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Donderdag 13 juni: 
INFORMATIEMARKT OVER PLANNEN AAN SPOOR 
EN N65 

VERKIEZING EUROPEES PARLEMENT 2019
Donderdag 23 mei

Van 07.30 uur tot 21.00 uur kunt u met uw 
stempas uw stem uitbrengen in een willekeurig 
stembureau binnen de gemeente Vught. Op uw 

stempas staat het dichtstbijzijnde stembureau 
vermeld. Vergeet niet uw identiteitsbewijs mee 
te nemen.

Op donderdag 23 mei 2019 kunt u als u 18 jaar of ouder bent stemmen op de leden 
van het Europees Parlement. Europees Parlementsverkiezingen worden één keer in 
de vijf jaar gehouden waarbij leden rechtstreeks door de inwoners van de lidstaten 
worden gekozen.

Op donderdag 13 juni bent u van harte wel-
kom op de informatiemarkt over de Vughtse 
Regeling, het spoor (PHS) en de N65. U vindt 
er uitleg over de plannen en u kunt er terecht 
met uw vragen. Noteert u de datum vast in uw 
agenda? Meer informatie volgt binnenkort. 

Loopt u binnen…
De informatiemarkt is bij Novalis aan de 
Industrieweg 9C in Vught. Loopt u binnen tus-
sen 17.00 en 21.00 uur op een moment dat u 
schikt. 

Graag tot donderdag 13 juni! 

Maandag 20 mei: thema-avond 
DE N65 IN ZIJN VUGHTSE OMGEVING: 
HOE GAAT DAT ERUIT ZIEN? 

Het EPvE is één van de middelen die de kwali-
teit van de N65 en zijn directe omgeving bewa-
ken. In dit programma gaat het niet zozeer om 
de techniek, maar om het visuele beeld. Het 
EPvE beschrijft de uiterlijke kenmerken van de 
N65 en zijn onderdelen. Tot die onderdelen 
behoren bijvoorbeeld de viaducten en aanslui-
tingen. Maar ook de keuzes voor de ‘groene’ 
aankleding van de geluidschermen komen in 
het EPvE aan de orde. Voor de aannemer is het 
programma straks een bouwsteen voor het 
definitief wegontwerp. 

Thema avond
De bewoners rondom de rijksweg ontvangen 
een uitnodiging voor een speciale thema-avond 
over het Esthetisch Programma van Eisen. Maar 
ook andere belangstellenden zijn van harte wel-
kom. Op deze avond gaan we met u in gesprek 
over de N65 en de uiterlijke kenmerken van 
de weg en zijn omgeving. In deze conceptfase 

is er nog ruimte voor uw inbreng en eventuele 
aanpassingen. 

Wanneer?  Maandag 20 mei 2019, aanvang: 
19.00 uur

Waar? Novalis, Industrieweg 9C, Vught

Hoe gaat het ontwerp van de rijksweg N65 in zijn omgeving eruit zien? Hoe nemen de 
inwoners en weggebruikers de weg met het blote oog waar in het Vughtse landschap? 
Dat staat in het Esthetisch Programma van Eisen (EPvE). Het stuk is in concept klaar 
en we gaan het graag met u bespreken.

De Informatiemarkt is een initiatief van de 
gemeente Vught met medewerking van ProRail, 
Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant. 

IEMAND ANDERS LATEN STEMMEN VOOR HET 
EUROPEES PARLEMENT (VOLMACHT)

Iemand anders uw stem laten uitbrengen
Wilt u dat iemand anders voor u stemt voor de 
verkiezingen voor de leden van het Europees 
Parlement? Dan kunt u de ander voor u laten 
stemmen door de achterzijde van uw stempas 
voor het Europees Parlement in te vullen.

Let op:
•  de gemachtigde moet iemand zijn die zelf ook 

een stempas voor de verkiezingen voor het 

Europees Parlement heeft ontvangen en ook 
woont in gemeente Vught

•  de gemachtigde mag maximaal voor twee 
andere kiezers stemmen

•  de gemachtigde moet op hetzelfde moment 
stemmen

•  de gemachtigde moet een kopie van uw iden-
titeitsbewijs laten zien (deze mag maximaal vijf 
jaar zijn verlopen)

Kunt u voor de verkiezingen voor de leden van het Europees parlement niet zelf naar 
het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders uw stem laten uitbrengen.

STEMMEN IN EEN ANDERE GEMEENTE VOOR 
HET EUROPEES PARLEMENT (KIEZERSPAS)

Kiezerspas aanvragen
•  neem uw stempas voor de verkiezingen voor 

de leden van het Europees Parlement mee 
naar het gemeentekantoor

•  uw stempas zetten we om in een kiezerspas
•  met deze kiezerspas kunt u dan gaan stemmen 

voor de verkiezingen voor de leden van de het 
Europees Parlement in een andere gemeente 
in Nederland

•  het mondeling aanvragen van een kiezerspas 
kan tot woensdag 22 mei 2019 12.00 uur

•  u kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor 
een kiezerspas. Kijk op www.vught.nl onder 
verkiezing Europees Parlement. U stuur dit 
formulier met uw stempas voor maandag 20 
mei 2019 naar de gemeente Vught. U ontvangt 
daarna uw kiezerspas.

Na de aanvraag van een kiezerspas kunt u alleen 
nog met deze kiezerspas stemmen. U krijgt 
geen nieuwe pas als de kiezerspas zoekraakt.

Als u voor de verkiezing van het Europees Parlement in een andere gemeente wil 
stemmen dan waar u woont dan vraagt u een kiezerspas aan. Met die kiezerspas kunt 
u in een willekeurig stemlokaal in Nederland stemmen. 

PROKKELAVOND ‘ONTMOETEN EN VERBINDEN’
Donderdag 6 juni bij Theaterwerkplaats Novalis

De avond begint met een korte lezing over 
‘Betutteling’ die gehouden wordt door erva-
ringsdeskundige Sonja Kroese. Daarna speelt 
u met elkaar het “Doe je mee” spel.  Door dit 

spel komt u op een speelse manier met elkaar 
in gesprek over verschillende onderwerpen. 

Komt u ook?
U bent op donderdag 6 juni van 19.00 tot 21.30 
uur van harte welkom bij Theaterwerkplaats 
Novalis, industrieweg 9c Vught. Aanmelden kan 
tot maandag 20 mei via jpmvanschijndel@ons-
brabantnet.nl.

In de prokkelweek van 3 t/m 8 juni organiseren Onderling Sterk Vught e.o. en 
Onderling Sterk Midden-Brabant op donderdag 6 juni een prokkelavond waar “ont-
moeten en verbinden” hoog in het vaandel staat. Een prokkel is een prikkelende ont-
moeting tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking. 
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SPORTTOERNOOIEN MOVE VUGHT
Schrijf je nu in!

Schoolatletiek 
Samen met Prins Hendrik organiseert MOVE 
Vught het schoolatletiektoernooi voor groep 
3 t/m 8. 
Woensdag 22 mei van 14.30 tot 18.00 uur, atle-
tiekbaan van Prins Hendrik, Sportlaan 1, Vught.

BFF Toernooi
MOVE Vught organiseert samen met Zwaluw 
VFC voor de derde keer het Best Football 
Friends toernooi. Dit is een voetbaltoernooi, 
speciaal voor meisjes uit de groepen 3 t/m 8.
Woensdag 29 mei van 15.00 tot 17.00 uur bij 
Zwaluw VFC, De Kikvorsch 5 Vught.

Meer informatie: kijk op www.movevught.nl of 
www.sjorssportief.nl.

Zit jij op de basisschool en heb je zin om mee te doen aan het schoolatletiektoernooi 
en/ of het BFF toernooi? Schrijf je dan nu in via www.sjorssportief.nl. Deelname is 
geheel gratis. 

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN

De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Bestemmingsplan ‘Grote Zeeheldenbuurt’
•   Voorontwerpbestemmingsplan 
' St.-Michielsgestelseweg 7'
• Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Rozenoord’

•  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.

NATIONALE HORECADAG OP 21 MEI 2019
Voor scholieren en studenten
Op dinsdag 21 mei vindt de eerste landelijke 
open horecedag van Nederland plaats. Ben jij 
jezelf aan het oriënteren op jouw beroeps-
keuze, vervolgopleiding of baan in de horeca? 
Of wil je weten of deze branche iets voor 

jou is? Doe dan mee aan de activiteiten die 
de verschillende horecabedrijven organiseren. 
Deelname is gratis. Kijk voor meer informatie 
op www.nationalehorecadag.nl.

BIJEENKOMST OVER DE NIEUWE CULTUURNOTA/ 
HET CULTUURBELEID VOOR 2020 T/M 2023.
Maandag 27 mei vanaf 19.30 uur

Komt u ook? Meldt u zich dan vóór 23 mei 
aan via cultuurnota@vught.nl en geef uw naam 
en de naam van uw organisatie door. De bij-

eenkomst begint om 19.30 uur en eindigt om 
22.00 uur in de Spie van het gemeentekantoor, 
Secretaris van Rooijstraat 1 in Vught.

Op maandag 27 mei 2019 organiseert de gemeente Vught een bijeenkomst voor alle 
aanbieders op het gebied van cultuur en/of erfgoed. Tijdens deze avond kunnen cul-
tuur en/of erfgoed aanbieders op een interactieve manier hun mening geven over het 
huidige en toekomstige gemeentelijk cultuurbeleid. Uw input is van grote waarde.

BENT U EIGENAAR VAN EEN B&B OF AIRBNB OF 
GAAT U DEZE BINNENKORT STARTEN?
Betalen van toeristenbelasting is verplicht!

Wanneer betaal ik toeristenbelasting?
U betaalt toeristenbelasting wanneer u tegen 
betaling overnachtingen aanbiedt aan perso-
nen die niet in de gemeente Vught wonen. U 
int de toeristenbelasting van uw gasten en 
draagt deze daarna af aan de gemeente Vught. 
De opbrengst van de toeristenbelasting gaat 
naar de algemene middelen van de gemeente. 
Hieruit betalen we de kosten voor gemeente-
lijke voorzieningen. Voorzieningen waar ook de 
toeristen gebruik van maken. 

Ik betaal nog geen toeristenbelasting
Betaalt u op dit moment nog geen toeristen-
belasting, maar biedt u wel overnachtingen 

aan tegen vergoeding of bent van plan om dit 
te gaan doen, dan bent u wettelijk verplicht 
dat te melden. U kunt zich digitaal aanmelden 
via www.vught.nl/toeristenbelasting. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met afde-
ling F&O, cluster belastingen via belastingen@
vught.nl of via tel. 073 65 80 680. 

(recreatieve) overnachtingen 
Ik bied (recreatieve) overnachtingen aan. Heb 
ik dan een vergunning nodig? Aan welke regels 
moet ik voldoen? Neem voor deze vragen 
contact op met afdeling Ontwikkeling, cluster 
Plancoördinatie via tel. 073 65 80 680.

Iedereen die een overnachting tegen betaling aanbiedt, is wettelijk verplicht om toe-
ristenbelasting te betalen. Dit geldt voor hotels, campings, pensions, bed & breakfasts 
én als u overnachtingen aanbiedt via Airbnb. Het tarief is afhankelijk van het soort 
onderkomen. U kunt dit terugvinden op www.vught.nl/toeristenbelasting.

‘De eikenprocessierups is een overlast waar we in de toekomst 
waarschijnlijk vaker mee te maken gaan krijgen. ‘

Bij het bestrijden van de eikenprocessierups 
volgen we de richtlijnen van de GGD. Preventief 
hangen we nestkastjes op en bespuiten we de 
eikenbomen met een biologisch middel. Ook 
zijn we terughoudend met het plaatsen van 
eikenbomen in de openbare ruimte. Zodra de 
rupsen uitgekomen zijn, is handpicking of weg-
zuigen een oplossing. Kijk voor meer informa-
tie over, voor en tegen de eikenprocessierups 
op de website van de GGD Hart voor Brabant: 
www.ggdhvb.nl/milieu-en-veiligheid/eikenpro-
cessierups.

Spuiten is specialistisch 
Het preventief spuiten wordt gedaan door een 
gecertificeerd en gespecialiseerd bedrijf. In 
2019 bespuiten we ongeveer 3000 eikenbomen. 
Bomen bij scholen, kinderdagverblijven, sport-
terreinen en drukke fietspaden. En de bomen 
waar we in 2018 meerdere verschillende mel-
dingen van hebben ontvangen.

Afhankelijk van factoren
We doen ons uiterste best om de overlast van 
de eikenprocessierups te beperken. Maar bij 
de bestrijding zijn we afhankelijk van diverse 
factoren, zoals de beschikbaarheid van de spe-
cialisten, de bereikbaarheid van de bomen en 
weersomstandigheden. Spuiten is bijvoorbeeld 
alleen mogelijk bij droog weer en als het wind-
stil is. En we hebben te maken met de Flora- en 
Faunawet. Zodra de rupsen uitgekomen zijn, is 
handpicking of wegzuigen een mogelijkheid. Dit 

is met de hand of met behulp van een speciale 
stofzuiger het verwijderen van de rupsen. 

Melden
Ziet u (nesten van) eikenprocessierupsen in 
uw omgeving? Dan kunt u dit melden via 
MijnGemeente app of tel. 073 65 80 680. We 
begrijpen dat u na een melding direct geholpen 
wilt worden. We zetten ons voor de volle 100% 
in, maar we kunnen helaas niet overal tegelijk 
zijn. 

Het bestrijden van de processierups wordt steeds ingewikkelder en lastiger. De 
zomerse temperaturen zorgen voor een forse toename van de eikenprocessierups. 
Ook de manier van leven van de rups is veranderd. 

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE VUGHT ROND 
DE FEESTDAGEN
Op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei en op vrijdag 31 mei is het 
gemeentekantoor gesloten.

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

COMMISSIE RUIMTE 
Donderdag 16 mei om 20.00 uur

Op donderdag 16 mei 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 16 mei, aanvang 20.00 uur.

• Woningbouwprogramma 2019-2028
•  Definitieve verklaring van geen bedenkingen 

voor Hoevensestraat 23 en 25
• Beeldkwaliteitsplan Rozenoord 

De concept-agenda en alle bijlagen staan op 

www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is 
openbaar, belangstellenden zijn van harte wel-
kom. U kunt de vergadering ook rechtstreeks 
volgen via internet.

Indien u over een geagendeerd onderwerp uw 
mening kenbaar wilt maken, dan is er de moge-
lijkheid 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 gemeente-
raad.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.
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WIJZIGINGSPLAN ‘Deutersestraat 41A’ te Cromvoirt 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Vught heeft op 7 mei 2019 het wijzigings-
plan ‘Deutersestraat 41A’ ongewijzigd vastge-
steld. 

Waar gaat het wijzigingsplan 
‘Deutersestraat 41A’  over?
Het wijzigingsplan ‘Deutersestraat 41A’ gaat 
over het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch 
met waarden – Kampen-of hoevenlandschap’  
in ‘Wonen-2’ op de locatie Deutersestraat 41A 
te Cromvoirt. Een gedeelte van de agrarische 
bestemming blijft ongewijzigd. De wijzigingsbe-
voegdheid is opgenomen in het bestemmings-
plan ‘Buitengebied 2011’. 

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan 
bekijken
U kunt van donderdag 16 mei tot en met 
woensdag 26 juni 2019 het wijzigingsplan met 
bijbehorende stukken bekijken:

-  Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelij-
keplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865. 
bgWPDeutersestr41A-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 belangheb-
bende beroep instellen tot en met 26 juni 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 27 juni 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. Het P-terrein is 
bereikbaar vanaf het Marktveld.

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

• Het Maurickplein is afgesloten.

Bouwrijp maken De Hagen/Postweg
•  Het fietspad aan de zuidzijde van de Postweg 

is afgesloten, tussen Kampdijklaan en rotonde 
Bosscheweg.

•  Het fietspad aan de noordzijde is tijdelijk een 
twee-richting fietspad.

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.

Piacenzastraat 
•  De Piacenzastraat is afgesloten tot en met 

vrijdag 24 mei t.h.v. de huisnummers 25 tot 
en met 33.

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.

VERKEER

INGEKOMEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Ridder van Brechtlaan 6, het uitbreiden van de 
eerste verdieping, OV20191098, ingekomen 
op 2 mei 2019;

•  Aert Heymlaan 19c, het plaatsen van dakkapel-
len op het zijdakvlak, OV20191101, ingekomen 
op 5 mei 2019;

•  Victorialaan 6, het plaatsen van 2 dakkapellen, 
OV20191100, ingekomen op 5 mei 2019;

•  Martinilaan 31, het verlagen van de trottoir-
band, OV20191099, ingekomen op 6 mei 2019;

•  Heiweg 10, verbouwen van de bestaande 
woning, OV20191103, ingekomen 7 mei 2019;

•  Lunettenlaan 102 D1 (Van Brederodekazerne), 
het kappen van een eik, OV20191104, ingeko-
men op 9 mei 2019.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Juliana van Stolberglaan Perceel A 1358, 
bouwen van een woning en het aanleggen 
van een inrit en kappen van 4 eikenbomen, 
OV20191054.

De brief is verzonden op 6 mei 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

•  Karel Boumanstraat 18, vervangen van een 
draagmuur tussen keuken en woonkamer 
door een stalen ligger, OV20191097.

De vergunning is verzonden op 7 mei 2019.
•  Charlotte van Beuningenlaan 26,28, 34 en 36, 

het verbouwen van vier zolderverdiepingen, 
OV20191087.

De vergunning is verzonden op 3 mei 2019.
•  Lunettenlaan 501 A, uitbreiden isoleerafdeling 

LA 9, OV20190010.
De vergunning is verzonden op 8 mei 2019.

•  Bosscheweg 55, vernieuwen van het balkon 
aan de achterzijde, OV20191086.

De vergunning is verzonden op 9 mei 2019.
AANLEG
•  Perceel A 621 Defensie-terrein, aanbrengen 

van tegels op het bestaande parkeerterrein, 
OV20191089.

De vergunning is verzonden op 3 mei 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. 

MELDING GEBRUIK MOBIELE 
PUINBREKER
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend dat zij een melding op grond van het 
‘Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval 
ontvangen hebben. De mobiele puinbreker 
wordt ingezet voor het breken van puin afkom-
stig van bouw en sloopafval’ aan de Michiel 
de Ruyterweg 1 t/m 67 en Piet Heinstraat 1 
t/m 32 te Vught. De melding is ingediend door 
Sando Puinrecycling B.V.
De kennisgeving is geldig vanaf 16 mei 2019 
tot uiterlijk 16 augustus 2019 en geldt in deze 
periode gedurende ten hoogste 6 werkdagen.

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

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Perceel K 1456 Reutsedijk, verwijderen van 

asbesthoudende plafondbeplating in een elek-
trastation, SM20197027, ingekomen 29 april 
2019.

De melding is geaccepteerd op 8 mei 2019.
•  St.-Barbarastraat 3, slopen van het bestaande 

dak ten behoeve van een dakopbouw en het 
vernieuwen van het dak, SM20197028

De melding is geaccepteerd op 9 mei 2019.

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING MET 
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
•  Centrum Vught (Marktveld en Heuvel), Kermis 

van zaterdag 6 juli t/m woensdag 10 juli 2019 
dagelijks van 13.00 tot 24.00 uur, AP20190160, 
ingekomen op 6 mei 2019.

De vergunning is verzonden op 8 mei 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
•  Vliertstraat (t.h.v. De Speeldoos), het houden 
van een openluchtconcert op woensdag 3 juli 
2019 tussen 18.45 en 21.15 uur, AP20190162, 
ingekomen op 7 mei 2019.
Het besluit is verzonden op 9 mei 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.

BOUWEN 
EN WONEN


