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TAALHUIS IN DE GEMEENTE VUGHT
Leren met plezier
In de gemeente Vught hebben ongeveer 3.000 inwoners moeite met rekenen, taal
of digitale vaardigheden. Deze mensen kunnen een achterstand oplopen in de
samenleving. Ze komen moeilijker aan een baan en zijn maatschappelijk minder actief.
Silke Dragstra werkt sinds begin mei als coördinator Taalhuis in de gemeenten Vught,
Boxtel en Sint-Michielsgestel.
DePetrus dé plek
Ontmoetingscentrum DePetrus is straks in de
gemeente Vught dé plek waar mensen terecht
kunnen met hun taal-, reken- of digitale vragen.
Silke: ‘Het Taalhuis is er voor alle inwoners
van Vught vanaf 18 jaar. We willen op een laagdrempelige manier maatwerk leveren en samen
bekijken wat voor de deelnemer het meest
passende aanbod is. Dat kan een taalmaatje zijn
om samen de krant mee te lezen of in groepsverband de Nederlandse taal te leren spreken.
Maar het kan ook een cursus zijn waarin men
leert met de computer om te gaan of met een
DigiD te werken.’

Silke: ‘Het Taalhuis is een proactieve
samenwerking van verschillende organisaties
en van iedereen die met enthousiasme de
basisvaardigheden van volwassenen wil
verbeteren. Het staat voor leren met plezier.
Met de oprichting van het Taalhuis Vught leggen
we de basis voor een gezamenlijke aanpak van
laaggeletterdheid.’
Verbinden en samenwerken
Silke heeft de afgelopen jaren al succesvol
Taalhuizen opgezet in Bergeijk, Valkenswaard
en Cranendonck. Ze is dus bekend met de
materie en gewend om met verschillende
partners samen te werken aan een gezamenlijk
doel. ‘Dat maakt het werken voor het Taalhuis
zo leuk,’ zegt Silke. ‘Het versterken van de
basisvaardigheden kun je niet alleen, daar moet
je echt samen aan werken. En dat ik dan die
partijen mag verbinden en mag onderzoeken
hoe we elkaar op dit gebied kunnen versterken,
maakt dat ik met plezier naar mijn werk ga.’

Oproep voor vrijwilligers Taalhuis
Om het Taalhuis goed te laten functioneren,
zijn er vrijwilligers nodig. Vrijwilligers die
helpen om de deelnemers één op één of
in een klein groepje beter te leren lezen,
schrijven, rekenen en/of de spreekvaardigheid
te bevorderen. Een vrijwilliger moet minimaal
1 dagdeel per week beschikbaar zijn en krijgt
een taalvrijwilligerstraining van 4 dagdelen door
Stichting Lezen & Schrijven. Aanmelden kan via
info@welzijnvught.nl of vught@babeldenbosch.
nl. ‘En zo wordt het Taalhuis een netwerk voor
én door Vughtenaren, waardoor iedereen kan
blijven meedoen in de maatschappij!’ aldus Silke.
Het Taalhuis Vught is een taalnetwerk waarin
verschillende kernpartners uit Vught samen
de strijd aan gaan tegen laaggeletterdheid
in de gemeente Vught. De kernpartners in
Vught zijn: Stichting Lezen & Schrijven, Babel
Bibliotheek Vught, Koning Willem I College,
Sagènn, WSD, Welzijn Vught, ABZ Vught en
de gemeente Vught. Deze partners staan
klaar voor alle inwoners van de gemeente
Vught die moeite hebben met rekenen, taal
of digitale vaardigheden.
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ONDERNEMEN IN VUGHT
Bent u ondernemer of wilt u een onderneming in de gemeente starten? Hebt u
vragen over ondernemen? Neem dan contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris,
Sevanne Bouman. Zij is hét gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemend Vught en
de schakel tussen het bedrijfsleven en de gemeente.
De bedrijfscontactfunctionaris pakt alle
inkomende vragen, wensen en problemen van
ondernemers op. Zij legt deze bij de juiste
ambtenaar neer en zorgt voor de terugkoppeling.
De functionaris is de directe relatie tussen
gemeente, lokale ondernemersvereniging(en)
en individuele bedrijven. Hiermee stimuleren
we de lokale economie én we verbeteren

de samenwerking
ondernemers.

tussen

gemeente

en

Hebt u een vraag, idee of opmerking voor onze
bedrijfscontactfunctionaris? Neem dan contact
op met Sevanne via 073 65 80 680 of mail naar
gemeente@vught.nl.

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN
VERGUNNINGAANVRAGEN IN UW BUURT?
Meldt u zich aan voor de e-mailservice of download de app
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 of download de app. 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.overuwbuurt.overheid.nl
• Abonneert u op de e-mailservice
• Vul uw mail adres en postcode in
• Vul in welke vergunningaanvragen u wilt
ontvangen
• U kunt zich altijd afmelden voor deze
e-mailservice.

App downloaden
Het is ook mogelijk om een app te downloaden
om de berichten digitaal te ontvangen.
Hebt u nog vragen?
Mail dan naar gemeente@vught.nl
of bel naar 073 65 80 680.

PLASTIC AFVAL INZAMELEN
Maak de zakken met een knoop dicht en sorteer goed
Sinds een paar maanden zamelen we plastic verpakkingsafval, de drankenkartons en
blik samen in. De wijziging om ook blik in te zamelen bij plastic afval is geruisloos
verlopen. De Afvalstoffendienst gaat vanaf nu nog scherper in de gaten houden of
plastic afval op de juiste manier wordt aangeboden. Onze eind sorteerder scheidt het
afval uit de plasticafvalzakken in plastic, drankenkartons, blik (metaal) en aluminium,
zodat we alle stromen opnieuw kunnen gebruiken.
De Afvalstoffendienst laat de plastic afvalzakken
staan als ze verkeerd worden aangeboden.
Hieronder zetten we de regels voor u op een
rijtje:

- Plastic, blik en drankenkartons mag u alleen
aanbieden in de zakken van de gemeente Vught.
U kunt deze zakken ophalen op de milieustraat,
het gemeentekantoor of bij de bibliotheek
- De zakken hebben een trekkoord. Met dit
koord moet de zak worden dichtgebonden/
geknoopt
- Gooi de drankenkartons, ook zeker de
yoghurtpakken leeg in de zak. Doe de dop
erop zodat er geen vloeistof in de zak loopt
- Al het plastic verpakkingsafval mag in de zak.
Plastic dat geen verpakkingsafval is (zwembadje,
Lekker bewegen is niet alleen heel leuk, maar ook gezond. En als u samen in beweging
komt, is het ook nog gezellig. Voor sport en spel kunt u natuurlijk naar de sportclub, tuinstoel etc.) kunt u wegbrengen naar de
milieustraat
maar de gemeente wil ook graag dat u in uw eigen buurt ‘uit de voeten’ kunt. Alleen
- Luiers zijn geen plastic verpakkingsafval. Deze
of met elkaar, wanneer u maar wilt en zolang als u wilt.
kunt u gratis aanbieden in een luierzak op de
Meer mogelijkheden
Waarover gaat het?
milieustraat
‘Bewegen’ draagt bij aan een gezond en vitaal Ook nu zijn er al allerlei openbare sport-, speel- -Zet de plastic afvalzakken pas op de inzameldag
leven, voor jong én oud. Daarom willen we dat
en beweegvoorzieningen in onze gemeente. Het
aan de weg. Op deze manier ontstaat er de
er meer mogelijkheden komen om te bewegen. onderzoeksbureau Kragten heeft ze in beeld
minste overlast voor uw buren en houden we
Beweegruimte en beweegaanleidingen waaraan
gebracht. Daarnaast onderzocht het bureau
samen de straat schoon
behoefte is, nu en in de toekomst. En omdat
hoe de Vughtse bevolking zich ontwikkelt in
het gaat om voorzieningen voor de inwoners de toekomst. Komen er bijvoorbeeld meer
van Vught, willen we heel graag dat u hierover ouderen bij? Neemt het aantal jonge gezinnen
meepraat op de inloopavond ‘bewegen in de
toe? En aan welke voorzieningen hebben zij
openbare ruimte van Vught’.
behoefte? Dat wil Kragten in kaart brengen.
Samen met u, de inwoners van Vught.
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer
De inloopavond
wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Het
MOVE Vught nodigt u van harte uit op de Aanmelden
college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit
inloopavond ‘bewegen in de openbare ruimte Aanmelden is niet nodig, maar wel prettig. Zo
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.
van Vught’.
weten we op hoeveel bezoekers we mogen
Naam
Geboortedatum Datum besluit
Uitschrijving wegens
rekenen. Aanmelden is eenvoudig. Stuur een
vertrek naar
Wanneer: woensdag 28 augustus van 19.30
mailtje met uw naam en adres naar: info@ en voorletters
Fouad Mahamoud Houssein 03-05-1979
22-07-2019
Onbekend
tot 21.00 uur. Loopt u binnen op een voor u
movevught.nl.
geschikt moment.
PROCEDURE
Waar: De Spie, gemeentekantoor, Secr. van Graag tot 28 augustus!
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het
Rooijstraat 1,Vught (gebruik de zij-ingang van het
aanvraagnummer
gemeentekantoor, tegenover de parkeergarage)
Op dinsdag 10 september 2019, tijdens de Week
van de Alfabetisering, wordt in DePetrus in Vught
officieel het Taalhuis Vught geopend door wethouder

Heijboer en wethouder Van de Ven. Meer informatie
hierover leest u de komende weken op de
gemeentepagina.

INLOOPAVOND BEWEGEN IN DE OPENBARE
RUIMTE VAN VUGHT
Woensdag 28 augustus van 19.30 tot 21.00 uur

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING

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

WEGWERKZAAMHEDEN
Irenelaan
• De Irenelaan is afgesloten in verband met de
bouw van La Couronne.
•
Vanaf 12 augustus wordt gestart met het
aanbrengen van de nieuwe bestrating.
Ploegveld e.o.
• Van 12 t/m 30 augustus wordt de bestrating
naar de garageboxen van de woningen

VERKEER
AANLEG
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
• Jan van Ruusbroeckstraat 22

Ploegveld en Dokter Hillenlaan vervangen.
•D
 e toegangsweg naar deze garageboxen
(ingang Dokter Hillenlaan) is daardoor vanaf
12 augustus afgesloten.
Loonsebaan
• Het P-terrein aan de Loonsebaan (tegenover
Brasserie 155) is vanaf 26 augustus afgesloten
in verband met onderhoudswerkzaamheden.
Willem de Zwijgerlaan
• Voor de bouw van het appartementen complex
is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.

De
gemeente
heeft
besloten
een
gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen ter
hoogte van Jan van Ruusbroeckstraat 22 voor
het parkeren van de personenauto van een
gehandicapte bewoner .

Het College van B&W heeft besloten deze
aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken
met toepassing van artikel 3.9 lid 2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW
• Dr. Mollersingel 3, aanbrengen van ijzeren constructie, OV20191168.
De vergunning is verzonden op 22 juli 2019.
• Prins Mauritslaan 13, uitbreiden en verbouwen
van de bestaande woning, OV2019140.
De vergunning is verzonden op 29 juli 2019.
• Carillonlaan 3, permanent vergunnen geplaatste noodunits Zuiderbos, OV20191115.
De vergunning is verzonden op 29 juli 2019.
•
Van de Pollstraat 5-7-9, Van Heeswijkstraat
1A-1H, 1K-1 en 1P-1T, bouwen van 4 woningen
en 16 appartementen, OV20191095.
De vergunning is verzonden op 1 augustus
2019.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepasINRIT/UITWEG
sing (zie procedurekader) van 15-08-2019 tot
•
Loonsebaan 36, verbreden van de bestaande
en met 25-09-2019.
in-/uitrit, OV20191138.
De vergunning is verzonden op 1 augustus
2019.

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 parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische
auto’s (E-laadpunt) gelegen aan de Amalia van
Solmslaan 9 in Vught. Deze verkeersmaatregel
wordt uitgevoerd door middel van toepassing van bord E04 (parkeergelegenheid) met
onderbord met de tekst “uitsluitend opladen
elektrische voertuigen”.

Op afspraak kunt u de omgevingsvergunning
komen inzien (tel: 073 65 80 680).
INGEKOMEN SLOOPMELDING
•
Raamweg 23, slopen van materialen ten
behoeve van verbouwing, SM20197042,
ingekomen 3 juli 2019.
De melding is geaccepteerd op 31 juli 2019.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).

LEEGSTANDSWET
VERGUNNING ARTIKEL 15
LEEGSTANDSWET
Burgemeester en wethouders van Vught maken
bekend dat zij aan gemeente Vught een vergunning op grond van de Leegstandswet hebben
verleend voor de tijdelijke verhuur van een
leegstaande woonruimte tot januari 2020 aan
Pepereind 25 te Vught, HV20190002.
De vergunning is verzonden op 5 augustus
2019.

PLANOLOGISCHE AFWIJKING
PROCEDURE
• Taxandrialaan 9, bestaande uitbouw gebruiken
Hierop zijn procedure 1b en 4 van toepassing
voor een B·&B, OV20191173.
(zie procedurekader).
De vergunning is verzonden op 23 juli 2019.
Ter inzage
• Loyolalaan 9, tijdelijke verhuur voor bewoning, ONTWERPBESCHIKKING
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op
OV20191177.
AANVRAAG
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn de
De vergunning is verzonden op 24 juli 2019.
OMGEVINGSVERGUNNING
procedures 1a en 4 van toepassing (zie proce- • Esscheweg 10F, verbouwen van een apparte- • Lidwinastraat 55, brandveilig gebruik voor een
durekader) in de periode van 14 augustus t/m
ment, OV20191169.
schoolgebouw, UV20194006.
25 september 2019.
De vergunning is verzonden op 26 juli 2019.
Het college van B en W zijn voornemens,
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
gelet op artikelen 2.1 en 2.13 van de Wet
EN IN- EN UITRIT
algemene bepalingen omgevingsrecht, de
•
Andrej Sacharovlaan 15, bouwen van een
omgevingsvergunning te verlenen.
woning en het aanleggen van een in/uitrit, De ontwerpbeschikking en de daarop
OV20181147.
betrekking hebbende stukken op de aanvraag
De vergunning is verzonden op 24 juli 2019.
omgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf de
dag na publicatie.
PROCEDURE
• Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van
PROCEDURE
inzien op het gemeentekantoor.
toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepassing
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
binnen zes weken met ingang van de dag na die (zie procedurekader). De termijn eindigt zes
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
weken na de dag van publicatie.
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073 waarop de beschikking is verzonden worden
aangetekend.
65 80 680.
VERLEENDE
BESLUIT BUITEN BEHANDELING
EVENEMENTENVERGUNNING MET
STELLEN AANVRAAG
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
OMGEVINGSVERGUNNING
• Maurickplein, het houden van een braderie
OV20191184, ingekomen 25 juli 2019;
Burgemeester en wethouders van Vught
(Vughts Bierhofje) op zondag 22 september
•
Perceel B 10131 Grote Zeeheldenbuurt,
maken bekend, dat de aanvraag voor een
2019 van 13.00 tot 21.00 uur, AP20190040.
nieuwbouw van 103 woningen en 49 omgevingsvergunning buiten behandeling is
De vergunning is verzonden op 22 juli 2019.
appartementen,OV20191176, ingekomen 19
gesteld;
juli 2019;
•
Helvoirtseweg 167, brandveilig gebruik van
PROCEDURE
•
Repelweg 109, aanleggen van een in-/uitrit,
gebouw Coppes Couleur, UV20184013.
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasDe brief is verzonden op 10 juli 2019.
OV20191186, ingekomen 29 juli 2019;
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin•
De Ketting 18, realiseren van een
verdiepingsvloer, OV20191187, ingekomen 29
juli 2019;
• Theresialaan 69, plaatsen van een erker aan
PROCEDURES
de voorzijde van de woning, OV20191188,
ingekomen 29 juli 2019;
- de naam en het adres van de indiener;
1 Ter inzage en/of informatie
• Michiel de Ruyterweg 69, plaatsen dakopbouw
- de dagtekening;
De stukken liggen ter inzage in de periode die
aan de voor- en achterzijde van de woning,
- e en omschrijving van het besluit waartegen het
vermeld staat in de publicatie. Informatie over en
OV201981189, ingekomen 30 juli 2019;
bezwaar is gericht;
inzage
in
publicaties
is
verkrijgbaar
bij:
• De Visélaan 3, het vergroten van de uitbouw
- d e gronden van het bezwaar.
a Ontvangst- en Informatiebalie
en plaatsen van een carport, OV20191190,
Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij
b Bouwen en Wonen (op afspraak)
ingekomen op 2 augustus 2019;
anders in de publicatie staat vermeld):
• Laan van Voorburg 2, een aanvraag voor omgeCollege van Burgemeester en Wethouders
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde
vingsvergunning om tijdelijk gebruik op basis
Postbus 10100, 5260 GA Vught
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stukEen bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
ken verkregen worden.
van antikraak te wijzigen in wonen en werken,
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u
OV20191191, ingekomen op 6 augustus 2019;
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voor2 Zienswijzen door belanghebbenden
• Kampdijklaan 66, het plaatsen van een tijdelijke
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een
ziening indienen bij:
portacabin, OV20191192, ingekomen op 6
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indieVoorzieningenrechter van de Rechtbank
augustus 2019.
Oost-Brabant Sector Bestuursrecht
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publiPROCEDURE
catie anders is vermeld). Mondelinge zienswijzen
5. Beroepschrift
kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar,
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartenzij in de publicatie anders is vermeld. Informatie
procedurekader), onder vermelding van het
over de behandelend ambtenaar treft u aan bij de
tegen een beroepschrift worden ingediend door
aanvraagnummer.
stukken die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
indienen gedurende de termijn dat de aanvraag ter
weken). Het beroepschrift moet worden onderteBESLUIT VERLENGING
inzage ligt bij de aangegeven instantie (6 weken,
kend en moet ten minste bevatten;
BESLISTERMIJN AANVRAAG
tenzij anders in de publicatie staat vermeld).
- de naam en het adres van de indiener;
OMGEVINGSVERGUNNING
Wat doet de gemeente met uw reactie?
- de dagtekening
• Loonsebaan 36, verbreden van de bestaande
Na afloop van de termijn wordt een besluit geno- een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht;
men. Uw zienswijze en een eventuele reactie hierin-/uitrit, OV20191138.
- de gronden van het beroep
op van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als
De brief is verzonden op 31 juli 2019.
Het beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank
indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte
• Perceel D 3745 Esscheweg, bouwen van een
Oost-Brabant sector Bestuursrecht, Postbus
gebracht van het besluit.
woning het aanleggen van in-/uitrit en plaatsen
90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.
warmtepomp, OV20191129.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde
3 Zienswijzen door een ieder
De brief is verzonden op 31 juli 2019.
rechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswij•
St.-Lambertusstraat 30, verbouwen woning
Daarvoor moet u wel beschikken over een elekzen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in procedure 2 is omschreven.
tronische handtekening (DigiD). Kijk op de site
op de begane grond en eerste verdieping,
voor de precieze voorwaarden.Voor het indienen
OV20191137.
4
Bezwaarschrift
van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
De brief is verzonden op 1 augustus 2019.
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarteHet beroepschrift schorst de werking van het
besluit niet. Als sprake is van een spoedeisende
gen een bezwaarschrift worden ingediend door
PROCEDURE
zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek om
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
een voorlopige voorziening indienen bij de
weken). Het bezwaarschrift moet worden onderteprocedurekader), onder vermelding van het
Voorzieningenrechter van de Rechtbank.
kend en moet ten minste bevatten;
aanvraagnummer.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• voorontwerpbestemmingsplan ‘De Braacken
van Mariënhof’
• ontwerp wijzigingsplan ‘Stationsstraat 6A’
•U
 vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op www.vught.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

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 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
• Loyolalaan 9, tijdelijke verhuur voor bewoning,
OV20191177, ingekomen 19 juli 2019;
•
Lekkerbeetjenlaan 132, plaatsen van een
overkapping, OV20191178, ingekomen 19 juli
2019;
•
Raadhuisstraat 3B, brandscheidende wand
plaatsen ten behoeve van het splitsen van de
winkel, OV20191179, ingekomen 18 juli 2019;
•
Leeuwensteinlaan 37, kappen van een
kastanjeboom, OV20191180, ingekomen 18
juli 2019;
• Kavel 35, plan Vught Zuid Ruimte voor Ruimte,
bouwen van een vrijstaande woning en het
aanleggen van een in-/uitrit, OV20191181,
ingekomen 18 juli 2019;
• Reutsedijk 2, gebouw 2 verbouwen tot veertien
appartementen, OV20191182, ingekomen 19
juli 2019;
•
Paulusstraat 1, plaatsen van een dakkapel
aan de voor- en achterzijde van de woning,
OV20191183, ingekomen 22 juli 2019;
•
Schoonveldsingel 18, bouwen van een
overkapping, OV2019185, ingekomen 23 juli
2019;
• Prinsenhage 15, plaatsen van bergingen en zitje,
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nen zes weken met ingang van de dag na die
waarop de beschikking is verzonden worden
aangetekend.
VERLEENDE
EVENEMENTENVERGUNNING
• Fusilladeplaats (Kamp Vught), herdenking ontruiming Kamp Vught op zondag 8 september
2019 vanaf 12.00 uur, AP20190221, ingekomen
op 17 juli 2019.
De vergunning is verzonden op 23 juli 2019.
• Bleijendijk 2, Open dag Landgoed Bleijendijk
op zondag 22 september 2019 van 11.00 tot
16.00 uur, AP20190205, ingekomen op 28 juni
2019.

De vergunning is verzonden op 23 juli 2019.
•
Jongerencentrum Elzenburg en Lidwinaveld,
Vught Ontmoet Nieuw Talent op vrijdag 20
september 2019 van 11.00 tot maximaal 24.00
uur, AP 20190189, ingekomen op 10 juni 2019.
De vergunning is verzonden op 2 augustus
2019.
•
De Heuvel 2 (Petruskerk), Meezingfeest
Vughtse Koren op zondag 10 november 2019
van 14.00 tot 18.00 uur, AP20190198, ingekomen op 19 juni 2019.
De vergunning is verzonden op 7 augustus
2019.
• Reutsedijk 7 (Fort Isabella), het houden van
een infomarkt m.b.t. verkoopappartementen

op woensdag 4 september 2019 van 19.00
tot 22.00 uur, AP20190216, ingekomen op 9
juli 2019.
De vergunning is verzonden op 8 augustus
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.
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VERGUNNING TER BESCHIKKING
STELLEN VUURWERK
• Stationsstraat 33A, het verkopen van vuurwerk
op zaterdag 28, maandag 30 en dinsdag 31
december 2019 tussen 8.00 en 22.00 uur,
AP20190226, ingekomen op 1 augustus 2019.
De vergunning is verzonden op 7 augustus
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.
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