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NU GAAT HET ECHT BEGINNEN
De werkzaamheden aan het nieuwe centrum gaan van start
Het heeft wat tijd gekost maar nu is het zover. De start van de werkzaamheden aan
het nieuwe Centrumplan Oost is een feit. Voordat we echt aan de bouw beginnen,
zorgen we eerst voor een goede voorbereiding en een opgeruimde bouwlocatie. Op
woensdag 11 september wordt de oude Bruna gesloopt, start de gemeente met de
nutswerkzaamheden en maken we een tijdelijk parkeerterrein.

Fotobijschrift;Wethouder van de Ven plaatst de laatste kroonring in een van de straten die meedoen aan de
proef. De proef met kroonringen voor de inzameling van plastic, blik en drankcartoons (PBD) kan beginnen.
Als de proef een succes is dan plaatsen we de kroonringen in 2020 door heel Vught.

OPENING TAALHUIS IN VUGHT
Op dinsdag 10 september in DePetrus

Het nieuwe Centrumplan Oost krijgt een aanRaadhuisstraat (locatie van de ijsbaan). De
trekkelijk winkel- en woongebied in het Vughts
in- en uitrit is aan de Raadhuisstraat.
dorpshart. En ook de openbare ruimte krijgt - Sloop van de pyramide vormige entree bij de
een nieuwe, verkeersveilige inrichting. Op de
Marktveldpassage. Deze toegang is gesloten
plaats van de te slopen Marktveldpassage komt
van dinsdag 17 september tot en met dondereen open en uitnodigende nieuwbouw. De
dag 19 september
bouwstijl sluit aan op die van het Centrumplan - Begin oktober starten de nutswerkzaamheden
West en past bij het dorpse karakter van Vught.
(riool, elektriciteit, gas, water en telecom) op
Boven het nieuwe centrumdeel komen 88
het huidige parkeerterrein Ploegveld
appartementen, met een eigen buitenruimte - Begin 2020 verhuizing Albert Heijn en Etos
in de vorm van een terras, balkon of loggia,
naar de tijdelijke parkeerplaats op de hoek
met zicht op het straatbeeld. Daarnaast krijgt
Dr. Hillenlaan- Raadhuisstraat (locatie van de
het complex een fraaie daktuin. De bewoners
ijsbaan). Dan kunnen auto’s weer parkeren
parkeren hun auto’s in een nieuwe afgesloten
op een deel van het parkeerterrein op het
ondergrondse parkeergarage.
Ploegveld.

Op dinsdag 10 september openen wethouder - Welkom door wethouder Heijboer en wetHeijboer en wethouder Van de Ven officieel
houder Van de Ven
het Taalhuis. Het Taalhuis Vught is dé plek waar - Interview met Piet van Horrik, ambassadeur
mensen terecht kunnen voor advies en onderlaaggeletterdheid
steuning bij hun taal-, reken- of digitale vragen. - Tekenen convenant en officiële opening Taalhuis
We nodigen u van harte uit om bij deze opening
Vught
aanwezig te zijn. Want bij het versterken van de 16.45 uur: Gelegenheid tot ontmoeten
basisvaardigheden van alle inwoners kunnen wij 17.30 uur: Afsluiting
uw hulp goed gebruiken! U kunt zich aanmelden via TaalhuisVught@babeldenbosch.nl.
Meer informatie
Planning
Voor meer informatie kunt u contact opnemen - Start sloop oude Bruna winkel op woensdag
Programma
met Silke Dragstra, coördinator Taalhuis via
11 september. Dit duurt ongeveer drie weken
15.45 uur: Ontvangst
06 11 34 39 50 of via silkedragstra@babelden- - Na de sloop realiseren we een tijdelijke
16.00 uur:
bosch.nl.
parkeerplaats op de hoek Dr. Hillenlaan-

Al met al wordt het een hele klus, maar met
een geweldig resultaat. We verwachten dat het
nieuwe centrum begin 2023 klaar is. Samen
maken we Vught mooier.

Is Vught klaar voor de veranderingen in het klimaat?
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.

Informatieavond op woensdag 11 september
U bent van harte welkom op 11 september
van 19.00 tot 21.00 in de Spie van het gemeentekantoor (Secr. van Rooijstraat 1). Op deze
avond geven we u een toelichting hoe Vught
om wil gaan met de thema’s hitte, droogte en
extreme neerslag, kortom met de gevolgen van
een veranderend klimaat.

THEMABIJEENKOMST: DUURZAAM VUGHT
Woensdag 18 september vanaf 15.30 uur bij Novalis
Op woensdag 18 september organiseert Ondernemerskamer Vught in samenwerking
met de gemeente Vught en MKB Vught een themabijeenkomst met als onderwerp
Duurzaam Vught. Deze bijeenkomst is voor de Vughtse ondernemer die wil weten
hoe innovaties en duurzame initiatieven kunnen helpen duurzamer en energiezuiniger te ondernemen. U krijgt informatie over onderwerpen als duurzame werkprocessen, smart building oplossingen, slimme besparingen en een aangenaam werkklimaat.
Programma
15:30 uur Ontvangst met koffie/thee
16:00 uur Welkomstwoord door voorzitter OKV Jos den Otter
Opening door wethouder Toine van de Ven
Start plenaire sessie, geleid door Theo Verbruggen. Krijn Ratsma, Wytze Kuijper en
Reinier van den Berg delen ieder 15 minuten hun visie op een duurzaam onderwerp
17:15 uur Een zeskoppig panel gaat, o.l.v. Theo Verbruggen, in discussie over prikkelende stellingen waarbij u als ondernemer van harte wordt uitgenodigd om mee te discussiëren.
17:45 uur Pauze met hapje en drankje
18:00 uur Workshops 1e en 2e ronde
19:15 uur Opening informatiebeurs, netwerken en hapje en drankje
20:30 uur Afsluiting
Inschrijven kan tot 9 september via www.ondernemerskamervught.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
en voorletters
Kozal, E.K.

Geboortedatum

Datum besluit

08-04-2001

23-08-2019

Uitschrijving wegens
vertrek naar
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

VUGHT GEEFT INWONERS ACTIEVE ROL
IN VEILIGHEIDSBELEID
Vul het onderzoek in dan maken we Vught samen veiliger
Een veilige en prettige woonomgeving voor iedereen. Daar zetten gemeente, politie
en onze buurtpreventie zich voortdurend voor in. Niet alleen met het bestrijden van
overlast en criminaliteit, maar ook met goede informatie om uw woning en wijk nog
veiliger te maken. Want onze veiligheid maken we samen. Om dat goed te kunnen
doen, zijn we benieuwd naar uw mening. Vanaf 6 september ontvangen alle inwoners
van Vught een uitnodiging waarmee ze op www.veiligheidinvught.nl de vragenlijst
kunnen invullen. Met deze actuele en representatieve informatie, willen we komen
tot een doelgericht en slagvaardig veiligheidsbeleid met actieve participatie van zijn
inwoners. Eind 2019 maken we de resultaten bekend.

HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
Woensdag 11 september in Huize Elisabeth
Tijdens Het Geheugencafé Vught
op woensdag 11 september geven
Raymond van de Walle en Lian Vos
een presentatie over het doorleefplan
dementie.
Het plan helpt patiënten om zoveel mogelijk
door te gaan met leven en het plan vergemakkelijkt de begeleiding voor de huisarts,
de praktijkondersteuner of de verpleegkundige. In deze presentatie komt u alles te

weten over hoe dit plan is opgebouwd en
hoe u het kunt gebruiken.
Vooraf aanmelden
De lezing wordt gehouden in Huize Elisabeth,
St. Elisabethstraat 2 in Vught. Aanvang is om
19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De toegang
is gratis. U kunt zich aanmelden via tel. 073
65 72 000 of via geheugencafevught@gmail.
com.

SUBSIDIEREGELING VOOR VERGROENING
BUITENGEBIED
Unieke landschapsregeling

De zorg en verantwoordelijkheid voor veiligheid is een gezamenlijke taak van politie,
gemeente én inwoners. Een onderzoek naar de
veiligheidsbeleving moet niet alleen het nodige
inzicht bieden, maar ook alle inwoners actief
betrekken bij het Vughtse veiligheidsbeleid. Met
dit nieuwe onderzoek halen we informatie bij
de inwoners op. Welke zaken vragen aandacht
in een wijk, wat gaat er goed, wat gaat er minder goed en wat vinden inwoners belangrijk?
Ook suggesties en ideeën zijn welkom. Zo
bevordert het onderzoek de participatie en
leren wij de ‘vraag naar veiligheid’ nog beter
kennen.

onderzoek. Hoe meer inwoners deze invullen
hoe beter wij ons beleid hierop kunnen maken.
Vul vóór 30 september de vragenlijst in via
www.VeiligheidinVught.nl. Hebt u vragen over
het onderzoek? Neem dan contact op met de
gemeente via veiligheid@vught.nl Alvast hartelijk dank voor uw deelname.

Zo doet u mee
Komende weken ontvangt u een uitnodiging
om mee te doen aan het Vughtse veiligheids-

GEZAMENLIJKE
COMMISSIE
Donderdag 5 september 2019 om 20.00 uur

Hebt u, als agrariër of particulier, grond in het buitengebied en wilt u het landschap
mooier maken door de aanleg van bloemrijke (akker)randen, de aanplant van bomen
en struiken of de aanleg van een poel? Dan kunt u in aanmerking komen voor een
aantrekkelijke vergoeding. Deze regeling staat bekend als STIKA-regeling.

Op donderdag 5 september 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 bij
Hotel van der Valk, Bosscheweg 2 in Vught en vangt om 20.00 uur aan in zaal De Dieze.

STIKA-regeling
De vergoeding geldt voor de inrichting, de
grond en het beheer. U kunt ook in aanmerking
komen voor een jaarlijkse beheervergoeding
voor het beheer van landschapselementen
buiten het erf die u nu al hebt en die periodiek
onderhouden moeten worden. Denk daarbij
aan het knotten van wilgen, het opschonen van
een poel of het snoeien van bomen. Het geld
is beschikbaar gesteld door acht gemeenten
in Midden-Brabant, de waterschappen en de
provincie Noord-Brabant.

Onderwerpen:
• Lokale Inclusie Agenda
• Actualisering en deregulering handhavingsverordening, bijbehorende beleidsregels, handhavingsplan en –controle
• Investeringskrediet brug nabij Fort Isabella
• Krediet voor eerste inrichting openbare basisschool De Koningslinde 2019
• Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
2018

Mooier landschap, meer bijen, meer uilen,
meer…
Door nieuwe landschapselementen aan te

leggen, wordt het buitengebied niet alleen aantrekkelijker om er te wonen, te werken en te
recreëren, maar biedt het ook meer ruimte aan
typische soorten van het agrarisch cultuurlandschap, zoals patrijs, kerk- en steenuil, kikkers,
zangvogels en honing- en wilde bijen. Voor de
bijen is zelfs een specifiek ‘bijenpakket’ gemaakt
met veel inheemse bloemen.
Veldcoördinator voor gratis advies
Bent u geïnteresseerd in de regeling, dan kunt u
contact opnemen met de veldcoördinator die
u gratis advies kan geven. In de gemeente Vught
is dit Jack van den Berg die namens Stichting
Duinboeren advies geeft. U kunt hem bereiken
via: tel. 06 109 808 95 of via jack@orbis.nl.

OPEN MONUMENTENDAG 15 SEPTEMBER
PATRONAAT ROZENOORD
Voormalige bioscoop van Vught
Op zondag 15 september is het Open Monumenten Dag in Vught. Een speciale dag
waarbij verschillenden monumentale plekken hun deuren openen. Ook in Vught is
er veel te zien zoals; Geniemuseum, Sint-Lambertustoren, Patronaat Rozenoord,
Gripshuis en nog veel meer. Kijk op openmonumentendag.nl om zelf uw route voor
die dag te bepalen.
Patronaat Rozenoord
We lichten één, van de vele monumenten in
Vught uit. Deze week is ‘Patronaat Rozenoord’
aan de beurt. Veel mensen hebben vroeger
genoten van de films die gedraaid werden in
gebouw Rozenoord. Niet alleen werd genoten
van de films, maar ook van het gezelschap. Er
zijn veel verkeringen ontstaan tijdens het filmbezoek. Echt een ‘plek van plezier’. Rozenoord
is in 1938 in gebruik genomen. De eerste
filmreclame komt men tegen vanaf september
1939. In de oorlog was de bioscoop gesloten
en waren er Duitse militairen gelegerd. Na de
oorlog werd de bioscoop weer voortgezet. Bij
de opkomst van de televisie verdween de bioscoop. Rozenoord was in de afgelopen jaren de
thuisbasis van Anders Bezig Zijn, totdat deze
stichting in 2018 verhuisde naar DePetrus.

Informatie
Rozenoord is open op zondag 15 september
van 11.00 tot 17.00 uur. Hebt u thuis nog geen
monumenten magazine ontvangen? U kunt een
exemplaar ophalen op het gemeentekantoor.

BEKENDMAKING OPHOGING
SUBSIDIEPLAFOND VOOR REGELING
PROJECTSUBSIDIE 2017-2021
Op 27 augustus 2019 heeft het college besloten,
om het op 27 november 2018 gepubliceerde
subsidieplafond van € 30.449,- te verhogen
en besluit hieromtrent het subsidieplafond
voor de Regeling Projectsubsidie 2017-2021

gewijzigd vast te stellen op een bedrag van
€ 37.949,-.
Nadere informatie over de regeling is te vinden
op www.vught.nl onder subsidies bij ‘voor het
organiseren van activiteiten’.

De concept-agenda en alle bijlagen staan op
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering
is openbaar, belangstellenden zijn van harte

welkom. Omdat de locatie is gewijzigd, is het
niet mogelijk om de vergadering live te volgen
via internet.
Indien u over een geagendeerd onderwerp uw
mening kenbaar wilt maken, dan is er de mogelijkheid om tijdens de commissievergadering
in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw
visie over het onderwerp met de commissie 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
commissiegriffier, de heer E. Verschuren, tel.
(073) 658 01 94, of mailen naar griffie@vught.nl.

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

BOA

honden los in de openbare ruimte. ‘Maar mijn • Perceel L 3847 Isabellaveld, plaatsen van twee
hond doet niets’, is een veelvoorkomende reacdakkapellen aan de voor en achterkant van de
tie van de eigenaar van de hond. Ook al hebt u
woning, OV20191203, ingekomen 27 augustus
gelijk dan nog bent u verplicht uw hond(en) in
2019;
de openbare ruimte (m.u.v. het buitengebied) • Willibrordusstraat 5, aanleggen van een in- en
aan te lijnen. Houdt u zich niet aan de regels, uitrit, OV20191204, ingekomen 27 augustus
In de gemeente Vught hebben we nog steeds
dan krijgt u een bekeuring.
2019;
veel overlast van hondenpoep in de openbare
• Perceel B 8308, B 10143 en B9584, kappen
ruimte. Overlast die wordt veroorzaakt door Hebt u een melding of klacht? Spreek elkaar
van vier bomen i.v.m. realisatie project Grote
een groep niet-opruimende hondenbezitters. dan eerst aan en probeer een probleem
Zeeheldenbuurt, OV20191205, ingekomen 29
Voelt u zich aangesproken? Ruim de hon- samen op te lossen, voordat u een melding
augustus 2019.
denpoep dan alstublieft op. Het is een kleine
doorgeeft via www.vught.nl/melden of via de
moeite. Daarnaast lopen er in Vught ook veel 'MijnGemeente' app.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer
Loonsebaan
• Het P-terrein aan de Loonsebaan (tegenover
BESLUIT VERLENGING
WEGWERKZAAMHEDEN
Brasserie 155) is afgesloten in verband met
BESLISTERMIJN AANVRAAG
onderhoudswerkzaamheden.
OMGEVINGSVERGUNNING
Irenelaan
• Raamweg 23, verbouwen van de woning en het
Willem de Zwijgerlaan
• De Irenelaan is afgesloten in verband met de • Voor de bouw van het appartementen complaatsen van een dakkapel, OV20191160
bouw van La Couronne.
De brief is verzonden op 26 augustus 2019.
plex is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.
• Op dit moment wordt de nieuwe bestrating
aangebracht.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.

NIEUWS

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.

VERKEER
AANLEG
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Van Sonsstraat 12
De gemeente heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen ter hoogte van
Van Sonstraat 12 voor het huis voor het parkeren van de personenauto van een gehandicapte
bewoner.

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

•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.

Het College van B&W heeft besloten deze aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken met
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De vergunning is verzonden op 28 augustus
2019.
INGEKOMEN SLOOPMELDING
• Piacenzastraat 27, gedeeltelijk slopen van het
hoofdgebouw, SM20197046.
De melding is geaccepteerd op 27 augustus
2019.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).
VERLEENDE
EVENEMENTENVERGUNNING
• Heuvel 2 (Petruskerk), Muziekevenement 25
jarig jubileum Kiwanis club op zaterdag
2 november 2019 van 12.00 tot 17.30 uur,
AP20190232, ingekomen op 14 augustus 2019.
De vergunning is verzonden op 26 augustus
2019.
• Voetbalveld Cromvoirt, Muziekevenement 55
jarig bestaan Cromvoirtse Fanfare op zaterdag
26 oktober concert en zondag 27 oktober
2019 oktoberfest, van 10.00 tot 24.00 uur,
AP20190227, ingekomen op 7 augustus 2019.
De vergunning is verzonden op 28 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.

VERLEENDE BESLUITEN
BOUW
• Op 27 augustus 2019 heeft het college inge• Piacenzastraat 27, intern verbouwen van de
stemd met voorstel om de standplaatsen in
PROCEDURE
woonboerderij en het plaatsen van dakramen,
het centrum tijdelijk te verplaatsen naar het
Hierop zijn de procedures 1 a en 4 van toepasOV20191175.
Marktveld in Vught.
sing (zie procedurekader) van 04 september De vergunning is verzonden op 27 augustus
tot en met 16oktober 2019.
2019.
PROCEDURE
• Taalstraat 139, het in afwijking van de eerdere
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
Correctie
verleende vergunning niet realiseren van de
procedurekader). Bezwaar kan binnen zes
Op de gemeentepagina van 28 augustus stond
kelder, OV20191174.
weken met ingang van de dag na die waarop de
dat er voor Van Rijckevorselstraat 27 een GPP De vergunning is verzonden op 27 augustus
beschikking is verzonden worden aangetekend
is aangevraagd. Deze is niet aangevraagd.
2019.
			
BESLUIT HOGERE WAARDE WET
INRIT / UITWEG
GELUIDHINDER
• Repelweg 109, aanleggen van een in- en uitrit, Ten behoeve van het realiseren van een woning
OV20191186
aan de Hoevensestraat 23 te Vught is een aanDe vergunning is verzonden op 26 augustus
vraag om hogere waarden als gevolg van de
2019.
Wet geluidhinder ingediend. Deze ontheffing
weken op dinsdagmorgen in het gemeenteis aangevraagd vanwege het feit dat de voorkantoor. Voor meer informatie kunt u con- BOUW EN INRIT/UITWEG
keursgrenswaarde met betrekking tot de toetact opnemen met het secretariaat van de • Esscheweg 203 A, bouwen van een woning het
gestane geluidsbelasting overschreden wordt.
Welstandscommissie via telefoonnummer 073
aanleggen van in-/uitrit en plaatsen warmte- Burgemeester en wethouders hebben besloten
65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag
pomp, OV20191129.
de verzochte hogere waarden vast te stellen.
tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00
De vergunning is verzonden op 28 augustus
tot 12.30 uur.
2019
PROCEDURE
•
Juliana van Stolberglaan 2, bouwen van
Op dit besluit is de procedure 1b van toepassing.
INGEKOMEN AANVRAGEN
een woning en aanleggen van een in-/uitrit, Vanaf 5 september 2019 kunnen belanghebbenOMGEVINGSVERGUNNING
OV20191172.
den tegen het besluit gedurende zes weken een
• Hoevensestraat 23, kappen van berkenbomen
De vergunning is verzonden op 29 augustus
beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursen naaldbomen en het slopen van een schuur- 209.
rechtspraak van de Raad van State, Postbus
tje, OV20191201, ingekomen op 23 augustus
20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Ook kan binnen
2019;
PLANOLOGISCHE AFWIJKING
deze termijn een verzoek om voorlopige voor•
Cromvoirtsepad 1a, uitbreiden van camera- • Laan van Voorburg 2, tijdelijk gebruik op basis
ziening worden ingediend bij de Voorzitter van
toezicht, OV20191202, ingekomen op 26
van antikraak te wijzigen naar wonen en wer- de genoemde afdeling.
augustus 2019;
ken, OV20191191.
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