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Zaterdag 26 oktober
VUGHT VIERT 75 JAAR VRIJHEID.
VIERT U MET ONS MEE?
Op zaterdag 26 oktober viert Vught zijn 75 jarige bevrijding. En we nodigen u allemaal
van harte uit om dat mee te vieren. Zet de datum vast in uw agenda en bereid u voor
op een warm, hartelijk en sfeervol bevrijdingsfeest voor iedereen. Want onze vrijheid
vieren we samen!
Het programma
Wat gaat deze dag u brengen? We werken aan
een speciaal, feestelijk programma dat steeds
meer vorm en inhoud krijgt. Een programma
van vieren en herdenken, waarin vrijheid en
gastvrijheid op bijzondere wijze hand in hand
gaan. Laat u verrassen!

vrijheid vieren en met elkaar delen, maken we
er samen iets moois van.
Graag tot zaterdag 26 oktober!

24 - 07 - 2019

AANGEPASTE OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRAAT
OP 24 EN 26 JULI
Vanwege de hitte is de milieustraat aanstaande woensdag 24 juli en vrijdag 26 juli geopend

Een losse stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal?
SNELLER MELDINGEN DOEN MET DE GEMEENTE APP
Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of rotzooi op straat is niet alleen vervelend,
maar kan zelfs gevaarlijk zijn. Het is daarom belangrijk dat u dit snel bij ons meldt.
Valt u iets op in de openbare ruimte? Dan kunt u dit snel en eenvoudig melden via de
‘MijnGemeente’ app. Een schoon, veilig en mooi Vught dat willen we graag zo houden.
U toch ook?
Snel en eenvoudig melden
Melden kan via internet of telefonisch, maar
nog sneller via de gemeente app. Een foto van
de situatie en een korte heldere omschrijving
zijn genoeg. Zodra wij een melding ontvangen,
nemen we deze meteen in behandeling.

Een tipje van de sluier
Een verrassing is leuk, maar natuurlijk wilt u
weten wat u mag verwachten. We lichten een
tipje van de sluier op en noemen alvast:
• Een kleurrijke, levendige bevrijdingsmarkt in
het centrum van Vught
Met gasten, theater, muziek, traditionele
ambachten en oude voertuigen. Dat alles in
een bijzondere bevrijdingsstijl van ondernemend Vught.
• Een sfeervolle lichtjesoptocht voor onze jeugd
met een gedenkwaardige ontknoping
Vughtse scholen en Plaza Cultura zetten hun
beste beentje voor.
• Een bruisend en ‘smaakvol’ slotfeest, dat wordt
geserveerd met muziek, zang en dans op en
rond het Marktveld.

van 9.00 tot 12.30 uur (in plaats van 12.30 tot
17.00 uur).

MijnGemeente app downloaden
De app is ontwikkeld voor smartphones en
tablets die werken op basis van iOS of Android.
De iOS versie is te downloaden in de Appstore,
de Android versie via de Google Playstore. Na
het installeren van de MijnGemeente app geeft
u aan dat het om de gemeente Vught gaat.
Samen maken we Vught mooier.

WALKING FOOTBALL
Eerste training nieuwe seizoen woensdag 4 september
Vindt u het leuk om te voetballen, maar is rennen achter een bal niet meer mogelijk?
Kom dan een keer naar Walking Football. Tijdens Walking Football wandelt u alleen
maar. Op deze manier is sporten voor veel mensen toegankelijk.

We maken er samen iets moois van
We staan niet elke dag stil bij onze vrijheid. Maar
als we op onze eigen Vughtse Bevrijdingsdag de

Training nieuwe seizoen
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u een
keer de sfeer komen proeven? De eerste
training van het nieuwe seizoen vindt plaats
op woensdag 4 september van 10.30 tot 11.30
uur op Sportpark Bergenshuizen (Zwaluw), De

GEZONDE COMBINATIE

Kikvorsch 5 in Vught. Noteer alvast de datum
in uw agenda en kom een keertje kijken/meedoen!
Walking Football is een initiatief van MOVE
Vught en Zwaluw VFC.

Bewegen, samen eten en ontmoeten in een gezellige sfeer
In de wijkpunten De Rode Rik, Visio de • DePetrus Sportief, Heuvel 2 in Vught op donVlasborch en DePetrus vindt iedere maand de
derdag 15 augustus, 19 september, 17 oktober,
Gezonde Combinatie plaats. Deze combinatie
21 november en 19 december.
bestaat uit een beweegactiviteit met gezond
Aanmelden via info@abzvught.nl of via 073 65
eten of een gezonde snack. Het is laagdrempelig
72 000
en iedereen kan meedoen. Naast het bewegen
staat ook de gezelligheid en het ontmoeten
De Gezonde Combinatie wordt mogelijk
centraal. Vindt u het leuk om een keer mee te
gemaakt door MOVE Vught in samenwerking
doen aan de Gezonde Combinatie? Kijk dan
met De Rode Rik, Visio de Vlasborch, DePetrus,
voor meer informatie op de website van de Welzijn Vught, Reinier van Arkel, Ouderen
wijkpunten, op www.movevught.nl of op www. Samen en ABZ.
socialekaart.vught.nl.
Waar en wanneer Gezonde Combinatie?
• De Rode Rik, Van Sonstraat 48 in Vught op
woensdag 7 augustus, 4 september, 2 oktober,
6 november en 4 december.
Aanmelden via info@roderik2.nl of tel. 06 51
74 75 25 (maandag t/m vrijdag)
• Visio de Vlasborch, Vlasmeersestraat 99 in
Vught op zaterdag 10 augustus, 14 september,
12 oktober, 9 november en 14 december.
Aanmelden via devlasborch@visio.org of tel.
088 58 61 500

HISTORISCHE WANDELING IN VUGHT OP
DINSDAG 6 AUGUSTUS
Het raadhuis is tijdelijk gesloten vanwege renovatie. Omdat een rondleiding in het
raadhuis dan niet mogelijk is, geven vrijwilligers u in plaats daarvan een rondleiding
in het historisch Vught. De historische wandeling vindt plaats op dinsdag 6 augustus
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 liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl
De historische wandelingen vinden plaats op 6
augustus, 3 september en 1 oktober. Deze wandelingen gaan door bij minimaal 5 deelnemers.

BLIK BIJ PLASTIC AFVAL
Dus NIET meer bij het glas
Blik mag niet meer aangeboden worden met het
glasafval. Voortaan stopt u blik in de plastic afvalzakken. Dit afval, PBD (plastic, blik, drankenkartons),
kunt u iedere twee weken aan de straat zetten. Het
glas blijft u aanbieden zoals u gewend bent. U verzamelt het glas in een krat dat u iedere vier weken aan
de straat kunt zetten.

LET OP
Zit er toch blik in uw glaskrat? Vanaf 1 augustus
neemt de afvalstoffendienst uw glaskrat niet meer
mee.

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

MINDER AVONDOPENSTELLINGEN AFDELING
BURGERZAKEN
In de vakantieperiode vervalt de avondopenstelling van de afdeling Burgerzaken op maandag
5 augustus. Op deze dag is het gemeentekantoor om 17.00 uur gesloten.

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN WET
GELUIDHINDER
Ten behoeve van het bestemmingsplan
‘Wijzigingsplan Stationsstraat 6a Vught’ is een
aanvraag om hogere waarden ingevolge de Wet
geluidhinder ingediend. Deze ontheffing is aangevraagd vanwege het feit dat de voorkeursgrenswaarde met betrekking tot de toegestane
geluidsbelasting overschreden wordt.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens
de verzochte hogere waarden vast te stellen.
PROCEDURE
Op dit besluit is de procedures 1b en 3 van
toepassing vanaf 24 juli 2019.

VERLEENDE EVENEMENTENVERGUNNING MET
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
-Reutsedijk 5 (Fort Isabella), het houden van
Foodtruckfestival Rrrollend op vrijdag 30
augustus van 17.00 tot 23.00 uur, zaterdag 31
augustus van 14.00 tot 23.00 uur en zondag
1 september 2019 van 12.00 tot 21.00 uur,
AP20190179.
De vergunning is verzonden op 17 juli 2019.

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.

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

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

Onverharde weg langs Drongelens
Kanaal
•
De onverharde weg langs het Drongelens
Kanaal (achterzijde Restaurant ’t Misverstand)
is voorlopig vanaf de Kampdijklaan met betonblokken afgesloten voor zwaar verkeer.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

LANDELIJKE OVERLAST PROCESSIERUPS
Drie maal zoveel rupsen als vorig jaar
De overlast van de processierups is dit jaar uitzonderlijk groot. Volgens onderzoekers
zijn er driemaal zoveel rupsen als vorig jaar. De bestrijding is een zaak van nationaal
belang geworden. Omdat er landelijk zoveel overlast is, heeft minister Schouten een
bestrijdingscentrum (Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) ingesteld. In de
gemeente Vught kunnen de bestrijders het werk niet aan. Wij doen ons uiterste best
om de overlast van de rupsen te verminderen. Het bestrijden van de processierups is
echter ingewikkeld en kost tijd.
De gemeente bestrijdt geen overlast op privéterrein. Als u overlast hebt op eigen terrein
dan bent u zelf verantwoordelijk voor de
bestrijding. De bijbehorende kosten zijn voor
eigen rekening.

Meer informatie
Hebt u vragen of wilt u meer lezen over de
processierups? Kijk dan op de speciale website
van de GGD: www.oakie.info.

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. Dit is echter niet altijd mogelijk.
We zetten ons voor de volle 100% in, maar
we kunnen helaas niet overal tegelijk zijn. We
krijgen veel meldingen binnen en we bestrijden
eerst de nesten waar veel kinderen zijn zoals
kinderspeelplaatsen en scholen.

Het college van burgemeester en wethouders
van Vught heeft op 7 mei 2019 het wijzigingsplan
‘Deutersestraat 41A’ ongewijzigd vastgesteld.
Het vastgestelde wijzigingsplan heeft vanaf 16
mei tot en met 26 juni 2019 ter inzage gelegen.
Tijdens deze termijn is geen beroep ingesteld
dan wel een verzoek om schorsing of voorlopige voorziening ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verkregen worden.

men. Ook is het niet mogelijk om op maandag
29 juli uw reisdocumenten op te halen op het
gemeentekantoor.

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
en voorletters						
Satram, V.S.K.
18-02-1983
18-07-2019
Dortangs, Y.
09-10-1988
18-07-2019

Uitschrijving wegens
vertrek naar
Onbekend
Onbekend

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraagnummer

•O
 ntwerp wijzigingsplan
‘Stationsstraat 6A’
U kunt reageren op het ontwerp wijzigingsplan
‘Stationsstraat 6A’. Hieronder staat waar dit
plan over gaat. Ook leest u hoe u hierop kunt
reageren.
Wat is een wijzigingsplan?
Een wijzigingsplan heeft dezelfde inhoud als
een bestemmingsplan, maar doorloopt een

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)

GEEN SPOEDAANVRAGEN REISDOCUMENTEN
Op vrijdag 26 juli en maandag 29 juli
Op vrijdag 26 juli en maandag 29 juli kunt u
geen spoedaanvragen doen voor reisdocumenten. Op deze twee dagen is er technisch
onderhoud nodig aan onze computersyste-

• Ontwerpbestemmingsplan ‘bestemmingsplan N65’ (tot en met 24 juli)
• Onherroepelijk wijzigingsplan
‘Deutersestraat 41A’, Cromvoirt

Het wijzigingsplan is op 27 juni 2019 in werking
getreden en op deze datum ook onherroepelijk
geworden. U kunt het wijzigingsplan raadplegen
op www.ruimtelijkeplannen.nl.

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;

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

Gemeente Vught

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- e en omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht;
- d e 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.

@Vught

06 11 13 32 51

andere procedure en voorziet in een kleine
wijziging die in het bestemmingsplan – het
moederplan - al mogelijk is als het college van
B&W hier toestemming voor geeft. Dit heet
een wijzigingsbevoegdheid. In een bestemmingsplan en in dit geval het wijzigingsplan
staat welke functies (‘bestemming’) grond heeft.
Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf.
Ook regelt een bestemmingsplan of men op die
grond mag bouwen. Een wijzigingsplan wordt
vastgesteld door het college van burgemeester
en wethouders.
Waar gaat het ontwerp wijzigingsplan
‘Stationsstraat 6A’ over?
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Stationsstraat 6A’
is opgesteld om een foutief opgenomen situatie
in het bestemmingsplan Centrum Vught e.o. te
herstellen. Op basis van het bestemmingsplan
is alleen een gebruik ten behoeve van kantoor
mogelijk. Er bevinden zich in het pand echter
ook nog 5 woningen op de verdieping. Het wijzigingsplan herstelt de foutieve situatie in het
bestemmingsplan door de bestemming van de
locatie te wijzigen naar de woonbestemming
met de aanduiding kantoor op de begane grond.
U kunt het ontwerp wijzigingsplan
bekijken
U kunt van donderdag 25 juli 2019 tot en met
woensdag 4 september 2019 het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken bekijken:
• Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
vghWPStationsstr6a-ON01);
• 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.
U kunt als belanghebbende reageren op
het ontwerp wijzigingsplan
U kunt reageren op het ontwerp wijzigingsplan
indien u belanghebbende bent. De reactie die u
indient, heet in deze fase een ‘zienswijze’.
U kunt reageren van donderdag 25 juli 2019
tot en met woensdag 4 september 2019. U
kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op:
u kunt niet per e-mail reageren.

beroep gaan wanneer u ook een zienswijze
heeft ingediend over het ontwerp wijzigingsplan. 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 de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073-6580680.

• Voorontwerpbestemmingsplan
‘De Braacken van Mariënhof ’
U kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Braacken van Mariënhof’.
Hieronder staat waar het voorontwerpbestemmingsplan over gaat. Ook leest u hoe u kunt
reageren op het voorontwerpbestemmingsplan.
Wat is een bestemmingsplan?
In een bestemmingsplan staat welke functies (‘bestemming’) grond heeft. Bijvoorbeeld
wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt
een bestemmingsplan of men op die grond mag
bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een
vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente
kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.
Waar gaat het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Braacken van Mariënhof ’
over?
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘De
Braacken van Mariënhof’ gaat over het gebied
van voormalig verzorgingstehuis de Braacken
aan de Loyolalaan. Dit verzorgingstehuis en
de daarbij gelegen kapel worden gesloopt. Op
het terrein worden maximaal 35 grondgebonden woningen gerealiseerd door de eigenaar
Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. Het
voorontwerpbestemmingsplan maakt deze
nieuwe ontwikkeling mogelijk.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan bekijken
U kunt van donderdag 1 augustus 2019 tot
en met woensdag 11 september 2019 de het
bestemmingsplan met bijbehorende stukken
bekijken:
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar
vught.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
Burgemeester en wethouders van Vught, afdevghBPBraacken-VO01;
ling Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260 GA
bij de Ontvangst- en informatiebalie van
Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt u • 
het gemeentekantoor, Secretaris van
bellen met de afdeling Ontwikkeling.
Rooijstraat 1 in Vught tijdens openingstijden.
Geef in uw brief aan dat het om een zienswijze
over het ontwerp wijzigingsplan ‘Stationsstraat Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
stukken die ter inzage liggen.
6A’ met zaaknummer Z19 - 212660 gaat. Geef
ook aan waarom u het wel of niet eens bent
met ontwerp wijzigingsplan.
U kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan
Wat gebeurt er na het ontwerp
U kunt reageren (inspreken) op het voorontwijzigingsplan?
werpbestemmingsplan.
Het gaat hier om een ontwerp wijzigingsplan. U kunt reageren van donderdag 1 augustus
U kunt daar nu op reageren. De gemeente 2019 tot en met woensdag 11 september 2019
kijkt dan of het plan moet worden aangepast. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let
Daarna stelt het college van burgemeester op: u kunt niet per e-mail reageren.
en wethouders het wijzigingsplan definitief
vast. Als u het niet eens bent met het vastge- Schriftelijke reacties kunt u sturen naar
stelde wijzigingsplan, kunt u in beroep gaan bij
Burgemeester en wethouders van Vught, afdede Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
ling Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260 GA
van State. Let op: u kunt in principe alleen in Vught. U kunt ook een mondelinge afspraak

maken met de afdeling Ontwikkeling.

OV20191174, ingekomen 16 juli 2019;
-P
 iacenzastraat 27, intern verbouwen van de
Geef in uw brief aan dat deze over het voorwoonboerderij en het plaatsen van dakramen,
ontwerpbestemmingsplan De Braacken van
OV20191175, ingekomen 17 juli 2019;
Mariënhof met zaaknummer Z18 - 204518 gaat.
Geef ook aan waarom u het wel of niet eens
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
bent met het voorontwerpbestemmingsplan.
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.
Wat gebeurt er na het voorontwerpbestemmingsplan?
VERLEENDE
Het gaat hier om een voorontwerpbestem- OMGEVINGSVERGUNNINGEN
mingsplan. Dat wil zeggen: de eerste versie van
BOUW
een nieuw bestemmingsplan. U kunt daar nu - Bosscheweg 27, verbouwen van de woning aan
op reageren. Daarna maakt de gemeente een
de achterzijde, OV20191031.
nieuwe versie: het ontwerpbestemmingsplan. De vergunning is verzonden op 16 juli 2019.
Ook daar kunt u dan weer op reageren. Daarna
stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan
INRIT/UITWEG
pas definitief vast. De wet regelt dit zo.
- Loonsebaan 56, verbreden van de bestaande
uitrit, OV20191126.
Hebt u nog vragen?
De vergunning is verzonden op 16 juli 2019.
Hebt u nog vragen over deze publicaties? Bel
dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoon- BOUW EN IN-/UITRIT
nummer 073-6580680.
- Andrej Sacharovlaan 30 en Andrej Sacharovlaan
32, bouwen van twee woonhuizen en aanleg• U vindt alle informatie over de plannen, gebiegen van in-/uitritten, OV20191070.
den en de procedure op www.vught.nl en op
De vergunning is verzonden op 15 juli 2019.
www.ruimtelijkeplannen.nl.
• Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
AANLEG
inzien op het gemeentekantoor.
- Perceel K 1427, K 1428, K 1760 Fort Isabella,
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
detectiegereed maken oever en watergang,
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
OV20191165.
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073 De vergunning is verzonden op 18 juli 2019.
65 80 680.
PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan binBOUWEN
nen zes weken met ingang van de dag na die
EN WONEN
waarop de beschikking is verzonden worden
aangetekend.
WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor ONTWERPBESCHIKKING
de activiteiten bouwen en monumenten wor- AANVRAAG
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. OMGEVINGSVERGUNNING
Andere aanvragen worden ambtelijk getoetst - 
Lunettenlaan 102 D A, wijziging brandveilig,
als ze voldoen aan de sneltoetscriteria uit
UV20191157.
de Welstandsnota. De vergaderingen van de
Welstandscommissie zijn openbaar. De agenda
Het college van B en W zijn voornemens, gelet
voor elke vergadering staat op www.vught.nl. op artikel 3.10 van de Wet algemene bepalinDe vergaderingen zijn in de oneven weken op
gen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning
dinsdagmiddag in het gemeentekantoor. Voor te verlenen.
meer informatie kunt u contact opnemen met
De ontwerpbeschikking en de daarop betrekhet secretariaat van de Welstandscommissie
king hebbende stukken op de aanvraag omgevia telefoonnummer 14073, bereikbaar op
vingsvergunning liggen ter inzage vanaf de dag
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur na publicatie.
en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
PROCEDURE
INGEKOMEN AANVRAGEN
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepasOMGEVINGSVERGUNNING
sing (zie procedurekader). De termijn eindigt
- Dr. Mollersingel 3, aanbrengen van een ijzeren
zes weken na de dag van publicatie.
constructie, OV20191168, ingekomen 9 juli
2019;
VERLEENDE
-
Van Miertstraat 2 A, verbouwen van het
ONGEVINGSVERGUNNING VAN
verenigingsgebouw, OV20191170, ingekomen
RECHTSWEGE
13 juli 2019;
-
Perceel H 2184, Loverensestraat, plaat-
Raadhuisstraat 1, verbouwen van Villa
sen van zonnepanelen (tijdelijk zonnepark),
Bleijenburg, OV20191171, ingekomen 13 juli
OV20191073.
2019;
De omgevingsvergunning is op 17 juli 2019 van
- Stadhouderspark kavel A, perceel A 689, bourechtswege verleend.
wen van een woning en aanleggen van een in-/
uitrit, OV20191172, ingekomen 15 juli 2019;
PROCEDURE
-
Taxandrialaan 9, bestaande uitbouw gebruiHierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasken voor een B·&B, OV20191173, ingekomen
sing (zie procedurekader). De termijn eindigt
15 juli 2019;
zes weken na de dag waarop de vergunning van
- Taalstraat 139, wijziging op eerder verleende
rechtswege is verleend.
vergunning het niet realiseren van de kelder,
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