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DE GEMEENTE VUGHT FELICITEERT HET
BUURTPREVENTEAM VUGHT MET HET BEHALEN
VAN HET CERTIFICAAT 'FIRST RESPONDER MHFA'.
We krijgen steeds meer te maken met mensen met een psychische stoornis. Om vormen van psychische stoornis bij verwarde personen te herkennen en daar adequaat
op te reageren, hebben 12 leden van het team de training Mental Health First Aid
gevolgd en afgerond. Zij zijn vanaf nu 'first responder MHFA'.
Eerste hulp bij psychische problemen
Als first responder MHFA ben je de eerste hulp
bij psychische problemen. Je weet wat je moet
doen als iemand in je omgeving psychische
problemen ontwikkeld of in een crisis verkeert.
Je biedt de juiste hulp aan of schakelt de juiste
hulpkanalen in. En je gaat het gesprek over psychische problemen aan.
Drie jaar geldig
Een first responder MHFA staat geregistreerd
in het landelijke register van MHFA Nederland.
Deze registratie is drie jaar geldig.

Met trots ontving burgemeester Van de Mortel
vrijdag 17 mei het Buurtpreventieteam Vught.

Op donderdag 23 mei 2019 om 11.00 uur op het buiten fitness veld bij de Sportlaan
in Vught neemt Wethouder Toine van de Ven de eerste beweegbank van Nederland
in gebruik. Deze bank vormt een soort alles-in-één-toestel. Zo maakt het ontwerp
verschillende lichaamsoefeningen mogelijk. Maar uiteraard kan men ook gewoon
uitrusten op de bank. Met dit initiatief zorgt de gemeente samen met MOVE Vught
ervoor dat nog meer Vughtenaren kunnen bewegen in de openbare ruimte. Jong en
oud kunnen gebruik maken van de beweegbank.
Jumpstone
Naast de IPitup-beweegbank is het fitnesspark
ook uitgebreid met een Jumpstone. Ook deze
wordt aanstaande donderdag geplaatst. Door
te springen op deze ‘steen’, wekt de gebruiker
zelf energie op. Deze energie zorgt ervoor dat
er muziek uit de Jumpstone komt. De beloning
van het springen is dus een playlist met muziek.
Voor meer informatie over de beweegbank kijk
op www.ipitup.be en voor de Jumpstone op
www.playnetic.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
bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt
om 22.00 uur in de Spie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 in Vught.

IEMAND VOORDRAGEN VOOR EEN LINTJE
Elk jaar reikt burgemeester Van de Mortel vlak voor Koningsdag lintjes uit. Deze
Koninklijke Onderscheidingen zijn bedoeld voor Vughtenaren, die zich lang en op
een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Kent u zo
iemand? Draag hem of haar dan voor bij de burgemeester. Voor de lintjesregen van
2020 kan dat tot 1 juli 2019.
‘Bijzondere verdiensten’
Degene, die u voordraagt, moet zich hebben
onderscheiden door ‘bijzondere verdiensten’.
Daarvan is sprake als iemand geruime tijd meer
voor de samenleving heeft gedaan of betekend
dan verwacht mag worden. Wilt u voor iemand
uit Vught een lintje aanvragen? Neem dan
eerst contact op met Yolanda van den Berg,
Kabinetszaken bij de gemeente Vught via telefoonnummer 073 65 80 133.
Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een
Koninklijke Onderscheiding en welke documenten nodig zijn voor de aanvraag.

SAMEN SLIM RIJDEN IN VUGHT
Gratis een proefrit maken
Zaterdag 25 mei om 09.30 uur is de officiële lancering van de vijf nieuwe elektrische
deelauto’s in Vught. Wethouder van de Ven maakt de eerste proefrit met de deelauto. U bent van harte uitgenodigd om op deze ochtend de elektrische deelauto
uit te proberen. U mag een proefrit maken en ter plekke krijgt u meer informatie
hoe het precies werkt. Vooraf aanmelden is niet nodig. U kunt gewoon langskomen.
Samen slim rijden is opgestart door VET Vught
en Van den Udenhout. De gemeente Vught
en OnzeAuto ondersteunen dit initiatief van
harte. Door elektrisch rijden bereiken we
meerdere doelen: energiebesparing, minder
CO2 en fijnstof uitstoot. En u betaalt slechts
naar gebruik.

WETHOUDER VAN DE VEN NEEMT EERSTE
BEWEEGBANK VAN NEDERLAND IN GEBRUIK
Donderdag 23 mei om 11.00 uur Vught in beweging

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 cultuur
en/of erfgoed aanbieders op een interactieve
manier hun mening geven over het huidige en
toekomstige gemeentelijk cultuurbeleid. Uw
input is van grote waarde.
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Vertrouwelijk
Dient u een verzoek in? Dat betekent niet
automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding
ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is
daarom van groot belang, dat u als aanvrager
de voordracht, zoals de aanvraag officieel heet,
heel zorgvuldig behandelt en strikt vertrouwelijk houdt.
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke
Onderscheiding? Kijk ook op onze website
www.vught.nl/onderscheidingen voor alle informatie en het formulier.

Deze vijf auto’s krijgen een vaste plek in Vught.
De locaties van de deelauto’s:
• Oranjepad en hoek Kampdijklaan/Willem de
Zwijgerlaan
• Druivenkas
• Van Heurnlaan en De van der Schuerenlaan

Lancering
Datum: zaterdag 25 mei
om 09.30 uur – 11.30 uur
Waar: bij het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5
Introductiekorting
Schrijf u nu in en rij tot 1 september voor
€ 2,50 per uur en €0,18 per km. Vraag ook
uw buren om mee te doen en ontvang beiden
100 vrije kilometers cadeau.
Meer informatie
Hoe samen slim rijden Vught precies werkt
kunt u ook bekijken op www.vught.samenslimrijden.nu of neem contact op met Arno van
der Laan (VET Vught)
communicatie@vet-vught.nl.

MAAK KENNIS MET ONZE MEDEWERKERS VAN
DE BOR
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: Richard Brouwers, eerste medewerker BOR
Begin 2018 stelde ik mijzelf de vraag: blijf ik bij
mijn oude baas of ga ik ergens anders werken?
Ik werkte toen 20 jaar bij een particulier groenbedrijf in de buiteninrichting. Bij dit kleinschalig
bedrijf hield ik me bezig met het openbare
groen en speelvoorzieningen. Uiteindelijk ging
ik voor een nieuwe uitdaging.
We helpen elkaar
In november 2018 begon ik bij de gemeente
Vught als eerste medewerker BOR. Ik coördineer, maak van tijd tot tijd een ontwerptekening
bij reconstructies en begeleid medewerkers.
Samen met drie vaste collega’s zorgen we voor
het beheer van de openbare ruimte in het centrum. Daarnaast assisteren we de bode van het
gemeente- en raadhuis met diverse klussen of
festiviteiten. In de maand december helpen we
mee met de opbouw van de ijsbaan en zorgen
we voor de kerstverlichting in het winkelgebied.
Een of twee keer per week zit ik samen met
de andere eerste medewerkers om de weekplanning door te spreken. We bespreken onder
andere de grote projecten en/of overlappende
werkzaamheden en we kijken of we elkaar
ergens kunnen helpen. Ik vind het werk erg
leuk en alles is bespreekbaar. Regelmatig leg ik
aan mijn collega’s uit waarom we dingen wel
of niet doen. En dit kan, want er is een goede
werksfeer.

gemeente ook de overkant van de straat meteen aangepakt. Door het snoeien van de hoge
beplanting en diverse beplanting te vervangen met lagere, bloeiende soorten, kregen de
bewoners weer het gevoel dat ze in een park
wonen. Met enthousiaste reacties als gevolg. Als
wij aan het werk zijn, worden bewoners vaak
nieuwsgierig en komen zij naar ons toe. Ik heb
dan ook regelmatig contact met hen.
Samen maken we Vught mooier
Wij krijgen maar weinig meldingen. Als we
deze ontvangen, dan gaan deze meestal over
het groenonderhoud of over grond of afval dat
gedumpt is. Dit soort zaken proberen we dan
ook direct op te pakken. We gaan in gesprek
met de persoon die de melding heeft gedaan
om tot een passende oplossing te komen. Dit
doen we niet via de ‘digitale snelweg’. Ik wil aan
alle bewoners vragen: schroom niet om zaken
bij ons kenbaar te maken. Iemand die vraagt,
kan namelijk geholpen worden. Dit vergroot
de leefbaarheid binnen een mooie gemeente
als Vught. Leefbaarheid voor iedereen. Samen
maken we Vught mooier.

Proactief handelen
Het centrum moet spic en span zijn en blijven.
Daar doen wij als gemeente alles aan. Je weet
op een gegeven moment waar en wanneer
er iets moet gebeuren. De kwetsbare plekken in het groen zijn ondertussen bekend
en het onderhoud passen we daar op aan.
Duurzaamheid is de toekomst, ook hierin denken wij mee. Zo hebben de rododendrons, die
in de Boxtelseweg stonden en gerooid zijn i.v.m.
een reconstructie, een nieuwe plek gekregen in
de Van Heurnlaan. Door proactief te handelen,
blijf je zaken voor.
Zien en doen
Ik vind het belangrijk dat de bewoners zien dat
er dingen gebeuren in hun wijk. Neem als voorbeeld de bewoners van de Leeuwensteinlaan.
Deze straat ligt evenwijdig aan het prachtige
Reeburgpark. De bewoners hebben inspraak
gehad op de invulling van het groen in hun
straat. Naar aanleiding daarvan hebben wij als

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

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

ONTWERP UITWERKINGSPLAN
‘Kern Fase 2 Cromvoirt’
U kunt reageren op het ontwerp uitwerkingsplan ‘Kern Fase 2 Cromvoirt’. Hieronder
staat waar dit plan over gaat. Ook leest u hoe u hierop kunt reageren

Waar gaat het ontwerp uitwerkingsplan
‘Kern Fase 2 Cromvoirt’ over?
Het ontwerp uitwerkingsplan ‘Kern Fase 2
Cromvoirt’ gaat over het bouwen van 13
woningen binnen een plangebied in Cromvoirt,
gelegen tussen de Achterstraat en de St.Lambertusstraat. Tevens wordt de Van
Rijswijkstraat doorgetrokken tot aan de St.Vijf weken geleden is de pilot Special Voetbal Wil jij ook meedoen?
Lambertusstraat. De bestemming van het geheJeugd van start gegaan. Met veel enthousiasme
Real Lunet wil het voetbal voor deze groep
le plangebied wordt gewijzigd in de bestemminhebben kinderen de afgelopen weken getraind
kinderen graag voortzetten en heeft nog vrije
gen ‘Wonen-1’ en ‘Verkeer’. Dit uitwerkingsplan
waarbij plezier, eigenwaarde en samenzijn
plaatsen. De training van het Special Team
maakt de bouw van negen vrijstaande woninvoorop stonden. Het was een geslaagde pilot, Jeugd is op donderdag van 18.00 tot 19.00 op
gen en vier starterskoop- of seniorenwoningen
mede dankzij de begeleiders en de organisatie. sportpark Bergenshuizen, Kikvorsch 1 in Vught. mogelijk.
De pilot is georganiseerd door Real Lunet in
Kinderen vanaf 6 jaar zijn welkom om zich aan
samenwerking met MOVE Vught. Gemeente
te sluiten. Vragen of aanmelden? Dat kan door U kunt het ontwerp uitwerkingsplan
Vught heeft de pilot gesubsidieerd.
te mailen naar Jacqueline:
bekijken
specialvoetbal@reallunet.nl.
U kunt van donderdag 23 mei 2019 tot en met
woensdag 3 juli 2019 het ontwerp uitwerkingsplan met bijbehorende stukken bekijken:
• Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
crvUPKernfase2-ON01;
• Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat
Op donderdag 23 mei 2019 kunt u als u 18 jaar of ouder bent stemmen op de leden
1 in Vught.
van het Europees Parlement. Europees Parlementsverkiezingen worden één keer in
de vijf jaar gehouden waarbij leden rechtstreeks door de inwoners van de lidstaten Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
worden gekozen.
stukken die ter inzage liggen.

SPECIAL VOETBAL JEUGD
PILOT GESLAAGD

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.

IEMAND ANDERS LATEN STEMMEN VOOR HET
EUROPEES PARLEMENT (VOLMACHT)
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.
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 identiteitsbewijs laten zien (deze mag maximaal vijf
jaar zijn verlopen)

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

• h et mondeling aanvragen van een kiezerspas
kan tot woensdag 22 mei 2019 12.00 uur
Na de aanvraag van een kiezerspas kunt u
alleen nog met deze kiezerspas stemmen.
U krijgt geen nieuwe pas als de kiezerspas
zoekraakt.

COMMISSIE BESTUUR
EN SAMENLEVING
Donderdag 23 mei om 20.00 uur
Op donderdag 23 mei aanstaande vergadert
de Commissie Bestuur en Samenleving. Tijdens
deze vergadering debatteren raads-, burger- en
collegeleden over onderstaande onderwerpen.
De vergadering begint om 20.00 uur en vindt
plaats in de Commissiekamer van het Raadhuis,
gelegen aan Leeuwensteinplein 5.
Onderwerpen Commissie Bestuur en
Samenleving van donderdag 23 mei, aanvang 20.00 uur.
• Plan van scholen 2020-2023
•
Zienswijze over deelname coöperatie door
GGD Hart van Brabant
• Mandaat indienen zienswijze besluiten gemeente Haaren
• Financiële stukken WSD
• Beeldkwaliteitsplan Rozenoord

U kunt reageren op het ontwerp
uitwerkingsplan
U kunt reageren op het ontwerp uitwerkingsplan. De reactie die u indient, heet in deze fase
een ‘zienswijze’.
U kunt reageren van donderdag 23 mei 2019
tot en met woensdag 3 juli 2019. U kunt dit
schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt
niet per e-mail reageren.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar
Burgemeester en wethouders van Vught, afdeling Ontwikkeling, Postbus 10.100, 5260 GA
Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt u
bellen met de mevrouw C. van den Wildenberg
van de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 073 65 80 680.
Geef in uw brief aan dat het om een zienswijze
over het ontwerpuitwerkingsplan ‘Kern Fase 2
Cromvoirt’ gaat. Geef ook aan waarom u het
wel of niet eens bent met ontwerp uitwerkingsplan.
Wat gebeurt er na het ontwerp
uitwerkingsplan?
Het gaat hier om een ontwerp uitwerkingsplan.
U kunt daar nu op reageren. De gemeente
kijkt dan of het plan moet worden aangepast.
Daarna stelt het college van burgemeester en
wethouders het uitwerkingsplan definitief vast.
Als u het niet eens bent met het vastgestelde
uitwerkingsplan, 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 uitwerkingsplan. Dit geldt niet wanneer u dit redelijkerwijs
niet kon doen, bijvoorbeeld 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.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• Vastgesteld wijzigingsplan 'Deutersestraat 41A'
• Bestemmingsplan ‘Grote Zeeheldenbuurt’
• Voorontwerpbestemmingsplan
'St.-Michielsgestelseweg 7'

•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.

AFSLUITING KRUISING TAALSTRAAT-MARKTVELD
Op maandag 27 mei sluiten we de kruising
Taalstraat-Marktveld voor drie weken af. Deze
afsluiting is noodzakelijk omdat we nog een
stuk van de riolering vanaf het Maurickplein
richting Taalstraat moeten vervangen. Het
Marktveld blijft bereikbaar via de Schoolstraat
en Torenstraat. Het eenrichtingsverkeer op

Vliertstraat tussen huisnummer 18 en 20
• De Vliertstraat is tot en met vrijdag 31 mei
2019 afgesloten tussen huisnummer 18 en 20.

VERKEER
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
De concept-agenda en alle bijlagen staan op • Het fietspad aan de zuidzijde van de Postweg
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is
is afgesloten, tussen Kampdijklaan en rotonde
openbaar, belangstellenden zijn van harte welBosscheweg.
kom. U kunt de vergadering ook rechtstreeks • Het fietspad aan de noordzijde is tijdelijk een
volgen via internet.
twee-richting fietspad.
Indien u over een geagendeerd onderwerp uw Irenelaan
mening kenbaar wilt maken, dan is er de moge- • De Irenelaan is afgesloten in verband met de
lijkheid om tijdens de commissievergadering
bouw van La Couronne.
in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw
visie over het onderwerp met de commissie te Willem de Zwijgerlaan
delen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt • Voor de bouw van het appartementencomplex
maken, kunt u zich aanmelden via gemeente- is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.
raad.vught.nl. Voor meer informatie over het
spreekrecht kunt u contact opnemen met de
Piacenzastraat
griffier, mevrouw M.J.H.N. Collombon, tel. 073 • De Piacenzastraat is afgesloten tot en met
65 80 199, of mailen naar griffie@vught.nl.
vrijdag 24 mei t.h.v. de huisnummers 25 tot
en met 33.

Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, Vught. Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl

het Marktveld heffen we voor deze periode
op. Het P-terrein aan de Peperstraat is bereikbaar vanaf de Boxtelseweg. De Boxtelseweg
stellen we voor de bereikbaarheid van het
P-terrein tijdelijk open. Verkeer via Grote
Gent is nog niet mogelijk.

Gemeente Vught

INVOERING WOONERF
PRINSENHAGE IN VUGHT
De gemeente heeft besloten tot invoering van woonerf aan Prinsenhage.
Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn
de procedures 1a en 4 van toepassing (zie
procedurekader) in de periode van 22 mei t/m
3 juli 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

@Vught

06 11 13 32 51

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.

De vergunning is verzonden op 16 mei 2019.

zaterdag 8 juni 2019 van 11.00 tot 24.00 uur,
ingekomen op 13 mei 2019.
PROCEDURE
De ontheffing is verzonden op 14 mei 2019.
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas- • De Kikvorsch 2, overschrijden geluidsnorm op
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binzaterdag 22 juni 2019 van 14.00 tot 24.00 uur,
nen zes weken met ingang van de dag na die
ingekomen op 13 mei 2019.
waarop de beschikking is verzonden worden
De ontheffing is verzonden op 14 mei 2019.
aangetekend.

INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
• Esdoornlaan 10, kappen van een spar op het
achtererf, OV20191102, ingekomen 3 mei
2019;
• Jagersboschlaan (perceel E 3855), het verharINGEKOMEN GEBRUIKSMELDING
den van de rijbaan, OV20191105, ingekomen • Van Miertstraat 2 A, melding voor het brandop 10 mei 2019;
veilig gebruik van een verenigingsgebouw,
• Taalstraat 122, het uitbreiden van de woonkaGM20188011, ingekomen 2 november 2018.
mer, OV20191106, ingekomen op 15 mei 2019; De melding is geaccepteerd op 8 mei 2019.
• Helvoirtseweg 171 (perceel L 1021), het herbouwen van een bedrijfspand, OV20191107, PROCEDURE
ingekomen op 16 mei 2019.
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
INGEKOMEN SLOOPMELDING
procedurekader), onder vermelding van het • Helvoirtseweg 159, het verwijderen van asbestaanvraagnummer.
houdende golfplaten, SM20197032, ingekomen
op 9 mei 2019.
BESLUIT VERLENGING
De melding is geaccepteerd op 13 mei 2019.
BESLISTERMIJN AANVRAAG
• Dorpsstraat 3, het slopen van een asbesthouOMGEVINGSVERGUNNING
dende schoorsteenpijp, SM20197029, ingeko• Titus Brandsmalaan 1, het bouwen van een
men op 8 mei 2019.
bijgebouw, OV20191076.
De melding is geaccepteerd op 13 mei 2019.
Het besluit is verzonden op 14 mei 2019.
• Aert Heymlaan 18, het slopen van asbesthou• Willem de Rijkelaan 1, het realiseren van een
dende materialen, SM20197030, ingekomen op
tandheelkundig centrum, OV20191074.
7 mei 2019.
Het besluit is verzonden op 15 mei 2019.
De melding is geaccepteerd op 16 mei 2019.
• Taalstraat 53, het verwijderen van asbesthouPROCEDURE
dende materialen, SM20197026, ingekomen op
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
24 april 2019.
procedurekader), onder vermelding van het
De melding is geaccepteerd op 10 mei 2019.
aanvraagnummer.
• Helvoirtseweg 171, het verwijderen van asbest,
SM20197033, ingekomen op 10 mei 2019.
Het College van B&W heeft besloten deze
De melding is geaccepteerd op 16 mei 2019.
aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken
met toepassing van artikel 3.9 lid 2 van de Wet
PROCEDURE
algemene bepalingen omgevingsrecht.
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
ONTHEFFING OVERSCHRIJDEN
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
GELUIDSNORM INCIDENTEEL
• Aert Heymlaan 36, plaatsen van een schutting, • 
De Kikvorsch 2, overschrijden geluidsnorm
OV20191088.
op zondag 2 juni 2019 van 16.00 tot 24.00 uur,
De vergunning is verzonden op 10 mei 2019.
ingekomen op 13 mei 2019.
• St.-Michielsgestelseweg 20, het oprichten van
De ontheffing is verzonden op 14 mei 2019.
een bijgebouw, OV20191061.
• De Kikvorsch 2, overschrijden geluidsnorm op

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken met ingang van de dag na die
waarop de beschikking is verzonden worden
aangetekend.

PROCEDURES
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 stukken verkregen worden.
2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indienen bij: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publicatie 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 genomen. Uw zienswijze en een eventuele reactie hierop 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 zienswijzen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in procedure 2 is omschreven.
4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend door
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
weken). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;
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- 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 voorziening 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 daartegen een beroepschrift worden ingediend door
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
weken). Het beroepschrift moet worden ondertekend 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 elektronische 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.
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