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De Rode Rik is ‘thuiskomen’
HET VERHAAL VAN DE RODE RIK

Met een glimlach
Ook vele andere buurtbewoners zijn trouwe 
bezoekers. ‘Het is zo heerlijk in de buurt en het 
is er zo gezellig. We worden door de vrijwil-
ligers altijd heel welkom ontvangen.’ Veel buurt-
bewoners zijn ook vrijwilliger. ‘Het is fijn om 
nuttig en zinvol bezig te zijn. Dan zie je mensen 
met een glimlach de deur uit gaan, dat geeft mij 
écht een goed gevoel.’

Steeds leuker
‘Het is hier de laatste tijd steeds leuker.’ Een 
uit het hart gegrepen reactie van een vrijwil-
liger en tevens buurtbewoner. ‘Iedere keer is er 
weer iets nieuws. Zoals het optreden van de 
band RUM afgelopen zondag. Ik heb mijn dienst 
geruild, zo’n gave band.’ Dankzij de subsidie van 
het Oranje Fonds voor Zomeractiviteiten voor 
ouderen was dit mogelijk. Een resultaat van een 
waardevolle samenwerking met Seniorenbus 
Vught, ABZ en Ouderen Samen. 

Ook voor kinderen en jeugd
Ook kinderen en jongeren worden met open 
armen ontvangen in de Rode Rik. Tijdens 
de zomervakantie zijn er weer twee mooie 
Kids-doe-middagen voor alle kinderen van de 
basisschool die niet op vakantie zijn. En voor 
de jeugd is er binnenkort (gratis) een hip-hop 
workshop. Ook mogelijk door een bijdrage van 
het Oranje Fonds. 

In beweging
En ook letterlijk blijft de Rode Rik steeds in 

beweging. Met sinds dit jaar de maandelijkse 
gezonde lunch en bewegen op woensdag, dan-
sen op zondag en actief sporten en bewegen 
tijdens de Burendag met Olga Commandeur. 

Kracht van samenwerking
Wat maakt de Rode Rik zo bijzonder? Dat is 
toch echt de kracht van samenwerking en de 
organische manier van werken. Met de vele 
vrijwilligers en de vele Vughtse organisaties. ‘Elk 
idee dat mensen met elkaar in contact brengt 
en verbindt, daar gaan we mee aan de slag’, ver-
telt Arno van der Lee, beheerder van de Rode 
Rik, enthousiast. 

U bent altijd welkom! 

De Rode Rik is een samenwerking tussen een 
bewonersafvaardiging, Ouderen Samen, Welzijn 
Vught en Woonwijze. Kijk voor meer informa-
tie over het programma en de mogelijkheden 
op www.roderik2.nl.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE VUGHT ROND 
DE FEESTDAGEN
Het gemeentekantoor is op dinsdag 25 juni vanaf 16.00 uur gesloten in 
verband met een personeelsbijeenkomst. 

INFORMATIEBIJEENKOMST VOORTGANG 
CENTRUMPLAN OOST
Maandag 1 juli tussen 19.00-21.00 uur 
Op maandagavond 1 juli 2019 is er om 19.00 uur een informatiebijeenkomst voor 
omwonenden en geïnteresseerden over het Centrumplan Oost. Op de bijeenkomst 
geeft de ontwikkelaar GREEN Development B.V. uit Alphen aan den Rijn meer informa-
tie over de bouw van de tijdelijke winkel en de werkzaamheden in de openbare ruimte. 

De eerste stap in het nieuwe centrumplan is het 
tijdelijk verhuizen van de Albert Heijn naar de 
locatie oude postkantoor, hoek Raadhuisstraat 

– Dr. Hillenlaan. Vóór het plaatsen van de tij-
delijke winkel moeten we werkzaamheden 
uitvoeren in de openbare ruimte. Daartoe 
behoren het verleggen van kabels en leidingen 
en het aanleggen van de riolering. Ook op het 
parkeerterrein Ploegveld zijn we in deze fase 
aan het werk. Dit betekent dat er tijdens de 
grondwerkzaamheden tijdelijke parkeerplaat-
sen komen op het terrein van het voormalige 
postkantoor.  

Op deze informatiebijeenkomst vertellen we 
u meer over de vergunningaanvraag, de tij-
delijke winkel en de bevoorrading hiervan, 
tijdelijke parkeerplaatsen, kabels-, leidingen en 
rioleringswerkzaamheden. Ook gaan we in op 
de planning.

Informatiebijeenkomst op maandag 1 juli
Tijd 19.00-21.00 uur
Locatie  De Spie, achterkant van het 

gemeentekantoor (tegenover 
ingang parkeergarage)

Vanaf het begin, nu zeven jaar geleden, ben ik een trouwe bezoeker van de Rode Rik. 
Ik woon in de buurt en kom dagelijks even koffie drinken. Ook eet ik twee keer in de 
week mee en ben ik er vaak op de gezellige zondagmiddagen. De Rode Rik is voor mij 
echt thuiskomen. Sterker nog, ik kom ervoor uit bed!

HISTORISCHE WANDELING IN VUGHT OP 
DINSDAG 2 JULI 

‘Oh, wat handig. Deze mantelzorgpas stop ik meteen in mijn portemonnee.’ 

MANTELZORGPAS BIEDT EEN BEETJE 
GERUSTSTELLING
Aan mantelzorgers en mensen die mantelzorg krijgen

Het raadhuis is tijdelijk gesloten vanwege renovatie. Omdat een rondleiding in het 
raadhuis dan niet mogelijk is, geven vrijwilligers u in plaats daarvan een rondlei-
ding in het historisch Vught. De historische wandeling vindt plaats op dinsdag 2 juli 
om 10.00 uur. De kosten bedragen 5 euro per persoon. De opbrengst gaat naar de 
Heijmstichting. Deze Stichting biedt financiële hulp aan ouderen in Vught.

De wandeling duurt ongeveer twee uur en 
begint op het Maurickplein. We wandelen door 
het bos van Maurick naar Kasteel Maurick. 
Van daaruit wandelen we richting de Oude 
Gestelseweg, Huize Bergen, het Reeburgpark, 
het raadhuis en eindigen de wandeling op de 
Heuvel. Bij iedere locatie krijgt u uitleg over 
wat u ziet. 

Wandelt u mee?
Mail dan naar mevrouw L. Sidler, mailadres lies-
beth.sidler.pr@hetnet.nl

De historische wandelingen vinden plaats op 
2 juli, 6 augustus, 3 september en 1 oktober. 
Deze wandelingen gaan door bij minimaal 5 
deelnemers.

Als mantelzorger wilt u dat de zorg doorgaat, ook als u iets overkomt. Diegene die 
mantelzorg krijgt is soms erg kwetsbaar, heeft niet altijd een groot netwerk en de 
omgeving is vaak niet op de hoogte dat hij/zij mantelzorg krijgt. Zowel voor de man-
telzorger als de persoon die mantelzorg krijgt, is het belangrijk dat er iemand gebeld 
kan worden in geval van nood. Daarom heeft het Mantelzorgteam Vught de mantel-
zorgpas geïntroduceerd. Een hulpmiddel dat bijdraagt aan een beetje geruststelling.

Informatie voor anderen
Het Mantelzorgteam heeft twee mantelzorg-
passen beschikbaar. Een voor de mantelzorger 
en een voor de persoon die mantelzorg krijgt. 
Op deze mantelzorgpas staan gegevens van 
mensen die gebeld kunnen worden bij nood. 
De pas heeft de grootte van een visitekaartje 

en is gemakkelijk op te bergen in bijvoorbeeld 
een portemonnee. De eigenaar van de mantel-
zorgpas kan zelf de namen op de pas schrijven.

Wilt u meer weten over de mantelzorgpas of 
wilt u er een ontvangen, neem dan contact op 
met het Mantelzorgteam Vught.

ZORGOPPAS 
Ouders met zorgbehoevende kinderen in Vught kunnen gebruik maken van Zorgoppas. 
Wilt u even tijd voor uzelf of voor elkaar of wilt u gewoon even niet zorgen? Dan regelt 
Zorgoppas voor u een oppas met ervaring. 

Perfecte match
Als u een ervaren oppas zoekt, dan neemt u 
telefonisch contact op met Zorgoppas. U geeft 
uw wensen door, geeft aan hoe vaak u iemand 
nodig hebt en vertelt waar de oppas bijvoor-
beeld mee moet kunnen omgaan. Zorgoppas 
zoekt voor u de juiste kandidaten. U, als ouder, 
kiest dan de oppas kandidaat die het beste bij 
u en de kinderen past. 

Geen indicatie
U hebt geen indicatie nodig om gebruik te 
kunnen maken van Zorgoppas en u hoeft geen 
uitgebreid formulier over uw kind in te vul-
len. In de gemeente Vught kunt u een keer in 
de twee weken Zorgoppas inzetten. U betaalt 
€ 7,00 per uur.

Oppaskandidaten
De oppaskandidaten worden allemaal zorgvul-
dig gescreend. Grofweg zijn zij in te delen in 
drie categorieën: parttimers in de zorg, studen-
ten in de laatste fase van hun zorgopleiding en 
ervaringsdeskundigen. Bijvoorbeeld iemand die 
is opgegroeid met een dove zus en daardoor 
gebarentaal beheerst. De oppas via Zorgoppas 
is iemand aan wie u de zorg voor uw kind met 
een gerust hart uit handen kan geven.

Meer informatie
Wilt u gebruik maken van Zorgoppas of wilt u 
meer informatie, kijk dan op 
www.zorgoppas.nl/vught.

VRAAG UW PASPOORT OF IDENTITEITSKAART OP 
TIJD AAN 
Verloopt uw paspoort of identiteitskaart binnenkort en hebt u plannen om naar het 
buitenland te gaan? Vraag dan op tijd uw nieuwe reisdocument aan. De periode tussen 
aanvraag en afgifte is vijf werkdagen. U kunt een afspraak maken via www.vught.nl of 
bel naar 073 658 06 80.

Bij de aanvraag voor een paspoort neemt u al 
uw identiteitsbewijzen en paspoorten die in uw 
bezit zijn. Ook als ze zijn verlopen. Ook neemt 
u een geschikte pasfoto mee. U kunt als ouder 
niet namens uw kinderen een paspoort aanvra-
gen. U moet uw kinderen meenemen naar het 
gemeentekantoor.

Geldigheid
Bent u 18 jaar of ouder en vraagt u nu een 
paspoort aan? Dan is uw paspoort of identi-
teitskaart 10 jaar geldig. Voor iedereen onder 
de 18 jaar is het paspoort of identiteitskaart 5 
jaar geldig. 

Hebt u nog vragen? Kijk op www.vught.nl of bel 
tel. 073 658 06 80.
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WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Ontwerpbestemmingsplan ‘bestemmingsplan 
N65’

•  Ontwerp uitwerkingsplan 'Kern Fase 2 Crom-
voirt'

• Vastgesteld wijzigingsplan 'Deutersestraat 41A'

•  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 opgeheven.

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 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.

VERKEER

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

GEZAMENLIJKE 
COMMISSIE
Donderdag 20 juni om 20.00 uur

Op donderdag 20 juni aanstaande vergadert de Gezamenlijke Commissie. 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 Gezamenlijke Commissie 
van donderdag 20 juni, aanvang 20.00 
uur:

• Kadernota 2020-2023
• Bestuursrapportage I-2019
• Jaarrekening en Jaarverslag 2018
•  Aanvraag bijdrage tweede fietsbrug rotonde 

Postweg-Heunweg
• Nieuwe basisschool Vught
•  Jaarverslag 2018, jaarrekening 2018 en begroting 

2020 Brabants Historisch Informatiecentrum 
(BHIC)

•  Zienswijze jaarverantwoording, resultaatbe-
stemming 2018 en programmabegroting 2020 
Veiligheidsregio Brabant-Noord

• Ontwerpprogrammabegroting ODBN 2020
•  Wijziging Gemeenschappelijke regeling 

Regionale Ambulancevoorziening (RAV) 
Brabant Midden-West-Noord

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 
mogelijkheid om tijdens de commissievergade-
ring in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid 
uw visie over het onderwerp met de com-
missie 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.

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
van Bruchem, M.M. 03-12-1969 14-06-2019 Onbekend
Doldersüm, W.A.F. 07-05-1980 14-06-2019 Onbekend
Feiferek, G.P. 01-11-1984 17-06-2019 Onbekend
Düzgün, D. 25-11-1988 17-06-2019 Onbekend
Fassbender, M.A.J. 21-02-1976 17-06-2019 Onbekend
Augustuszoon, G.H. 26-07-1991 17-06-2019 Onbekend
Hovius, H.J. 18-11-1968 17-06-2019 Onbekend
Daemen, E. 15-03-1985 17-06-2019 Onbekend

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

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

•  Koninginnelaan 1 B, brandveilig gebruik modu-
laire leslokalen Koningslinde, UV20194004, 
ingekomen 6 juni 2019;

•   Loonsebaan 56, verbreden van de bestaande 
uitrit, OV20191126, ingekomen 6 juni 2019;

•  Mariaplein 12, kozijnen vervangen door kozij-
nen met dubbelglas, OV20191127, ingekomen 
7 juni 2019;

•  Heiweg 26, uitbreiden van de woning aan 
de achterzijde en op de eerste verdieping, 
OV20191128, ingekomen 7 juni 2019;

•  Nabij Perceel D 3745 Esscheweg, bouwen van 
een woning het aanleggen van in-/uitrit en 
plaatsen warmtepomp, OV20191129, ingeko-
men 10 juni 2019;

•  Van Voorst tot Voorststraat 21, plaatsen van 
een dakopbouw, OV20191130, ingekomen 12 
juni 2019;

•  Van Voorst tot Voorststraat 23, plaatsen van 
een dakopbouw, OV20191131, ingekomen 12 
juni 2019;

•  Ockeghemstraat 41, bestaande gevelbekleding 
vervangen door kunststof witte gevelbekleding, 
OV20191132, ingekomen 12 juni 2019;

•  Perceel C1512/C2319 en C2317 Bleijendijk, 
kappen van 69 bomen, OV20191134, ingeko-
men 7 juni 2019;

•  Loverensestraat 3, bouwen van vier bungalows, 
OV20191135, ingekomen 13 juni 2019;

•  Meierijsingel 28, aanbouwen van een overkap-
ping, OV20191136, ingekomen 13 juni 2019.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW

•  Boslaan 49, het vervangen van het bestaande 
hekwerk, OV20191119.

De vergunning is verzonden op 11 juni 2019.
•  Lunettenlaan 102 D A, verandering van brand-

compartimentering, OV20181264.
De vergunning is verzonden op 7 juni 2019.

•  Willem de Rijkelaan 83, plaatsen van een dak-
kapel, OV20191051.
De vergunning is verzonden op 11 juni 2019.

•  St.-Elisabethstraat 19 A, plaatsen van een 
warmtepomp, OV20191116.

De vergunning is verzonden op 11 juni 2019.
•  Baarzenstraat 3, plaatsen van een nokver-

hoging aan de achterzijde van de woning, 
OV20191122

de vergunning is verzonden op 13 juni 2019.

KAP
•  St.-Elisabethstraat 2, kappen van een Noorse 

esdoorn, OV20191109.
De vergunning is verzonden op 13 juni 2019.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING 
EN IN- EN UITRIT

•  Margrietlaan 9, plaatsen van een erfafschei-
ding, tuinhuis en verplaatsen van een in-/uitrit, 
OV20191092

De vergunning is verzonden op 13 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. 

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING 
UITGEBREIDE PROCEDURE

•  Hoevensestraat 23 en 25, bouwen van een 
woning en samenvoegen van twee woningen, 
UV20184027.

De vergunning is verzonden 12 juni 2019.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepas-
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen 
zes weken met ingang van de dag na publicatie 
ingediend worden.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Baarzenstraat 42, verwijderen van asbesthou-

dende vloerbedekking, SM20197036, ingeko-
men 27 mei 2019.

De melding is geaccepteerd op 6 juni 2019.

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

WET MILIEUBEHEER 

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:

•  18 februari 2019 melding op grond van het 
Besluit algemene regels inrichtingen milieube-
heer (activiteitenbesluit), starten van een pan-
nenkoeken restaurant, MM20180015, geves-
tigd aan de Reutsedijk 4,  te Vught.

De melding is geaccepteerd op 12 juni 2019 
verzending.

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

BESLUIT HOGERE WAARDE WET 
GELUIDHINDER
Ten behoeve van de omgevingsvergunning 
voor het buitenplanse afwijken op de locatie 
Hoevensestraat 25 is een aanvraag om hogere 
waarden ingevolge de Wet geluidhinder inge-
diend. Deze ontheffing is aangevraagd vanwege 
het feit dat de voorkeursgrenswaarde met 
betrekking tot de toegestane geluidsbelasting 
overschreden wordt. Burgemeester en wet-
houders hebben besloten de verzochte hogere 
waarden vast te stellen. 

PROCEDURE
Op dit besluit is de procedures 1c van toe-
passing. Belanghebbenden kunnen tegen het 
besluit vanaf 13 juni 2019 gedurende zes weken 
een beroepschrift indienen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Ook 
kan binnen deze termijn een verzoek om voor-
lopige voorziening worden ingediend bij de 
Voorzitter van de genoemde afdeling.

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  De Schakel 12, Animal Day op vrijdag 27 
september 2019 van 15.00 tot 23.00 uur, 
AP20190157, ingekomen op 30 april 2019.

De vergunning is verzonden op 13 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. 

WIJZIGING TIJDELIJKE 
VERKEERSMAATREGEL 
OPENLUCHTCONCERT

•  Heuvel (voor DePetrus) i.p.v. eerder gepubli-
ceerde locatie voor de Speeldoos, het houden 
van een openluchtconcert op woensdag 3 juli 
2019 tussen 18.45 en 21.151 uur, AP20190162, 
wijziging ontvangen op 7 juni 2019.

Het besluit is verzonden op 11 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. 


