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SUCCESVOLLE AVOND WEERMAN
REINIER VAN DEN BERG
Wat zijn de gevolgen van het Klimaatakkoord voor Vught?
Dinsdag 26 maart informeerde wethouder Toine van de Ven Vughtse inwoners dat de
gemeente Vught het vanaf 2030 zonder Nederlands aardgas gaat stellen en vanaf 2050
helemaal zonder aardgas. Het Klimaatakkoord is bijna getekend dus ook de gemeente
Vught heeft werk aan de winkel. Samen met een aantal buurtgemeenten werken we
aan een plan (RES Regionale Energie Strategie) hoe we dit samen voor elkaar gaan
krijgen. Dit betekent dat we op een andere wijze onze huizen moeten verwarmen
en dat ook bijvoorbeeld de industrie en transportsector moeten overschakelen op
andere, duurzame, bronnen die geen CO2 uitstoten.
Vijf windmolens zijn er nodig om alle particuliere Vughtse huishoudens van stroom te voorzien. Als we de Vughtse bedrijven en industrie
van de vervuilende stroom afhelpen én heel
de gemeente gas-loos maken, dan hebben we
daar natuurlijk meer duurzame bronnen voor
nodig. Deze totale energiebehoefte moeten we
nog verder uitwerken. De wethouder vertelde
ook welke concrete maatregelen de gemeente
Vught al neemt om het gebruik van fossiele
(vervuilende) brandstoffen te verminderen. Hij
noemde onder meer het gebruik van LEDverlichting in straatlantaarns, zonnepanelen op
gemeentelijke gebouwen, uitbreiding van de
laadpunten voor elektrische auto’s/fietsen.

transitie), hergebruik van afval als grondstof en
het gebruik van fairetrade producten.
Kom op woensdag 10 april van 19.00 tot 21.00
uur meepraten in de Spie van het gemeentekantoor. Deze avond geven we informatie
over de veranderingen in het klimaat en wat
de gevolgen daarvan zijn. Wethouder van de
Ven gaat graag met u in gesprek over wat we
kunnen doen aan de hevige buien en langdurige
droogte in Vught.

Weerman Reinier vd Berg vertelde ons meer
over de noodzaak om op andere, schone,
brandstoffen over te stappen. Wat kunnen wij
zelf doen? Reinier baseerde zich hierbij op 5 pijlers: (her)aanplant van bossen en vegetatie, het
besparen van energie, het gebruik van schone
in plaats van vervuilende brandstoffen (energie-

ZIJN WE KLAAR VOOR DE KLIMAATSVERANDERING ?
Graag nemen we u mee in de Vughtse situatie
Het klimaat verandert. Afgelopen jaren hebben we gezien welke invloed langere periodes van droogte en buien met grote hoeveelheden neerslag in korte termijn hebben
op onze leefomgeving. De verwachting is dat deze extremen in de toekomst alleen
maar toenemen. De gemeente Vught wil samen met u er voor zorgen dat we hier
tegen bestand zijn. Dit betreft zowel de openbare ruimte als uw eigendom.
Wat doen we al als gemeente?
Als gemeente doen we al veel om deze problemen aan te pakken. Het water langer vasthouden door het infiltreren van regenwater in de
openbare ruimte. De Vughtse vijvers inzetten
als waterbuffer bij hevige neerslag. Bij herinrichtingsprojecten zorgen we, door de aanplant
van bomen, voor meer schaduwwerking wat de
temperatuur verlaagt. Bij de grote infrastructurele werken in de planvorming al anticiperen op
klimaatsverandering. Subsidie afkoppelen van
verhard oppervlak voor particulieren
Is dit genoeg?
We nodigen u op woensdag 10 april van 19.00
tot 21.00 uur uit in de Spie van het gemeentekantoor om mee te denken over hoe we deze
problemen kunnen aanpakken. Hitte, droogte
en extreme neerslag hebben hun weerslag op
onze leefomgeving. Flora en fauna leiden onder

de droogte, extreme neerslag leidt tot schades
aan particuliere eigendommen.
Graag nemen we u mee in de Vughtse
situatie!!
Welke locaties zijn nu gevoelig voor hittestress?
Waar leidt extreme neerslag tot probleemsituaties? Samen kijken we naar bereidingen en kansen. Door de inrichting en het beheer van de
buitenruimte af te stemmen op deze extremen
is het mogelijk de schade te beperken. Hoe we
dat kunnen doen? Welke rol kunt u daarin vervullen in uw eigen tuin of anderszins? We gaan
graag samen met u hierover in gesprek.
Uw input gebruiken we in een compact
gemeentelijk beleidsdocument met een concreet actieplan voor de komende jaren. In
het actieplan worden maatregelen vervolgens
geconcretiseerd om hier komende jaren samen
voortvarend mee aan de slag te gaan.

TEGELS ERUIT, PLANTJE ERIN
Zaterdag 13 april tussen 08.30 en12.30 uur
Steeds meer tuinen zijn betegeld in plaats van dat er planten staan. Deze verstening
heeft veel nadelige gevolgen: regenwater kan niet in de grond zakken waardoor de
riolering alleen nog maar zwaarder belast wordt. Dieren zoals vogels, bijen, vlinders
en egels hebben in versteende tuinen weinig of niets te zoeken. Daarom is er nu de
actie ‘tegels eruit, plantje erin’. Komt u ook zaterdag 13 april uw tegels inruilen voor
gratis planten?
Actie
Lever uw tuintegels in en krijg gratis vaste planten terug. U mag maximaal 5m2 tegels inleveren.
Per m2 krijgt u zeven vaste planten cadeau. U
bent welkom bij de gemeente Vught op de
Kettingweg 7a in Vught.

Overstroming
Het probleem is dat er steeds meer water
valt in een kortere tijd. Het rioolsysteem kan
het water niet zo snel verwerken en daardoor
ontstaat er wateroverlast. "Als je stenen eruit
haalt en je zet er weer groen in, dan neemt dat
water op. Zo voorkomen we samen een stukje
van de wateroverlast", aldus wethouder Toine
van de Ven.
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OPHALEN SNOEIHOUT ZATERDAG 13 APRIL
Op zaterdag 13 april halen we uw snoeihout weer gratis aan huis op. Leg het snoeihout zaterdagochtend vóór 7.30 uur aan de straat. Het snoeihout kunt u aanbieden
in bundels die met Sisal of katoen touw zijn gebonden. De bundels mogen niet
langer zijn dan 1,5 meter en maximaal 15 kilo wegen.
U kunt uw snoeiafval ook gratis naar de Milieustraat brengen. De Milieustraat is op woensdagen
en vrijdagen open van 12.30 uur tot 17.00 uur en op zaterdagen van 9.00 tot 16.00 uur.

CAMPAGNE ‘HOUD DE LIJN VRIJ!’
Van 8 t/m 15 april 2019
Kent u die geribbelde tegels op de grond, die lijnen vormen op straat en op de stations? Dat zijn geleidelijnen.Veel mensen met een visuele beperking maken gebruik van
deze lijnen om in de openbare ruimte veilig hun weg te vinden. Maar weet u waarvoor
geleidelijnen dienen? En hebt u enig idee wat er kan gebeuren als u bijvoorbeeld uw
fiets of afvalcontainer hierop zet? Van 8 tot en met 15 april vraagt de Werkgroep
Toegankelijk Vught hiervoor uw aandacht met de boodschap: ‘Houd de lijn vrij!’
In de gemeente Vught zijn veel mensen afhankelijk van geleidelijnen. Mensen met een visuele
beperking volgen de geleidelijnen door met hun
taststok en voeten de ribbels te voelen. Voor
hen is het al lastig om van A naar B te komen.
Maar dit wordt nog moeilijker als er obstakels
op de geleidelijnen staan, zoals mensen, fietsen,
koffers, afvalcontainers of reclameborden. Dit
levert voor de gebruiker van de geleidelijnen
veel hinder op en zelfs gevaarlijke situaties.

Meer informatie
De campagne ‘Houd de lijn vrij!’ wordt gesteund
door de oogbranche, NS, ProRail en de ANWB.
Voor meer informatie: www.houddelijnvrij.nl.

Houd de lijn vrij!
Met de boodschap ‘Houd de lijn vrij!’ gaat de
Werkgroep Toegankelijk Vught mensen bewust
maken van de aanwezige geleidelijnen en waar
deze voor dienen. Van 8 tot en met 15 april
gaan zij flyeren en stickertegels op de straat
plakken naast de geleidelijnen. Het symbool
op de tegelsticker bestaat uit een figuur die
met een taststok over de geleidelijn loopt met
daaronder de tekst ‘Houd de lijn vrij!’. Een
duidelijke boodschap aan iedereen die de tegel
tegenkomt. Op maandag 15 april worden deze
stickertegels weer verwijderd.

CURSUS VUGHTOLOGIE
Kennismaking met Vught voor nieuwe inwoners
Het Vughts Museum, ABZ Vught en Stichting
Data cursus:
Erfgoed Vught organiseren ieder jaar de cur- • Woensdag 10 april,19.30-21.30 uur: Cees
sus Vughtologie voor nieuwe inwoners van
Slegers: Wegwijs door Vught
Vught (ingeschreven in 2018 of 2019). Wilt • Woensdag 17 april, 19.30-21.30 uur: Henk
u meedoen, meldt u zich dan aan via www.
Smeets: Vught in vroeger eeuwen
abzvught.nl. Deelname is gratis.
• Woensdag 8 mei, 19.30-21.30 uur: Frans
Kapteins: Natuur en milieu in Vught

BOA

NIEUWS
In de gemeente Vught houden buitengewoon
opsporingsambtenaren (BOA’s) toezicht op de
leefbaarheid en veiligheid. Zij zijn een verlengstuk 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 ergernissen 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/melden of via de 'MijnGemeente' app.

Overlast van hondenpoep
In de gemeente Vught is de overlast van hondenpoep groot. Om deze overlast in bepaalde
wijken aan te pakken, zijn BOA’s begonnen met
het controleren op hondenpoep en het loslaten lopen van honden in de openbare ruimte.
Er zijn al meerdere bekeuringen uitgedeeld.
Lang geparkeerde aanhangers
Een aanhanger die al langere tijd op eenzelfde
plek staat en waarvan de eigenaar weigert om
de aanhanger weg te halen en/of waarvan de
eigenaar niet te achterhalen is, krijgt een bordje
opgehangen. Hierop staat dat de aanhanger
moet worden verwijderd. Wordt aan deze eis
niet voldaan, dan gaat de gemeente de aanhanger verwijderen. De kosten hiervoor zijn
€ 120,- en worden verhaald op de eigenaar van
de aanhanger (indien bekend).

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• Ontwerp wijzigingsplan 'Deutersestraat 41A'
• Wijzigingsplan 'Bergenshuizensestraat 8'
• U vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op www.vught.nl en op

www.ruimtelijkeplannen.nl.
• Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
inzien op het gemeentekantoor.
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073
65 80 680.

Uw aanspreekpunt in de gemeente Vught op het gebied van werk en inkomen, begeleiding en wonen, jeugd en gezin, zorg en hulp.
Bel of mail gerust met uw vragen, zorgen of signalen: 073 65 80 750 wegwijs@vught.nl www.wegwijsplus.vught.nl

BUURTPREVENTIE
VUGHT
NIEUWS
SAMENWERKEN AAN VEILIGHEID

Het buurtpreventieteam bestaat uit enthousiaste vrijwilligers. Het team loopt meerdere
keren per week door de wijken van Vught en
Cromvoirt. Zij attenderen bewoners op onveiligheden en geven preventietips.

Oproep nieuwe leden
Het buurtpreventieteam is altijd op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers. Vindt u veiligheid in
uw wijk belangrijk, werkt u graag in groepsverband en bent u ouder dan 18 jaar? Meldt u zich
dan aan via buurtpreventievught@hotmail.com
of kom naar Proef Vught op zondag 7 april. Het
Buurtpreventieteam is daar aanwezig met een
informatiestand.

COMMISSIE RUIMTE
Donderdag 4 april om 20.00 uur
Op donderdag 4 april aanstaande vergadert de
Commissie Ruimte. Tijdens deze vergadering
debatteren raads-, burger- en collegeleden over
onderstaande onderwerpen. De vergadering
begint om 20.00 uur. De vergadering vindt
plaats in de commissiekamer van het raadhuis
aan het Leeuwensteinplein 5.
Onderwerpen Commissie Ruimte van
donderdag 4 april 2019, aanvang 20.00 uur.
• Koersdocument invoering Omgevingswet
•
Actualisatie uitvoeringsprogramma grondbedrijf 2019-2022
• Bestemmingsplan Grote Zeeheldenbuurt
•
Startnotitie Regionale Energie Strategie
Noordoost Brabant

De concept-agenda en alle bijlagen staan op
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is
openbaar, belangstellenden zijn van harte welkom. U kunt de vergadering 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.

•O
 p de Koepelweg is overlast in verband met
het bestraten van het trottoir.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Esscheweg
• Tot en met 5 april is er overlast op Esscheweg
t.h.v. huisnr. 274.
• Er is een halve wegafsluiting.
• Verkeer wordt geregeld door verkeerslichten.

BOUW
• Bergenshuizensestraat 8, plaatsen van 2 dakkapellen aan de voorzijde en doorbreken
draagmuur, OV20191062.
De vergunning is verzonden op 27 maart 2019.

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

INRIT/UITWEG
•
Taalstraat 179, aanleggen van een in-/uitrit,
OV20191050.
De vergunning is verzonden op 25 maart 2019.
• Ridder van Brechtlaan 8 A, aanleggen van een
in-/uitrit, OV20191039.
De vergunning is verzonden op 27 maart 2019.

Willem de Zwijgerlaan
• Voor de bouw van het appartementencomplex
is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.

BOUW EN AANLEG
• Boslaan 49, realiseren van een aanlegsteiger,
OV20191034.
De vergunning is verzonden op 26 maart 2019.

BOUWEN
EN WONEN
WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
de activiteiten bouwen en monumenten worden voorgelegd aan de Welstandscommissie.
Andere aanvragen omgevingsvergunning worden 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 gemeentekantoor. Voor meer informatie kunt u contact 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.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
• Esschestraat 33, plaatsen van een dakopbouw,
OV20191042.
De vergunning is verzonden op 26 maart 2019.
•
Markiezaat 10, bouwen van een carport,
OV20191059.
De vergunning is verzonden op 27 maart 2019.
• Vughterhage 99, plaatsen van een aanbouw aan
de woning, OV20191049.
De vergunning is verzonden op 28 maart 2019.
BOUW MET IN-/UITWEG
•
Juliana van Stolberglaan 44, een gedeelte
van het bestaande hekwerk vervangen door
een poort en het aanleggen van een uitweg,
OV20191046.
De vergunning is verzonden op 26 maart 2019.

REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN
PARKEERVOORZIENING VOOR HET OPLADEN
VAN ELEKTRISCHE AUTO’S (E-LAADPUNT)

INGEKOMEN AANVRAGEN
PROCEDURE
OMGEVINGSVERGUNNING
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas•
Perceel H 2184 (Loverensestraat), plaatsen
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binvan zonnepanelen, OV20191073, ingekomen
nen zes weken met ingang van de dag na die
22 maart 2019;
waarop de beschikking is verzonden worden
aangetekend.
De gemeente heeft besloten tot het instellen/ door middel van toepassing van bord E04 (par- • Willem de Rijkelaan 1, realiseren van een tandheelkundig centrum, OV20191074, ingekomen
realiseren van:
keergelegenheid) met onderbord met de tekst
22 maart 2019;
MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN
•
een tweetal gereserveerde parkeerplaat- “uitsluitend opladen elektrische voertuigen”.
• John F. Kennedylaan 36, verbouwen van een
INRICHTINGEN
sen voor het opladen van elektrische auto’s
woning en het aanleggen van een in-/en uitrit, Burgemeester en wethouders van Vught maken
(E-laadpunt) gelegen aan Meierijsingel in Vught Ter inzage
OV20191075, ingekomen 25 maart 2019;
bekend, dat de volgende melding als bedoeld
•
een tweetal gereserveerde parkeerplaatDe stukken van dit verkeersbesluit liggen op
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is
sen voor het opladen van elektrische auto’s
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn de • Titus Brandsmalaan 1, bouwen van een bijge(E-laadpunt) gelegen aan Secr. van Rooijstraat
procedures 1a en 4 van toepassing (zie proce- bouw en kappen van een boom, OV20191076, ingekomen:
ingekomen 26 maart 2019;
• op 19 januari 2019 melding op grond van het
in Vught.
durekader) in de periode van 3 april t/m
• Molenvenseweg 28, plaatsen van een aanbouw
Besluit algemene regels inrichtingen milieubeDeze verkeersmaatregelen worden uitgevoerd 15 mei 2019.
aan de achterzijde van de woning en het plaatheer (activiteitenbesluit), voor de melding voor
sen van een dakraam en het nieuw plaatsen
het realiseren en exploiteren van een gesloten
van een kozijn, OV20191077, ingekomen 27
bodemenergiesysteem voor het koelen en
maart 2019.
verwarmen van de woning, MM20190003,
gevestigd aan de St.-Michielsgestelseweg 12
Het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Rozenoord’ ligt ter inzage. Hieronder staat waar
PROCEDURE
A, te Vught.
het beeldkwaliteitsplan over gaat. Ook leest u hoe u kunt reageren op het ontwerp
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
De melding is geaccepteerd op 25 maart 2019.
beeldkwaliteitsplan.
procedurekader), onder vermelding van het
Waar gaat het ontwerp beeldkwaliteits- derdag 4 april 2019 tot en met woensdag 15 aanvraagnummer.
plan ‘Rozenoord’ over?
mei 2019. U kunt dit schriftelijk doen of monHet beeldkwaliteitsplan ‘Rozenoord’ gaat over deling. Let op: u kunt niet per e-mail reageren.
het zuidelijke deel van het gebied tussen
de St.-Elisabethstraat, de Vliertstraat en de
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar
PROCEDURES
Secr. Van Rooijstraat. Het beeldkwaliteitsplan
gemeenteraad van Vught, afdeling Ontwikkeling,
‘Rozenoord’ is onderdeel van de stedenbouw- postbus 10.100, 5260 GA Vught. Voor een mon- de naam en het adres van de indiener;
1 Ter inzage en/of informatie
kundige visie Rozenoord. De stedenbouw- delinge afspraak kunt u bellen met de afdeling
- de dagtekening;
De stukken liggen ter inzage in de periode die
kundige visie geeft randvoorwaarden voor de Ontwikkeling via telefoonnummer 073 65 80
- e en omschrijving van het besluit waartegen het
vermeld staat in de publicatie. Informatie over en
stedenbouwkundige invulling en een beeld- 680.
bezwaar is gericht;
inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
kwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan omvat
- d e gronden van het bezwaar.
a Ontvangst- en Informatiebalie
kaders voor de architectuur van de woningen Geef in uw brief aan dat deze over het beeldHet bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij
b Bouwen en Wonen (op afspraak)
anders in de publicatie staat vermeld):
en de inrichting van de buitenruimte.
kwaliteitsplan ‘Rozenoord’ met zaaknummer
College van Burgemeester en Wethouders
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde
Z17 - 185306 gaat. Geef ook aan waarom u
Postbus 10100, 5260 GA Vught
leges,
een
afschrift
van
de
ter
inzage
gelegde
stukU kunt het ontwerp beeldkwaliteitsplan
het wel of niet eens bent met het beeldkwaEen bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
ken verkregen worden.
bekijken
liteitsplan.
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u
U kunt van donderdag 4 april 2019 tot en met
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voor2 Zienswijzen door belanghebbenden
woensdag 15 mei 2019 het beeldkwaliteitsplan Wat gebeurt er na het ontwerp
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een
ziening indienen bij:
bekijken:
beeldkwaliteitsplan?
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indieVoorzieningenrechter van de Rechtbank
•
via de gemeentelijke website www.vught.nl
Het gaat hier om een ontwerp beeldkwaliteitsOost-Brabant Sector Bestuursrecht
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publionder ruimtelijke plannen.
plan. Dat wil zeggen: de eerste versie van een
catie anders is vermeld). Mondelinge zienswijzen
•
bij de Ontvangst- en informatiebalie van
beeldkwaliteitsplan. U kunt daar nu op reageren.
5. Beroepschrift
kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar,
het gemeentekantoor, Secretaris van
De gemeente kijkt dan of het plan moet worNadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartenzij in de publicatie anders is vermeld. Informatie
Rooijstraat 1 in Vught tijdens openingstij- den aangepast. Daarna stelt de gemeenteraad
over de behandelend ambtenaar treft u aan bij de
tegen een beroepschrift worden ingediend door
den.
het beeldkwaliteitsplan definitief vast. De wet
stukken die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
U kunt tegen betaling een kopie krijgen van het
regelt dit zo.
indienen gedurende de termijn dat de aanvraag ter
weken). Het beroepschrift moet worden onderteontwerp beeldkwaliteitsplan.
inzage ligt bij de aangegeven instantie (6 weken,
kend en moet ten minste bevatten;
tenzij anders in de publicatie staat vermeld).
- de naam en het adres van de indiener;
Hebt u nog vragen?
Wat doet de gemeente met uw reactie?
- de dagtekening
U kunt reageren op het ontwerp
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel
Na afloop van de termijn wordt een besluit geno- een omschrijving van het besluit waartegen het
beeldkwaliteitsplan
dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonberoep is gericht;
men.
Uw
zienswijze
en
een
eventuele
reactie
hierU kunt reageren (inspreken) op het ontwerp
nummer 073 65 80 680.
- de gronden van het beroep
op van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als
beeldkwaliteitsplan. U kunt reageren van donHet beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank
indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte
Oost-Brabant sector Bestuursrecht, Postbus
gebracht van het besluit.
90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde
3 Zienswijzen door een ieder
P-terrein en de Boxtelseweg.
rechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswij•
De Grote Gent is gestremd tussen het
Daarvoor moet u wel beschikken over een elekzen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in proMaurickplein en de aansluiting met de A2.
cedure 2 is omschreven.
tronische handtekening (DigiD). Kijk op de site
• Het Maurickplein is afgesloten.
VERKEER
voor de precieze voorwaarden.Voor het indienen
• Kasteel Maurick is via een noodtrap bereik4 Bezwaarschrift
van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
WEGWERKZAAMHEDEN
baar.
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarteHet beroepschrift schorst de werking van het
Boxtelseweg, Grote Gent en Maurickplein
besluit niet. Als sprake is van een spoedeisende
gen een bezwaarschrift worden ingediend door
•
De Boxtelseweg is afgesloten tussen de
De Koepel
zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
een voorlopige voorziening indienen bij de
weken). Het bezwaarschrift moet worden onderteDokter Hillenlaan en Peperstraat/Grote Gent. • 
De Graaf van Rechterenlaan is tot 5 april
Voorzieningenrechter van de Rechtbank.
kend en moet ten minste bevatten;
• 
De Peperstraat is afgesloten tussen het
gestremd vanaf de Ridder Brechtlaan.

ONTWERP BEELDKWALITEITSPLAN ‘Rozenoord’
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PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).
INGEKOMEN SLOOPMELDING
• St.-Elisabethstraat 23, slopen en verwijderen
van asbesthoudende golfplaten op het dak
van de schuur, SM20197015, ingekomen 27
februari 2019.
De melding is geaccepteerd op 19 maart 2019.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).

VERLEENDE
De vergunning is verzonden op 27 maart 2019. De vergunning is verzonden op 28 maart 2019.
EVENEMENTENVERGUNNING
• Centrum, Proef Vught op zondag 7 april 2019
• Fusilladeplaats en station, kranslegging en stille
PROCEDURE
van 12.00-21.00 uur, AP20190072, ingekomen
tocht tijdens dodenherdenking op zaterdag 4 Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasop 18 februari 2019.
mei 2019 van 18.00 tot 21.00 uur, AP20190110, sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin- De vergunning is verzonden op 28 maart 2019.
ingekomen op 21 maart 2019.
nen zes weken met ingang van de dag na die
De vergunning is verzonden op 26 maart 2019. waarop de beschikking is verzonden worden
PROCEDURE
•
Lidwinaveld, Move Vught Sportzomer 2019
aangetekend.
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasdiverse activiteiten tussen 9 mei en 25 juli
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin2019, AP20190106, ingekomen op 12 maart VERLEENDE
nen zes weken met ingang van de dag na die
2019.
EVENEMENTENVERGUNNING MET
waarop de beschikking is verzonden worden
De vergunning is verzonden op 27 maart 2019. TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
aangetekend.
• Van de Pollstraat e.o. (OBS De Piramide), het • Marktveld e.o. (start en finish), het houden
houden van een sponsorloop op vrijdagmiddag
van een Gehandicapten Motortoertocht op
12 april 2019, AP20190121, ingekomen op 25
zondag 23 juni 2019 van 7.00 tot 18.00 uur,
maart 2019.
AP20190099, ingekomen op 7 maart 2019,
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