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WETHOUDER TOINE VAN DE VEN 
OPENT DE SHOTSPOT

Op woensdag 5 juni opende wethouder Toine 
van de Ven de zogenaamde ShotSpot, een digi-
tale muur om tegen aan te voetballen, muziek 
mee te maken of mikspelletjes te doen. Deze 
ShotSpot staat op het Lidwinaveld. Deze leuke 
interactieve muur is niet alleen leuk om tegen-
aan te voetballen maar ook voor hockey, bal 
gooien, tikspelen en nog veel meer. Kom maar 
eens langs en probeer de Shot Spot uit.

HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
Woensdag 19 juni in Woonzorgcentrum Theresia

Vooraf aanmelden
De lezing wordt gehouden in WZC Theresia, 
Molenrijnselaan 48 in Vught. Aanvang is om 

19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De toegang 
is gratis. U kunt zich aanmelden via tel. 073 65 
72 000 of via geheugencafevught@gmail.com.

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN VERGUNNING-
AANVRAGEN IN UW BUURT?
Meldt u zich aan voor de e-mailservice
Wilt u weten of er binnenkort in uw omgeving een verbouwing aankomt? Of dat er 
in uw buurt bomen gekapt of een huis gerenoveerd gaat worden. Meldt u zich dan 
aan voor de e-mailservice van de overheid. Zo mist u geen bekendmaking meer in uw 
postcodegebied en weet u precies wat er speelt in uw buurt.

Hoe werkt het?
• Ga naar www.overheid.nl
•  Ga op het midden van de pagina naar het 

icoontje ‘Blijf op de hoogte’
• Vul uw mail adres en postcode in
•  Vul in welke vergunningaanvragen u wilt ont-
vangen

U kunt zich altijd afmelden voor deze e-mail-
service. Hebt u nog vragen? Mail dan naar 
gemeente@vught.nl of bel naar 073 65 80 680.

Tijdens Het Geheugencafé Vught op woensdag 19 juni vertelt Trix van Oosteren 
over wat casemanagement kan betekenen voor mantelzorgers en mensen met 
geheugenproblematiek.

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 bij-
zondere 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 aanvra-
gen? Neem dan eerst contact op met Yolanda 
van den Berg, Kabinetszaken bij de gemeente 
Vught via telefoonnummer 073-6580133. 

Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdien-
sten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een 
Koninklijke Onderscheiding en welke docu-
menten nodig zijn voor de aanvraag. 

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 vertrouwe-
lijk houdt.

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke 
Onderscheiding? Kijk ook op onze website 
www.vught.nl/onderscheidingen voor alle infor-
matie en het formulier. 

INFORMATIEPLICHT ENERGIEBESPARING VOOR 
BEDRIJVENSLEVEN
Hebt u al voldaan aan deze informatieplicht?
In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat het bedrijfsleven zich 
inzet voor energiebesparing. De overheid en het bedrijfsleven willen met de informa-
tieplicht deze besparing versnellen. Als u voor 1 juli 2019 niet voldoet aan de informa-
tieplicht, kan de gemeente handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u 
hebben in de vorm van een dwangsom.

Wat is de informatieplicht?
Verbruikt uw bedrijf of instelling (inrichting) per 
jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 
m3 aardgas (of een equivalent)? Dan bent u 
nu al verplicht om energiebesparende maatre-
gelen te nemen met een terugverdientijd van 
5 jaar of minder. Dit is de energiebesparings-
plicht. In 2019 komt daar de informatieplicht 
bij. Dit betekent dat u uiterlijk voor 1 juli 
2019 voor ieder bedrijf of instelling (inrichting) 
moet rapporteren welke energiebesparende 

maatregelen u hebt genomen. Dit doet u in 
het eLoket van RVO.nl. Wanneer u voor 1 juli 
2019 niet rapporteert in het eLoket, kan de 
gemeente handhavend optreden. Dat kan finan-
ciële gevolgen voor u hebben in de vorm van 
een dwangsom. 

Informatie
Voor meer informatie: www.rvo.nl/informatie-
plicht of neem contact op met de gemeente 
Vught via tel. 073 65 80 680. 

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING 
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer 
wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Het 
college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven. 

Naam  Geboortedatum Datum besluit Uitschrijving wegens
en voorletters      vertrek naar
Bots, M. 05-11-1955 07-06-2019 Onbekend
Van Emmerik, A.J.M. 14-03-1950 07-06-2019 Onbekend

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraag-
nummer

REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN 
PARKEERVOORZIENING VOOR HET OPLADEN 
VAN ELEKTRISCHE AUTO’S (E-LAADPUNT)
De gemeente heeft besloten tot het instellen/ 
realiseren van een tweetal gereserveerde par-
keerplaatsen voor het opladen van elektrische 
auto’s (E-laadpunt) gelegen aan Willem de 
Rijkelaan en Gogelstraat in Vught. Deze ver-
keersmaatregel wordt uitgevoerd door middel 
van toepassing van bord E04 (parkeergelegen-
heid) met onderbord met de tekst “uitsluitend 
opladen elektrische voertuigen”. 

Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op 
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn de 
procedures 1a en 4 van toepassing (zie proce-
durekader) in de periode van 12 juni t/m
24 juli 2019.
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WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Ontwerp uitwerkingsplan 'Kern Fase 2 
Cromvoirt'

•  Vastgesteld wijzigingsplan 'Deutersestraat 41A'
•  Bestemmingsplan ‘Grote Zeeheldenbuurt’

• 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.

WEGWERKZAAMHEDEN

Boxtelseweg, Grote Gent en Maurickplein
•  De Boxtelseweg is afgesloten tussen de Dokter 

Hillenlaan en Peperstraat/Grote Gent. Het 
P-terrein is bereikbaar vanaf het Marktveld en 
via de Boxtelseweg.

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

•  Aansluiting Taalstraat - Marktveld is tot 14 
juni afgesloten. Het eenrichtingsverkeer tus-
sen Torenstraat en Peperstraat wordt tijdelijk 
opgeheven.

•  De trap naar viaduct Muyserick is tot 25 juni 
afgesloten.

•  De Grote Gent en Boxtelseweg zijn van 17 
juni tot en met 25 juni afgesloten tussen 
Grote Gent en Nachtegaalslaantje. Afsluiting 
i.v.m. aanbrengen asfalt en markeringen. De 
Dokter Hillenlaan is afgesloten tussen huisnr. 
11 en Boxtelseweg.

•  Het doorgaand verkeer wordt tijdens de 
afsluiting omgeleid via de Vlasmeersestraat. 
Het eenrichtingsverkeer wordt tijdelijk opge-
heven.

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

is afgesloten, tussen Kampdijklaan en rotonde 
•  Het fietspad aan de noordzijde tijdelijk twee-

richtingen.

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.

Kampdijklaan
•  Op maandag 17 juni is de Kampdijklaan vanaf 

09.00 uur een halve dag afgesloten i.v.m. het 
leggen van mantelbuizen.

• Er is geen omleiding.

VERKEER

ASFALTEREN: BOXTELSEWEG-GROTE GENT 
AFGESLOTEN
Maandag 17 juni tot en met dinsdag 25 juni
De werkzaamheden aan het Maurickplein en de Boxtelseweg zijn zo goed als klaar. 
We moeten alleen nog de fietspaden en weg asfalteren en de wegbelijning aanbren-
gen. Om deze werkzaamheden aan de Boxtelseweg en Maurickplein goed uit te voe-
ren sluiten we deze wegen één week af voor al het verkeer. Ook de aansluitingen met 
de Dokter Hillenlaan en Leeuwensteinlaan zijn dan gestremd. 

Opheffen eenrichtingsverkeer 
Vlasmeersestraat
Van maandag 17 juni tot en met dinsdag 25 juni 
is de Boxtelseweg/ Grote Gent afgesloten voor 
al het verkeer in verband met asfalteringswerk-
zaamheden. Als we de Boxtelseweg afsluiten 

is het centrum vanuit Vught Zuid moeilijk te 
bereiken. Om ervoor te zorgen dat het cen-
trum van Vught bereikbaar blijft, heffen we 
het eenrichtingsverkeer in de Vlasmeersestraat 
tijdelijk op. 

RECTIFICATIE ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘N65’ EN ONTWERPVERZOEK HERBEGRENZING
Door een technische storing, die is veroorzaakt door blikseminslag, is het bestem-
mingsplan pas sinds zaterdag 8 juni digitaal beschikbaar gesteld op ruimtelijke plan-
nen. Het fysieke exemplaar ligt vanaf 6 juni ter inzage bij de “Ontvangst- en informa-
tiebalie” van het gemeentekantoor.

U kunt reageren op het ontwerpbestemmings-
plan ‘bestemmingsplan N65’. Hieronder staat 
waar dit plan over gaat. Ook leest u hoe u 
hierop kunt reageren.

Waar gaat het ontwerpbestemmings-
plan ‘bestemmingsplan N65’ over? 
Het gebied van het bestemmingsplan ‘begint’ 
ten oosten van de aansluiting Helvoirtseweg/
John F. Kennedybaan (hm 4.18) en loopt in 
westelijke richting tot aan de gemeentegrens 
met Haaren. Binnen dit gebied wordt de N65 
aangepast. 
In december 2017 is voor de reconstructie 
van de N65 het voorontwerpbestemmingsplan 
N65 op basis van het voorkeurs alternatief 
(VKA) voor de N65 in Vught in procedure 
gebracht.
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter 
inzage gelegen van 14 december 2017 tot en 
met 31 januari 2018. Er zijn 25 inspraakreacties 
ingediend. Ook zijn er reacties binnengekomen 
van de vooroverleginstanties zoals de pro-
vincie, Rijkswaterstaat en het waterschap. De 
inspraakreacties en de beantwoording zijn ver-
werkt in een Nota van Inspraak en vooroverleg. 
Naar aanleiding van de inspraakreacties heeft 
de stuurgroepN65 op 19 maart 2018 beslo-
ten het VKA op enkele onderdelen te opti-
maliseren. De optimalisatievoorstellen heb-
ben geleid tot een vernieuwd VKA, genaamd 
'Reconstructie N65'. 
Dit bestemmingsplan is de planologische ver-
taling van het plan ‘Reconstructie N65’. Het 
ontwerpbestemmingsplan is op vele punten 
aangepast/verbeterd ten opzichte van het voor-
ontwerpbestemmingsplan. 

Waar gaat het ontwerp verzoek 
herbegrenzing over? 
In het ontwerpbestemmingsplan wordt uit-
gegaan van een herbegrenzing van het 
Natuurnetwerk Brabant. Om die reden is ook 
een herbegrenzing van het gebied Gemengd 
landellijk gebied en het gebied Groenblauwe 
mantel in het plangebied noodzakelijk. 
Ongeveer 1,5 ha van het plangebied is gelegen 
in het NNB. De Verordening ruimte van de pro-
vincie Noord-Brabant bevat regels ten aanzien 
van de herbegrenzing en compensatie van NNB. 
In dit kader is het voornemen een verzoek in 
te dienen bij het college van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Noord-Brabant tot 
herbegrenzing. Ook tegen dit voornemen kun-
nen zienswijzen worden ingediend. 
 
U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
bekijken 
U kunt van donderdag 13 juni 2019 tot en met 
woensdag 24 juli 2019 het bestemmingsplan 
met bijbehorende stukken met daarin de moti-
vering tot herbegrenzing bekijken:
1.  Via internet (www.vught.nl, www.rijksinfra-

vught.nl) en www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
ID-nummer NL.IMRO.0865.vghBPN65-
ON01;

2.  Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het 

gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 
1 in Vught. 

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

De gemeente houdt een informatiebijeenkomst 
De gemeente houdt op 13 juni 2019 een inloop-/
informatiebijeenkomst Rijksinfrastructuur. U 
bent daar van harte welkom. U kunt dan het 
plan bekijken. Ook kunt u daar vragen over 
stellen aan ambtenaren van de gemeente.
De inloop-/informatiebijeenkomst 
Rijksinfrastructuur is bij Novalis in Vught en 
begint om 17.00 uur. Om 19.00 uur zal er een 
presentatie worden gegeven. In de presentatie 
nemen we de onderdelen van het ontwerpbe-
stemmingsplan graag met u door. We vertellen 
u hoe het plan in elkaar zit, uit welke onderde-
len het bestaat en hoe de procedure voor het 
bestemmingsplan verloopt. 

U kunt reageren op het ontwerpbestem-
mingsplan 
U kunt reageren op het ontwerpbestemmings-
plan en/of het ontwerp verzoek om herbegren-
zing. De reactie die u indient, heet in deze fase 
een ‘zienswijze’.
U kunt reageren van donderdag 13 juni 2019 
tot en met woensdag 24 juli 2019. U kunt dit 
schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt 
niet per e-mail reageren.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de 
gemeenteraad van Vught, afdeling Ontwikkeling, 
postbus 10.100, 5260 GA Vught. Voor een mon-
delinge afspraak kunt u bellen met mevrouw 
Sillekens van de afdeling Ontwikkeling via tele-
foonnummer 073-6580680.
Geef in uw brief aan dat het om een ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan N65 
met zaaknummer [Z17 - 193278] of dat het 
betrekking heeft op het ontwerpverzoek tot 
herbegrenzing gaat. Geef ook aan waarom u 
het wel of niet eens bent met ontwerpbestem-
mingsplan.

Wat gebeurt er na het ontwerpbestem-
mingsplan? 
Het gaat hier om een ontwerpbestemmings-
plan. U kunt daar nu op reageren. De gemeente 
kijkt dan of het plan moet worden aangepast. 
Daarna stelt de gemeenteraad het bestem-
mingsplan definitief vast. Als u het niet eens 
bent met het vastgestelde bestemmingsplan, 
kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Let op: u 
kunt in principe alleen in beroep gaan wanneer 
u ook een zienswijze heeft ingediend over het 
ontwerpbestemmingsplan. Dit geldt niet wan-
neer u dit redelijkerwijs niet kon doen, bijvoor-
beeld omdat het plan naar de vaststelling toe is 
gewijzigd en u daar op reageert.
 
Plannen aan spoor en weg 
Wilt u meer weten over de plannen aan de 
N65 (of aan het spoor)? Kijk op website 
www.rijksinfravught.nl

OMGEVINGSVERGUNNING ‘HOEVENSESTRAAT 23-25’ 
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Vught maken bekend, dat zij met toepassing 
van artikel 2.12. lid 1 sub a onder 3 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met 
toepassing van de uitgebreide procedure de 
omgevingsvergunning hebben verleend voor de 
bouw van een woning aan de Hoevensestraat 
23. De omgevingsvergunning voorziet in de 
bouw van een woning op 3 meter van de zijde-
lingse perceelgrens. Hiertoe heeft de gemeen-
teraad een verklaring van geen bedenkingen 
afgegeven op 6 juni 2019.

De omgevingsvergunning, de verklaring van 
geen bedenkingen en de bijbehorende stuk-
ken liggen met ingang van 13 juni 2019 tot 
en met 24 juli 2019 gedurende zes weken ter 
inzage in het gemeentekantoor te Vught. Deze 
stukken zijn alleen digitaal (onder ID-nummer 
NL.IMRO.0865.bgPBHoevensestr23-VG01) op 
www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien en elke 
werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur (vrijdag 
van 9.00 uur tot 12.30 uur) bij de Ontvangst 
en Informatie balie.

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. Wij maken u erop attent dat 
slechts beroep tegen de vergunning kan wor-
den ingediend als ook een zienswijze is inge-
bracht tegen de ontwerpbeschikkingen en men 
belanghebbende is.

Het beroepschrift kunt u richten aan de 
Rechtbank Oost-Brabant sector Bestuursrecht, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U 
kunt ook digitaal beroep instellen bij genoem-
de rechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. 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 griffie-
recht 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.

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

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN WET 
GELUIDHINDER
Ten behoeve van het bestemmingsplan ‘N65’ is 
een aanvraag om hogere waarden ingevolge de
Wet geluidhinder ingediend. Deze ontheffing 
is aangevraagd vanwege het feit dat de voor-
keursgrenswaarde met betrekking tot de toe-
gestane geluidsbelasting overschreden wordt.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens 
de verzochte hogere waarden vast te stellen.

PROCEDURE
Op dit besluit is de procedures 1a en 3 van 
toepassing vanaf 13 juni 2019.
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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

•  Martinilaan 35A, het verwijderen van een 
30-tal bomen i.v.m. aantasting door de let-
terzetter, OV20191120, ingekomen op 29 mei 
2019;

•  Perceel H 2180 t.h.v. Achterstraat, het bouwen 
van een woning en aanleggen van een inrit, 
OV20191121, ingekomen op 30 mei 2019;

•  Baarzenstraat 3, het plaatsen van een nok-
verhoging aan de achterzijde van de woning, 

OV20191122, ingekomen op 3 juni 2019;
•  Boslaan 49, plaatsen van een afrastering ter 

vervanging van de bestaande, OV20191119, 
ingekomen 28 mei 2019;

•  Boslaan 49, plaatsen van een paninikiosk, 
OV20191123, ingekomen 29 mei 2019;

•  St.-Elisabethstraat 19 A, brandveilig gebruik 
voor beweegzaal de Springplank, UV20194003;

• Koninginnelaan 1 B, realiseren van modu-
laire leslokalen voor basisschool Koningslinde, 
OV20191125, ingekomen 5 juni 2019.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW
•  Heiweg 10, verbouwen en uitbreiden van de 

bestaande woning, OV20191103.
De vergunning is verzonden op 5 juni 2019.

INRIT/UITWEG
•  St.-Lambertusstraat 62, aanleggen van een 

in-uitrit aan de achterzijde van de woning, 
OV20191091.

De vergunning is verzonden op 4 juni 2019.
KAP

•  Esdoornlaan 10, kappen van een spar op het 
achtererf, OV20191102.

De vergunning is verzonden op 6 juni 2019.

BOUW MET PLANOLOGISCHE 
AFWIJKING
•  Deken van Oss-straat 4, realiseren van een 

B&B met twee gastenkamers en een badkamer 
binnen een monument, OV20191093.

De vergunning is verzonden op 4 juni 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. 

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Bronoliebergweg 8, slopen van de houten zij-

kant van de woning, SM20197021, ingekomen 
29 maart 2019.

De melding is geaccepteerd op 3 juni 2019.

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING MET 
ONTHEFFING SLUITINGSUUR

•  Esschestraat 118, het houden van het duurre-
cord biljarten (43 uur) van vrijdag 25 oktober 
23.00 uur tot en met zondag 27 oktober 17.00 
uur, AP20190176, ingekomen op 22 mei 2019.

De vergunning met ontheffing is verzonden op 
5 juni 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 ARTIKEL 8.40 WET 
MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Vught 
maken bekend, dat de volgende melding(en) als 
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieube-
heer is ingekomen:

•  op 28 april 2019 ingekomen melding op grond 
van het Besluit algemene regels inrichtingen 
milieubeheer (activiteitenbesluit), starten van 
een tandartsenpraktijk, MM20190009, geves-
tigd aan Willem de Rijkelaan 1, te Vught.

De melding is geaccepteerd op 29 mei 2019 
verzending.

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

BOUWEN 
EN WONEN

MILIEU


