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INLOOPAVOND BEWEGEN IN DE OPENBARE

VUGHT VIERT VRIJHEID. VIERT U MET ONS MEE? RUIMTE VAN VUGHT

Hebt u het al gehoord? Op zaterdag 26 oktober viert Vught 75 jaar vrijheid. En dat
doen we graag met u. We nemen u mee naar oktober 1944 en de Bevrijdingsdagen
van Vught. Kom naar de oergezellige, gastvrije bevrijdingsmarkt in het centrum en
loop mee – met uw kinderen – in de sfeervolle lichtjestocht voor en door onze jeugd.
Als kers op de taart is er een smaakvol slotakkoord op het Marktveld. U hoeft maar
aan te schuiven. En er is meer…

Woensdag 28 augustus van 19.30 tot 21.00 uur

Happy days are here again. Zeker op 26 oktober,
als oude tijden herleven en we onze bevrijding
én vrijheid in het zonnetje zetten. Ondernemers,
scholen, verenigingen, instellingen, DePetrus en
vrijwilligers werken mee aan een aantrekkelijk
feestprogramma voor jong en oud. Met muziek,
optredens, activiteiten en attracties in de beste
happy days traditie. Een bevrijdingsfeest anno
nu, met de sfeer en smaak van toen. Binnenkort
presenteren we u het programma!

Wanneer: woensdag 28 augustus van 19.30
tot 21.00 uur. Loopt u binnen op
een voor u geschikt moment.
Waar:
De Spie, gemeentekantoor, Secr.
van Rooijstraat 1, Vught (gebruik
de zij-ingang van het gemeentekantoor, tegenover parkeergarage)

En er is meer…
Niet alleen op 26 oktober draait het in Vught
om de bevrijding. Onze vrijheid verdient méér
en daarom zijn er de komende maanden allerlei activiteiten met de bevrijding en vrijheid
als thema. Ook hier leest u binnenkort meer
over, maar de eerste bijzondere activiteit staat
al voor de deur van DePetrus, kort daarop
gevolgd door de openbare herdenking van de
ontruiming van Kamp Vught. We vragen hier
graag uw aandacht voor.

ZONDAG 1 SEPTEMBER
Tentoonstelling ‘De laatste oorlogsmaanden’
Op 1 september opent burgemeester Van
de Mortel in het Vughts Museum de tentoonstelling ‘De laatste oorlogsmaanden. Vught
september/oktober 1944’. De tentoonstelling
behandelt de laatste fase van de oorlog in
Vught, vanaf Dolle Dinsdag tot na de bevrijding.
Bijzondere aandacht krijgen de aanvalsroutes van de Schotse bevrijders naar Vught en
Cromvoirt. De tentoonstelling leidt u door de
spanning van de strijd naar de vreugde van de
bevrijding en is van 2 september tot en met 31
oktober geopend.
‘STILLLEVEN’
Een bijzonder onderdeel van de tentoonstelling
‘Vught en de Tweede Wereldoorlog’ is een tweetal ‘STILLLEVENS’ van Brabant Remembers. Elk
van deze speciaal vervaardigde maquettes illustreert een inspirerend en persoonlijk verhaal
uit Vught in de Tweede Wereldoorlog. De beide
STILLLEVENS in het Vughts Museum behoren
tot een totaal van 75, verspreid over Brabant
en verhalen vertellend uit de hele provincie.
Elk verhaal draait om het maken van een ingrijpende keus en maakt op een bijzondere manier
de impact van de oorlog tastbaar.

rapporten, kaarten en verslagen van zowel
de Duitse verdedigers als de Britse bevrijders.
Auteurs Wieke Schrover en Henk Smeets vertellen zo de drie kanten van het verhaal. Het
is een unieke benadering, waarbij u de ontwikkelingen op de voet volgt.
Het boek is een project van Stichting Erfgoed
Vught, Het Vughts Museum en het Nationaal
Monument Kamp Vught en wordt bij de opening van de tentoonstelling ‘De laatste oorlogsmaanden’ gepresenteerd. Uitgever Bruna Vught
en Veronica Dénis hebben gezorgd voor een
prachtig uitgevoerd boek.

Aanmelden
Aanmelden is niet nodig, maar wel prettig. Zo weten we op hoeveel bezoekers we
mogen rekenen. Aanmelden is eenvoudig. Stuur
een mailtje met uw naam en adres naar:
info@movevught.nl.

PLASTIC AFVAL INZAMELEN
Maak de zakken met een knoop dicht en sorteer goed

Openbare herdenking Ontruiming Kamp
Vught
Nationaal Monument Kamp Vught nodigt u
uit voor de openbare herdenking van de
ontruiming van Kamp Vught, dit jaar 75 jaar
geleden, op zondag 8 september. De vijfjaarlijkse herdenking wordt dit jaar gecombineerd
met de jaarlijkse Sachsenhausen-herdenking
in het Reeburgpark, in samenwerking met
het Centraal Orgaan Voormalig Verzet en
Slachtoffers (COVVS).

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 -Zet de plastic afvalzakken pas op de inzameldag
staan als ze verkeerd worden aangeboden. aan de weg. Op deze manier ontstaat er de
Hieronder zetten we de regels voor u op een
minste overlast voor uw buren en houden we
rijtje:
samen de straat schoon

- 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
Meer weten?
Volg alles over Vught Viert Vrijheid en 75 jaar - De zakken hebben een trekkoord. Met dit
koord moet de zak worden dichtgebonden/
bevrijding de komende tijd op
geknoopt
www.bezoekvught.nl/75jaar en in het Klaverblad.
- 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, tuinstoel etc.) kunt u wegbrengen naar de
milieustraat
- Luiers zijn geen plastic verpakkingsafval. Deze
kunt u gratis aanbieden in een luierzak op de
milieustraat
Het programma van de herdenking vindt u op
www.nmkampvught.nl. Kijk in de agenda.

HISTORISCHE WANDELING IN VUGHT OP
DINSDAG 3 SEPTEMBER
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 3 september
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.

MOVE VUGHT ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR
DE GEZONDE COMBINATIE
Komt u meehelpen?

MOVE Vught wil ook graag een Gezonde
Combinatie opstarten bij het wijkpunt Prins

Waarover gaat het?
Ook nu zijn er al allerlei openbare sport-, speelen beweegvoorzieningen in onze gemeente.

Het onderzoeksbureau Kragten heeft ze in
beeld gebracht. Daarnaast onderzocht het
bureau hoe de Vughtse bevolking zich ontwikkelt in de toekomst. Komen er bijvoorbeeld
meer ouderen bij? Neemt het aantal jonge
gezinnen toe? En aan welke voorzieningen
hebben zij behoefte? Dat wil Kragten in kaart
brengen. Samen met u, de inwoners van Vught.

ZONDAG 8 SEPTEMBER

Boek ‘De laatste oorlogsmaanden’
Bent u geïnteresseerd in de strijd in en om
Vught, dan is er ook een nieuw boek dat uw
aandacht verdient. ‘De laatste oorlogsmaanden.
Vught, september/oktober 1944’ – de boektitel is dezelfde als die van de tentoonstelling
– is gebaseerd op authentieke dagboeken van
Vughtenaren uit de Tweede Wereldoorlog en

In de wijkpunten De Rode Rik, Visio de
Vlasborch en DePetrus vindt iedere maand
de Gezonde Combinatie plaats. Deze combinatie bestaat uit een beweegactiviteit met
gezond eten of een gezonde snack. Voor
deze activiteiten zijn we op zoek naar (sportieve) vrijwilligers.

MOVE Vught nodigt u van harte uit op de
inloopavond ‘bewegen in de openbare ruimte
van Vught’.

Hendrik. Bent u sportief of vindt u het leuk
om een lunch te bereiden, meldt u zich dan
aan als vrijwilliger.
Interesse om mee te helpen? Neem dan contact op via tel. 06 14 04 54 93 of mail naar
info@movevught.nl. Kijk voor meer informatie op www.movevught.nl/vrijwilligers.

Wandelt u mee?
Mail dan naar mevrouw L. Sidler, mailadres liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl
De historische wandelingen vinden plaats op
3 september en 1 oktober. Deze wandelingen
gaan door bij minimaal 5 deelnemers.

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
en voorletters
Lisajewicz, W.J.
Smith, C.J.H.
Pennings, R.M.C.R.J.

Geboortedatum

Datum besluit

09-07-1971
05-05-1966
27-05-1992

14-08-2019
14-08-2019
14-08-2019

Uitschrijving wegens
vertrek naar
Onbekend
Onbekend
Onbekend

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

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

In de nacht van 24 augustus op 25 augustus wordt er tussen 23.00 uur en 01.00
uur bij Kasteel Maurick consumentenvuurwerk afgestoken. Een extern bureau
heeft hiervan melding gemaakt bij Omgevingsdienst Midden-en West-brabant.

Hoe gaan we om met de klimaatverandering?
NOTA VUGHT KLIMAATADAPTATIEF TER INZAGE
Hoe gaat Vught om met de verandering van het klimaat? Dat is de vraag waar inwoners en gemeenteraad zich over bogen met als resultaat: de Nota Vught klimaat
adaptief. Vanaf 21 augustus tot en met 20 september kunt u de nota inzien en een
zienswijze indienen. Wilt u meer weten, bezoek dan de klimaat informatieavond op
11 september. Hieronder leest u er meer over.
Het klimaat verandert. De laatste jaren zien we
welke invloed langere periodes van droogte en
grote regenbuien hebben op onze leefomgeving.
De verwachting is dat deze extremen toenemen en daar moeten we maatregelen voor treffen. U kunt dat zelf doen, thuis en op uw eigen
grond, maar voor de openbare ruimte in Vught
is de gemeente aan zet. De Nota Vught klimaat
adaptief gaat over het gemeentelijk beleid voor
de klimaatsverandering. De nota probeert
antwoord te geven op de vraag hoe we onze
openbare ruimte het beste kunnen inrichten
voor extreme neerslag, hitte en droogte.
Inzien
U kunt de Nota Vught Klimaat adaptief inzien.
Vanaf 21 augustus tot en met 20 september
2019 ligt de nota ter inzage. Hiermee start de
inspraakprocedure op grond van de gemeentelijke inspraak- en participatieverordening.
Inzien kan aan de ontvangst- en informatiebalie
in het gemeentekantoor. Het kantoor is gevestigd aan de Secr. van Rooijstraat 1 in Vught. De
openingstijden vindt u op www.vught.nl. Ook
de nota kunt u raadplegen op www.vught.nl.
Dat kan thuis, maar ook op de monitors in de
hal van het gemeentekantoor. Tegen betaling
kunt u afschriften krijgen van de stukken.
Zienswijze indienen?
Iedereen kan tijdens de inzagetermijn schrifte-

lijk of digitaal een zienswijze indienen tegen de
Nota Vught klimaatadaptief. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van
Vught, postbus 10.000, 5260 GA Vught. Digitale
zienswijzen stuurt u naar gemeente@vught.nl
o.v.v. zienswijzen Nota Vught klimaat adaptief.
DENK MEE OP WOENSDAG
11 SEPTEMBER
Hoe beïnvloedt het veranderd klimaat flora
en fauna en onze gehele leefomgeving? Hoe
gaan we om met hitte, droogte en extreme
neerslag en gevolgen, zoals schade door hoosbuien en hagelstenen? Is Vught klaar voor de
veranderingen in het klimaat? Op een speciale
informatieavond willen we het hier graag met
u over hebben.

U kunt reageren op het ontwerp wijzigingsplan
‘Stationsstraat 6A’. Hieronder staat waar dit
plan over gaat. Ook leest u hoe u hierop kunt
reageren.
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

VERKEER
WEGWERKZAAMHEDEN
Irenelaan
• De Irenelaan is afgesloten in verband met de
bouw van La Couronne.
• Op dit moment wordt de nieuwe bestrating
aangebracht.
Ploegveld e.o.
• Tot 30 augustus wordt de bestrating naar de

(Vanwege de eerdere publicatie in de
zomervakantie, wordt deze publicatie
herhaald.)
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.
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.ruimtelijkeplanInformatieavond op woensdag
nen.nl en de gemeentelijke website www.
11 september
vught.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
U bent van harte welkom op 11 september
vghBPBraacken-VO01;
van 19.00 tot 21.00 in de Spie van het gemeentekantoor (Secr. van Rooijstraat 1). Op deze • bij de Ontvangst- en informatiebalie van het
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1
avond geven we u een toelichting hoe Vught
in Vught tijdens openingstijden.
om wil gaan met de thema’s hitte, droogte en
extreme neerslag, kortom met de gevolgen van
een veranderend klimaat.
Graag tot 11 september!

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN ‘Stationsstraat 6A’
(Vanwege de eerdere publicatie in de
zomervakantie, wordt deze publicatie
herhaald.)

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘De Braacken van Mariënhof’

indien u belanghebbende bent. De reactie die u
indient, heet in deze fase een ‘zienswijze’.
U kunt reageren tot en met woensdag 4
september 2019. U kunt dit schriftelijk doen
of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail
reageren.
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar
Burgemeester en wethouders van Vught, afdeling Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260 GA
Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt u
bellen met de afdeling Ontwikkeling.
Geef in uw brief aan dat het om een zienswijze
over het ontwerp wijzigingsplan ‘Stationsstraat
6A’ met zaaknummer Z19 - 212660 gaat. Geef
ook aan waarom u het wel of niet eens bent
met ontwerp wijzigingsplan.
Wat gebeurt er na het ontwerp
wijzigingsplan?
Het gaat hier om een ontwerp wijzigingsplan.
U kunt daar nu op reageren. De gemeente
kijkt dan of het plan moet worden aangepast.
Daarna stelt het college van burgemeester
en wethouders het wijzigingsplan definitief
vast. Als u het niet eens bent met het vastgestelde wijzigingsplan, kunt u in beroep gaan bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Let op: u kunt in principe alleen in
beroep gaan wanneer u ook een zienswijze
heeft ingediend over het ontwerp 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 65 80 680.
garageboxen van de woningen Ploegveld en
Dokter Hillenlaan vervangen.
•
De toegangsweg naar deze garageboxen
(ingang Dokter Hillenlaan) is daardoor 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.

Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
stukken die ter inzage liggen.
U kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren (inspreken) op het voorontwerpbestemmingsplan.
U kunt reageren tot en met woensdag 11
september 2019 U kunt dit schriftelijk doen
of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail
reageren.
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar
Burgemeester en wethouders van Vught, afdeling Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260 GA
Vught. U kunt ook een mondelinge afspraak
maken met de afdeling Ontwikkeling.
Geef in uw brief aan dat deze over het voorontwerpbestemmingsplan De Braacken van
Mariënhof met zaaknummer Z18 - 204518 gaat.
Geef ook aan waarom u het wel of niet eens
bent met het voorontwerpbestemmingsplan.
Wat gebeurt er na het voorontwerpbestemmingsplan?
Het gaat hier om een voorontwerpbestemmingsplan. Dat wil zeggen: de eerste versie van
een nieuw bestemmingsplan. U kunt daar nu
op reageren. Daarna maakt de gemeente een
nieuwe versie: het ontwerpbestemmingsplan.
Ook daar kunt u dan weer op reageren. Daarna
stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan
pas definitief vast. De wet regelt dit zo.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel
dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073 65 80 680.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• voorontwerpbestemmingsplan ‘De Braacken
van Mariënhof’
•o
 ntwerp 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.

•H
 ebt 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.

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 con-

PROCEDURES
1 Ter inzage en/of informatie
De stukken liggen ter inzage in de periode die
vermeld staat in de publicatie. Informatie over en
inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
a Ontvangst- en Informatiebalie
b Bouwen en Wonen (op afspraak)
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verkregen worden.
2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indienen bij: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publicatie anders is vermeld). Mondelinge zienswijzen
kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar,
tenzij in de publicatie anders is vermeld. Informatie
over de behandelend ambtenaar treft u aan bij de
stukken die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze
indienen gedurende de termijn dat de aanvraag ter
inzage ligt bij de aangegeven instantie (6 weken,
tenzij anders in de publicatie staat vermeld).
Wat doet de gemeente met uw reactie?
Na afloop van de termijn wordt een besluit genomen. Uw zienswijze en een eventuele reactie hierop van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als
indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte
gebracht van het besluit.
3 Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in procedure 2 is omschreven.
4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend door
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
weken). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;

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

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
• St.-Lambertusstraat 77, het plaatsen van een
dakkapel en nieuwe entree, OV20191193,
ingekomen op 12 augustus 2019;
• Jacob van Ruisdaelstraat 22, het verlagen van
het trottoir voor de oprit, OV20191194, ingekomen op 12 augustus 2019;
•
Rembrandtlaan 50, het uitbreiden van de
woning, OV20191195, ingekomen op 14 augustus 2019.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.
BESLUIT VERLENGING
BESLISTERMIJN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
•
Raamweg 31, het plaatsen van een dubbele dakkapel en het plaatsen van een erker,
OV20191142.
Het besluit is verzonden op 13 augustus 2019.
• Hoevensestraat 18A, het aanleggen van de tuin
rondom de woning, OV20191146.

BESLUIT BUITEN BEHANDELING
STELLEN AANVRAAG
PROCEDURE
Burgemeester en wethouders van Vught maken
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
bekend, dat de aanvraag voor een omgevingsprocedurekader), onder vermelding van het
PROCEDURE
vergunning buiten behandeling is gesteld;
aanvraagnummer.
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas- • Jan van Ruusbroeckstraat 25, het uitbouwen
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binvan de garage, OV20191112.
Het College van B&W heeft besloten deze
nen zes weken met ingang van de dag na die
De brief is verzonden op 13 augustus 2019.
aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken
waarop de beschikking is verzonden worden
met toepassing van artikel 3.9 lid 2 van de Wet
aangetekend.
Op afspraak kunt u de omgevingsvergunning
algemene bepalingen omgevingsrecht.
komen inzien (tel. 073 65 80 680)
VERLEENDE
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
INGEKOMEN SLOOPMELDING
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
UITGEBREIDE PROCEDURE
•
Heiweg 26, het gedeeltelijk slopen van
BOUW
• Koninginnelaan 1B, brandveilig gebruik modude woning aan de achterzijde en berging,
• Raamweg 31, het plaatsen van een dubbele
laire leslokalen Koningslinde, UV20194004.
SM20197037.
dakkapel, OV20191142.
De vergunning is verzonden op 15 augustus
De melding is geaccepteerd op 14 augustus
De vergunning is verzonden op 15 augustus 2019.
2019.
2019.
•
St.-Elisabethstraat 19A, brandveilig gebruik • Beatrixlaan 14, het verwijderen van asbest van
• Victorialaan 6, het plaatsen van 2 dakkapellen,
voor beweegzaal De Springplank, UV20194003.
het dak van de schuur, SM20197047.
OV20191100.
De vergunning is verzonden op 15 augustus
De melding is geaccepteerd op 14 augustus
De vergunning is verzonden op 15 augustus 2019.
2019.
2019.
• St.-Elisabethstraat 19, brandveilig gebruik BS • 
Marktveldpassage 7, het slopen van
De Springplank, UV20194001.
Marktveldpassage, onderdeel ontwikkeling
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
De vergunning is verzonden op 15 augustus
Centrumplan Vught, SM20197049.
• Heiweg 26, het uitbreiden van de woning aan
2019.
De melding is geaccepteerd op 15 augustus
de achterzijde en op de eerste verdieping,
2019.
OV20191128.
PROCEDURE
De vergunning is verzonden op 14 augustus
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepas- PROCEDURE
2019.
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
• Meierijsingel 28, het aanbouwen van een overzes weken met ingang van de dag na publicatie
procedurekader).
kapping en het isoleren van de gevel aan de
ingediend worden.
Het besluit is verzonden op 13 augustus 2019.

buitenzijde, OV20191136.
De vergunning is verzonden op 15 augustus
2019.

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