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VIER SAMEN BURENDAG OP 28 SEPTEMBER
Op zaterdag 28 september is het weer zover: Burendag. Een ideale gelegenheid om
samen iets leuks te doen met én voor de buurt. Verschillende buurten organiseren
activiteiten. Doet u dit jaar ook mee?
• Vughtse Hoeve, Madeliefstraat en omge- • Rode Rik: 12.00 tot 16.00 uur met gezonde
ving: 11.00 uur, opening van de jeu de boules
lunch en vanaf 13.30 uur beweegworkshop
baan door buurtbewoners en wethouder Van
onder leiding van Olga Commandeur
de Ven
(gezamenlijk initiatief Rode Rik, vrijwilligers, Cello,
(gezamenlijk initiatief bewoners en Woonwijze)
Bewonerscommissie Woonwijze)
• Klein Brabant: vanaf 14.00 uur, feestelijke
opening speeltuin
Kijk voor meer initiatieven in de gemeente
(gezamenlijk initiatief o.a. Welzijn Vught)
Vught op www.burendag.nl/bij-mij-in-de-buurt
• Turfveld, Hopakker en Vaarvonder: van
14.00 tot 17.00 uur kinderactiviteiten én van Wel melden bij de gemeente
19.00 tot 23.00 uur gezellige avond en verha- Organiseert u een activiteit op Burendag?
len delen met muziekband RUM
Vergeet niet het evenement aan te melden bij
(gezamenlijk initiatief wijkondersteuners, Welzijn
de gemeente. Wij kunnen er dan bijvoorbeeld
Vught, Woonwijze)
voor zorgen dat de straat wordt afgesloten. U
• Molenhoek: van 14.00 tot 16.00 uur, muziek- kunt uw evenement online aanmelden via onze
optredens, brandweerdemonstratie, knutselen
website www.vught.nl of neem contact op met
voor kinderen en dansworkshop voor senio- de gemeente Vught via tel. 073 65 80 680.
ren en kinderen
(gezamenlijk initiatief buurtbewoners, ontmoetingsruimte De Molenhoek, Cello, bewonerscommissie, Brasserie Onder ons, Woonwijze)
Activiteiten zondag 29 september
• Glorieuxlaan: in de middag, jeu de boules
toernooi
(initiatief buurtbewoners)

OPLATEN VAN BALLONNEN VERBODEN IN DE
GEMEENTE VUGHT
Op 12 september stemde de gemeenteraad van Vught in met een verbod op het oplaten van ballonnen. Het verbod in de gemeente Vught werd ingevoerd nadat in april
van dit jaar een motie van verschillende lokale partijen met een ruime meerderheid
werd aangenomen.
Slecht voor het milieu
Volgens de partijen komt er steeds meer
zwerfvuil in het milieu terecht. De restanten
van ballonnen worden opgegeten door vissen,
vogels en andere dieren, en zorgen voor dierenleed door verstrikking in linten of uithongering na het eten van ballonresten. Daarnaast
zijn er volgens de betreffende partijen genoeg
alternatieven. De gemeente Vught heeft het
verbod opgenomen in de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV)
Ook verbod voor het oplaten van
wensballonnen
Ook het oplaten van wensballonnen vallen
onder het verbod. Elke ballon die door middel
van hete lucht afkomstig van vuur, dan wel door
middel van helium of andere gassen in de lucht
wordt gebracht is verboden (gelukslampion,
Thaise wensballon, herdenkingsballon, vuurballon of andere vergelijkbare ballon).

Verbod in andere gemeenten
Vught is niet de enige gemeente die recent tot
deze maatregel overging. In veel gemeenten
wordt gesproken over het wel of niet oplaten
van ballonnen. Op steeds meer plekken is het
zelfs al verboden. In 2018 was het verboden in
18 gemeenten. Begin 2019 al in 59 gemeenten.
Alternatieven
Op zoek naar alternatieven? Op de site dieballongaatnietop.nl, een initiatief van Vereniging
Kust & Zee, Stichting De Noordzee en Plastic
Soup Foundation, staan verschillende milieuvriendelijke voorbeelden. Denk aan het oplaten
van vliegers in plaats van ballonnen en het
houden van een lampionnenoptocht of een
fluitconcert.

SPECIAL VOETBAL EVENT
Zaterdagmiddag 5 oktober van 13.00 tot 16.00 uur
In de gemeente Vught hebben we twee Special Voetbalteams. Een team voor volwassenen (vanaf 15 jaar) en een team voor kinderen (tot 15 jaar). Op zaterdag 5 oktober
opent wethouder Van de Ven om 13.00 uur het ‘Special Voetbal Event’. Een event voor
de Special Teams en voor potentiele deelnemers die willen kennismaken met het
Special Voetbal.
Special Voetbal Event
Wil jij graag voetballen, maar lukt dat niet in
een regulier team? Noteer dan 5 oktober in je
agenda en kom zeker kijken én meedoen. Ken
je iemand voor wie dit heel leuk is, geef de
informatie dan door. Of kom gezellig samen!
Iedereen is welkom om kennis te maken met
de geweldige sfeer van het Special Voetbal.
Programma
Tijdens het Event vindt er een minitoernooi plaats met onder andere het Special
Voetbalteam (volwassenen). Daarnaast wordt
er een Voetbal Spelenkermis (voetbal-spellen)
georganiseerd. De Voetbal Spelenkermis is voor
kinderen en volwassenen. Deelname is uiteraard gratis en vindt plaats op de voetbalvelden
van SV. Real-Lunet, De Kikvorsch 1, Vught.
Het Special Voetbal Event wordt georganiseerd door MOVE Vught, SV. Real-Lunet en
Zwaluw V.F.C. Kijk voor meer informatie op
www.movevught.nl.

NOG GEEN GESCHEIDEN RIOOLAANSLUITING?
PAK UW KANS!
Leg het nu aan met subsidie
Vught heeft een gescheiden rioolstelsel: het regen- en afvalwater stromen door twee
aparte rioolbuizen. Maar bij sommige woningen komt het regenwater in de buis voor
afvalwater terecht. Zo raken die buizen te vol en ontstaat er wateroverlast. Hebt u
een verkeerde rioolaansluiting? Dan kunt u dit nu herstellen met subsidie. Dat is nu
extra voordelig met een ruime subsidie van de gemeente en vervolgens verdubbelt
het Waterschap de Dommel deze subsidie. Deze actie is tot eind 2019 geldig. Grijp
die kans!
Het kan zijn dat uw riool nog niet gescheiden
vis, zogezegd! Woont u bovendien in een straat
is aangesloten. Het schone water komt dan via
waar wij de riolering vervangen? Dan kunt u
de regenpijp in de rioolbuis van het afvalwater uw riool gratis aansluiten op het gemeentelijk
terecht. Daar is dit riool niet groot genoeg voor. riool. Breng daarom nu uw riool op orde!
Als de buis te vol raakt, overstroomt deze. Dat
kan bij u zelf zijn, of in uw buurt, maar ook aan We helpen u graag op weg
de andere kant van Vught.
Het herstellen van uw riool lijkt ingewikkeld. Toch is het eenvoudiger dan u misschien
Herstel uw rioolaansluiting voordelig denkt. Zo kunt u ons inschakelen om te
met dubbele subsidie
kijken of u een verkeerde rioolaansluiting
Hebt u een nog geen gescheiden rioolaanslui- hebt. Want wij weten hoe het rioolstelsel in
ting? Dan kunt u deze in orde laten maken. Niet
elkaar zit en kunnen nagaan hoe uw huis is
alleen vanwege mogelijke wateroverlast, maar aangesloten. Uiteraard helpen we u graag op
ook voor het milieu. Uiteindelijk moeten alle
weg. Dus laten we samen kijken naar de beste
woningen over een goede aansluiting beschik- oplossing in uw situatie, de kosten en subsidieken.Vroeger of later moet u dus aan de bak. En
mogelijkheden.
als u nu in actie komt, dan loont dat uw moeite.
U kunt subsidie aanvragen om uw riool aan te
Meer informatie
passen.
Hebt u nog vragen over uw riool? Belt
u ons dan gerust, tel. 073 65 80 680. Of
Want nu krijgt u een flinke subsidie van
stuur een e-mail naar water@vught.nl. Ook
de gemeente Vught én vervolgens verdubbelt
kunt u een informatiefolder bij ons opvraWaterschap de Dommel nu tijdelijk dit bedrag. gen. Het aanvraagformulier vindt u ook op
In veel gevallen dekt dit de kosten. Boter bij de
www.vught.nl/water.

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

SUBSIDIE BESCHIKBAAR VOOR HET ISOLEREN
VAN UW WONING
Met de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) van het Rijk is er weer
een bijdrage beschikbaar voor isolerende en dus energiebesparende maatregelen
voor uw eigen woning.
Het gaat om minimaal twee isolatiemaatregelen
aan de eigen woning. Hiermee is het mogelijk
om tot ongeveer een derde subsidie te krijgen
in de kosten van isolatiemaatregelen. Ook
krijgen aanvragers € 150 subsidie op een zo
geheten Maatwerkadviesrapport. Dit rapport
verschaft inzicht in de kosten en baten van

IDOP
Cromvoirt

Herdenkingswandeling ’40 - ’45
Wandelen over de Vughtse Heide en stilstaan bij de indrukwekkende
plaatsen van de Tweede Wereldoorlog.
Zondag 6 oktober
Vanaf 10.00 uur
Parkeerplaats
tegenover Brasserie155
Loonsebaan 155
5263 CN Vught

Voor wie: Iedereen die van wandelen houdt. Helaas is de wandeling
niet geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.
LET OP: maximaal 100 personen kunnen aan de wandeling
deelnemen. Aanmelden kan via: toerisme@vught.nl.
Programma:
10.00
Inloop
10.30
Start wandeling
Bij deze wandeling loopt u over de Vughtse Heide. Gidsen leiden
u rond langs bijzondere en indrukwekkende plaatsen die ons
herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. We brengen een bezoek
aan het Nationaal Monument Kamp Vught en Barak 1B. Op eigen
gelegenheid kunt u nog een bezoek brengen aan het Geniemuseum.
Natuurlijk zorgen we voor een kleine versnapering onderweg.
De wandeling (5 km uitgezonderd bezoek aan musea) is een
initiatief van de werkgroep Buitenruimte van het IDOP Cromvoirt
in samenwerking met de gemeente Vught, Nationaal Monument
Kamp Vught en het Geniemuseum. Deelname is gratis en voor
een routekaart wordt gezorgd.

VERKEERSBESLUIT OPENSTELLEN
JAGERSBOSCHLAAN VOOR
GEMOTORISEERD VERKEER
Uitgezonderd autobussen en vrachtverkeer
Door het verwijderen van de borden C01, C02
en C03, bord G12A en de fysieke afsluiting
(paaltje) op de Jagersboschlaan (ter hoogte
van het Wildpad) wordt de Jagersboschlaan
(gedeelte Vijverbosweg-Martinilaan) opengesteld voor gemotoriseerd verkeer waarbij
vrachtverkeer en autobussen worden geweerd
door middel van toepassing van het bord C07b.

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 11 oktober wordt de bestrating naar de
garageboxen van de woningen Ploegveld en
Dokter Hillenlaan vervangen.

WIJKPUNTEN
Wijkpunten De Rode Rik,Woonzorgcentrum Theresia, Huize Elisabeth,
De Vlasborch, de Vughtse Sportclub Prins Hendrik en DePetrus bieden één of meer functies. De pictogrammen onder het wijkpunt logo
laten zien wat er allemaal te doen is bij een wijkpunt.
Ontmoeting
Een van de pictogrammen is ontmoeting. Bij dit wijkpunt staat de deur
voor iedereen open voor een kopje koffie en een praatje. U kunt hier
buurtgenoten ontmoeten en nieuwe contacten maken met andere
mensen uit Vught en Cromvoirt.

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.

HISTORISCHE WANDELING IN VUGHT OP
DINSDAG 1 OKTOBER
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 1 oktober
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 wandeling gaat door bij minimaal 5 deelnemers.

energiebesparende maatregelen aan de woning.
Daarnaast is het mogelijk om in aanmerking te
komen voor een bonus van €4.000,- als een
zeer energiezuinig pakket wordt toegepast. Kijk
voor meer informatie op www.rvo.nl/subsidiesregelingen/seeh.

Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op
het gemeentekantoor ter inzage tot 24 oktober 2019. Hierop zijn de procedures 1a en 4
van toepassing (zie procedurekader). Formele
publicatie heeft plaatsgevonden op 11 september 2019 in de Staatscourant.

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

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• h et ontwerp bestemmingsplan
‘St. Michielsgestelseweg 7’
•U
 vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op www.vught.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

•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.

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;
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- 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.
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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
•
Dorpsstraat 15, plaatsen van zonnepanelen,
OV20191211, ingekomen 8 september 2019;
• Nieuwe Heikantstraat 21, verbouwen van de
woning, OV20191212, ingekomen 7 september 2019;
• Andrej Sacharovlaan 30 en 32, aanpassing positionering woningen,OV20191213, ingekomen
6 september 2019;
•
Perceel K 1897, bouwnummers 37 en 40,
Isabellaveld, plaatsen dakkapellen, OV20191214,
ingekomen 11 september 2019.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer
BESLUIT VERLENGING
BESLISTERMIJN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
•
Perceel B 10131 Grote Zeeheldenbuurt,

nieuwbouw van 103 woningen en 49 apparte- BOUW EN AANLEG
PROCEDURE
menten, OV20191176.
• Hoevensestraat 18 A, aanleggen van de tuin
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasDe brief is verzonden 12 september 2019.
rondom de woning, OV20191146.
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin•
Molenvenseweg 41 A, aanpassing van de
De vergunning is verzonden op 11 september nen zes weken met ingang van de dag na die
bestaande schuur, OV20191167.
2019.
waarop de beschikking is verzonden worden
De brief is verzonden op 27 augustus 2019.
aangetekend.
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
PROCEDURE
• Van Miertstraat 2 A, verbouwen van het vereniBESLUIT BUITEN BEHANDELING
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
gingsgebouw, OV20191170.
STELLEN AANVRAAG
procedurekader), onder vermelding van het
De vergunning is verzonden op 9 september OMGEVINGSVERGUNNING
aanvraagnummer.
2019.
Burgemeester en wethouders van Vught maken
• Lekkerbeetjenlaan 132, plaatsen van een overbekend, dat de aanvraag voor een omgevingsHet College van B&W heeft besloten deze aankapping, OV20191178.
vergunning buiten behandeling is gesteld;
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
De vergunning is verzonden op 10 september • Loverensestraat 3, bouwen van vier bungalows,
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet 2019.
OV20191135.
algemene bepalingen omgevingsrecht.
De brief is verzonden op 13 september 2019.
INTREKKING AANVRAAG
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNING
VERLEENDE VERGUNNING
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders van Vught maken
KLEDINGINZAMELING
BOUW
bekend, dat in de afgelopen periode onder- • Vught, VPGO kledinginzameling op vrijdag 27
• Rembrandtlaan 50, uitbreiden van de woning,
staande aanvraag voor een omgevingsvergun- september 2019, kledingzakken worden tussen
OV20191195.
ning is ingetrokken:
23 en 25 september huis aan huis verspreid.
De vergunning is verzonden op 10 september
De vergunning is verleend op 18 maart 2019.
2019.
• Hoevensestraat 23, slopen van een schuurtje
•
Ockeghemstraat 41, verwijderen van een
en het kappen van berkenbomen en naaldbo- PROCEDURE
dragende muur tussen keuken en woonkamer,
men, OV20191201.
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasOV20191209.
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binDe vergunning is verzonden op 11 september INGEKOMEN SLOOPMELDING
nen zes weken met ingang van de dag na die
2019.
• Rembrandtlaan 50, slopen van een bijgebouw,
waarop de beschikking is verzonden worden
•
Paulusstraat 1, plaatsen van een dakkapel
SM20197050.
aangetekend.
aan de voor- en achterzijde van de woning, De melding is geaccepteerd op 9 september
OV20191183.
2019.
VERLEENDE
De vergunning is verzonden op 11 september • 
Taalstraat 187, verwijderen van asbesthouEVENEMENTENVERGUNNING
2019.
dende materialen, SM20197054.
• Ploegveld, het plaatsen van een MaxVerstappen
• Reutsedijk 2a t/m 2p, verbouwen tot veertien
De melding is geaccepteerd op 12 september
truck op vrijdag 27 september 2019 van 10.00
appartementen, OV20191182.
2019.
tot 11.00 uur, AP20190240, ingekomen op 11
De vergunning is verzonden op 12 september
september 2019.
2019.
PROCEDURE
De vergunning is verleend op 12 september
•
Dorpsstraat 15, plaatsen van zonnepanelen,
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
2019.
OV20191211.
procedurekader).
De vergunning is verzonden op 12 september
PROCEDURE
2019.
AANVRAAG OMGEVINGSHierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasVERGUNNINGSVRIJ PROJECT
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin• Repelweg 26, plaatsen dakkapel en uitbreiden
nen zes weken met ingang van de dag na die
van de woning aan de achterzijde, ov20191150. waarop de beschikking is verzonden worden
De vergunning is verzonden op 6 september aangetekend.
2019.
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