven. 

Als wandelaar is iedereen welkom op de 
Cromvoirtse Dijk. Het is een kenmerkend 
deel van ons aantrekkelijk buitengebied. De 
dijk is onderdeel van de wandelroute ‘Rondje 
Cromvoirt’ en van belang vanwege zijn cultuur-
historische waarde. Er is dan ook volop reden 
om er zuinig op te zijn. 

Wielen en schade
De Cromvoirtse Dijk heeft het moeilijk. De 
dijk is opgebouwd uit zand en niet bestand 
tegen al het rijdend materiaal dat er anno 2019 
overheen gaat. De wielen drukken het zand 
weg, zelfs als het gaat om licht materiaal zoals 
fietsen en mountainbikes. Zo kalft de dijk af en 
ontstaat er grote schade.

Zoden aan de dijk 
Met de nieuwe klaphekken bestemmen we de 
Cromvoirtse Dijk nadrukkelijk tot wandelpad, 
niet geschikt voor wielrijders. Dat doen we 

niet met een hard verbod, maar door het rij-
den op de dijk te ontmoedigen. Zo zetten we 
zoden aan de Cromvoirtse Dijk. We hopen dat 
u daar begrip voor hebt en meewerkt aan het 
behoud van de dijk. 

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.

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.
•  De Graaf van Rechterenlaan is 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.

Esscheweg
•  Op maandag 18 maart van 07.00 tot 19.00 

uur is de Esscheweg tussen huisnr. 250 en 264 
voor de helft afgesloten i.v.m. een reparatie 
aan het wegdek t.h.v. huisnr. 258 en 260.

•  Verkeer wordt geregeld door verkeersrege-
laars.

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

•  Perceel D 4533 t.h.v. Ranonkelstraat 14-16, 
kappen van een populier, OV20191056, inge-
komen 28 februari 2019;

•  Titus Brandsmalaan 1 te Vught, percelen 3169, 
4054 en 3168, herinrichten van de niet over-
dekte fietsenstalling en deels verleggen van 
het fietspad op eigen terrein, OV20191057, 
ingekomen 28 februari 2019;

VERKEER
BOUWEN 
EN WONEN

ONHERROEPELIJK WIJZIGINGSPLAN 
‘Hoevensestraat 18’
Het college van burgemeester en wethou-
ders maakt bekend dat het wijzigingsplan 
‘Hoevensestraat 18’ op 21 februari 2019 onher-
roepelijk in werking is getreden. Dit wijzigings-
plan maakt de bouw van een grotere woning 

mogelijk op de plaats van de bestaande woning. 
Het onherroepelijke wijzigingsplan kan worden 
ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
ID-nummer: NL.IMRO.0865.bgWPHoevense-
str18-VG01. 

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

BESLUIT TOT ONTTREKKING AAN DE 
OPENBAARHEID 'van het parkeerterrein aan de 
Van Rijckevorselstraat-Esschestraat' 
Op 28 februari 2019 heeft de gemeenteraad 
besloten om het parkeerterrein aan de Van 
Rijckevorselstraat/Esschestraat aan de open-
baarheid te onttrekken.

PROCEDURE
Hierop is procedure 5 (zie procedurekader) 
van toepassing.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN 
‘Deutersestraat 41A’ 
Het college van Burgemeester en wet-
houders maakt bekend dat het ontwerp 
wijzigingsplan ‘Deutersestraat 41A’ ter 
inzage wordt gelegd. Hieronder staat 
waar dit plan over gaat. Ook leest u hoe 
u hierop kunt reageren.

Waar gaat het ontwerp wijzigingsplan 
‘Deutersestraat 41A’ over?
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Deutersestraat 
41A’ gaat over het wijzigen van de bestem-
ming ‘Agrarisch met waarden – Kampen-of 
hoevenlandschap’  in ‘Wonen-2’ op de locatie 
Deutersestraat 41A te Cromvoirt. Een gedeel-
te van de agrarische bestemming blijft ongewij-
zigd. De wijzigingsbevoegdheid is opgenomen in 
het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’. 

U kunt het ontwerp wijzigingsplan 
bekijken
U kunt van donderdag 14 maart tot en met 
woensdag 24 april 2019 het wijzigingsplan met 
bijbehorende stukken bekijken:

-  Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelij-
keplannen.nl onder ID-nummerNL.IMRO.0865.
bgWPDeutersestr41A-ON01 ;

-  Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het 
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 
in Vught, tijdens openingstijden.

Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de 
stukken die ter inzage liggen.

U kunt reageren op het ontwerp wijzigingsplan
U kunt reageren op het ontwerp wijzigingsplan 
van donderdag 14 maart tot en met woensdag 
24 april 2019. De reactie die u indient, heet in 
deze fase een ‘zienswijze’. U kunt dit schrifte-

lijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per 
e-mail reageren.
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar 
Burgemeester en wethouders van Vught, afde-
ling Ontwikkeling, Postbus 10100, 5260 GA 
Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt u 
bellen met mevrouw C. van den Wildenberg 
van de afdeling Ontwikkeling via telefoonnum-
mer 073 65 80 680. Geef in uw brief aan dat 
het om een zienswijze over het ontwerp wij-
zigingsplan ‘Deutersestraat 41A’ met zaaknum-
mer Z18 - 206883 gaat. Geef ook aan waarom 
u het wel of niet eens bent met ontwerp 
wijzigingsplan.

Wat gebeurt er na het ontwerp 
wijzigingsplan?
Het gaat hier om een ontwerp wijzigingsplan. 
U kunt daar nu op reageren. De gemeente 
kijkt dan of het plan moet worden aangepast. 
Daarna stelt het college het wijzigingsplan 
definitief vast. Als u het niet eens bent met het 
vastgestelde wijzigingsplan, kunt u in beroep 
gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. 
Let op: u kunt in principe alleen in beroep gaan 
wanneer u ook een zienswijze heeft ingediend 
over het ontwerp wijzigingsplan. Dit geldt niet 
wanneer u dit redelijkerwijs niet kon doen, bij-
voorbeeld omdat het plan naar de vaststelling 
toe is gewijzigd en u daar op reageert.

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.
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•  Titus Brandsmalaan 1, plaatsen van tijdelijke 
huisvesting, OV20191058, ingekomen 1 maart 
2019;

•  Markiezaat 10, bouwen van een carport, 
OV20191059, ingekomen 1 maart 2019;

•  Laan van Voorburg 4, omschrijving over de 
horizontale ontvluchting bij brand in het 
gebouw Magnolia, OV20191060, ingekomen 6 
maart 2019.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Lunettenlaan 501 G U2, uitbreiden van de 
isoleerafdeling Unit 2, OV20191015.

De brief is verzonden op 7 maart 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
•  Fazant 22, plaatsen van twee dakkapellen, 

OV20181310.
De vergunning is verzonden op 7 maart 2019.

AANLEG
•  Perceel A 633, 637,626,631 en 632 Drongelens 

kanaal, uitvoeren onderzoek aan de transport-
leiding van rioolgemaal Vught naar lozingspunt 
Helftheuvel, OV20191043.

De vergunning is verzonden 1 maart 2019.

BOUW EN AANLEG
•  Beukenhorst 1, aanleg van een nieuwe regio-

nale kering fase 2, OV20191023

De vergunning is verzonden op 1 maart 2019.

GEWEIGERDE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Taalstraat 53, verbouwen rijksmonumentaal 
pand t.b.v. een kinderdagverblijf met buiten-
schoolse opvang, UV20184024.
De beschikking is verzonden op 1 maart 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. 
De termijn vangt aan op 2 maart 2019.


