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OPEN MONUMENTENDAG 15 SEPTEMBER
OUD-SPARRENDAAL
Rondleiding over het landgoed
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, Oud-Sparrendaal en nog veel meer. Kijk op openmonumentendag.nl om
zelf uw route voor die dag te bepalen.
Oud-Sparrendaal
We lichten één, van de vele monumenten in
Vught uit. Deze week is Oud-Sparrendaal aan
de beurt. Oud-Sparrendaal was een villa, die
omstreeks 1800 werd gebouwd door Thomas
van Rijckevorsel. In 1899 kocht de Congregatie
van het Onbevlekt Hart van Maria (de paters
van Scheut) het landgoed. Al snel bleek het
landhuis te klein. De laagbouwvleugel van de
villa werd in 1900 afgebroken en vervangen
door een gebouw met drie verdiepingen. In
1903 werd daar een kapel aan toegevoegd. In
1930 werd een nieuw complex op het landgoed
gebouwd als kleinseminarie: het Missiecollege
Sint-Franciscus Xaverius. Ook werd een
klooster gebouwd voor de zusters van de
Choorstraat, die de verzorging op zich namen.
Al deze gebouwen zijn inmiddels verdwenen.
Alleen Oud-Sparrendaal is nog over. Sinds 1993
is het Brabants Landschap de eigenaar. Sinds
1996 zijn de Brabantse Monumentenwacht en
het Monumenten Fonds Brabant er gehuisvest.
Informatie
Oud-Sparrendaal (alleen het buitenterrein) is
open op zondag 15 september van 11.00 –
17.00 uur. Hebt u thuis nog geen monumenten

magazine ontvangen? U kunt een exemplaar
ophalen op het gemeentekantoor.

EEN VEILIGER VUGHT MAKEN WE SAMEN MET
ONZE INWONERS
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. Alle inwoners van Vught ontvangen 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 gemaakt.
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-

MELD MISDAAD ANONIEM
Dé plek waar u anoniem misdaad kan melden
Stel: U wilt iets over een ernstig misdrijf melden zonder dat uw naam bekend wordt.
Bijvoorbeeld omdat u de dader goed kent of bang bent voor eventuele gevolgen.
U kunt dan terecht bij Meld Misdaad Anoniem (M.). Ook voor de gemeente Vught
komen er M.-meldingen binnen. Dankzij deze tips worden aanhoudingen gedaan en
zaken opgelost.
M. is het onafhankelijke meldpunt waar u volledig anoniem informatie kunt geven over misdaad. Uw anonimiteit staat hierbij altijd centraal.
U meldt bij M. over bijvoorbeeld geweld, overvallen, brandstichting, wapen- of mensenhandel,
hennepteelt en andere drugscriminaliteit. Zo
levert u een bijdrage aan de veiligheid in uw
eigen omgeving.
Anoniem
M. is dé plek waar uw anonimiteit verzekerd
is. Er werkt een klein team van goed opgeleide mensen. Zij hebben maar één doel voor
ogen: jouw anonimiteit beschermen. In een
vertrouwelijk gesprek nemen zij de details van
uw melding met zorg door. Ze bieden u een
extra vangnet voor als u wel wilt melden, maar
niet bekend wilt worden. Alleen als uw anonimiteit gewaarborgd kan worden, stuurt M. de
anonieme melding door naar diverse partners,
zoals de politie en andere opsporingsdiensten.
Als vervolgonderzoek de anonieme tip onderbouwt dan kunnen zij overgaan tot actie.

Bijvoorbeeld bij overlast van baldadige buurtkinderen of een aanrijding zonder gewonden.
M. is er ook niet voor spoedeisende situaties.
In dat geval belt u 1-1-2.
Bereikbaarheid
M. is zeven dagen per week bereikbaar via
0800 7000. Op maandag tot en met vrijdag van
08.00 tot 22.00 uur en in weekenden en op
feestdagen van 09.00 tot 17.00 uur. Daarnaast
kunt u 24/7 melden via meldmisdaadanoniem.
nl/melden
Kijk voor meer informatie over M. op www.
meldmisdaadanoniem.nl.

Onafhankelijk
M. is een onafhankelijk organisatie en geen politie. Voor hulp van de politie belt u 0900 8844.

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, HET SPOOR, DE N65 EN 'PAS'
Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is elke dag in het nieuws. De rechter oordeelt
dat het PAS de natuur onvoldoende beschermt tegen de uitstoot van stikstof. Dat
moet beter. Voor allerlei bouwprojecten lijkt dit tot vertragingen te leiden. Maar hoe
zit dat in Vught met de N65 en het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer?
Volgens de planning presenteert ProRail dit
najaar het Tracébesluit PHS Meteren-Boxtel.
Het besluit zou dan ter inzage komen te liggen.
Of dit haalbaar is, is op dit moment onzeker.
Want ook de stikstofberekeningen voor dit
project zijn gebaseerd op het ‘veroordeelde’
PAS. Op dit moment onderzoekt ProRail de
gevolgen van de rechterlijke uitspraak. Zodra
we meer weten over de definitieve publicatiedatum van het Tracébesluit, maken we dat
bekend.
Rijksweg N65
Ook voor de N65 heeft de ‘PAS-uitspraak’
gevolgen. De gemaakte stikstofberekeningen
voor de bestemmingsplanprocedure zijn achterhaald. Er zijn nieuwe berekeningen nodig en

Irenelaan
• De Irenelaan is afgesloten in verband met de
bouw van La Couronne.
deze moeten bovendien in de planprocedure
worden ingepast. Of dat kan, is onderwerp • Op dit moment wordt de nieuwe bestrating
aangebracht.
van onderzoek. Het bestemmingsplan zou volgens planning in het eerste kwartaal van 2020
Ploegveld
vastgesteld worden. Ook deze datum kan
•
Tot 11 oktober wordt de bestrating naar
opschuiven.
de garageboxen van de woningen Ploegveld/
Marktveld vervangen.
Aanbesteding N65
Ondertussen werkt het N65 team verder aan • De toegang naar deze garageboxen is daardoor afgesloten. Peperstraat is wel bereikbaar.
de voorbereiding van de aanbesteding van
het werk. Het is belangrijk om het werk aan
de N65 zoveel mogelijk af te ronden voordat
ProRail aan het spoorwerk begint. Dat blijft
de inzet. Zo houden we Vught goed bereikbaar,
ook in de bouwfase.
Vanzelfsprekend houden we u van de ontwikkelingen op de hoogte.

GEMEENTE VUGHT NEEMT DEEL AAN LANDELIJKE PILOT ‘SCHEIDEN ZONDER SCHADE’
Uit landelijke cijfers blijkt dat veel jeugdigen in de jeugdzorg te maken hebben met
een hele moeilijke scheiding. De schade voor deze kinderen en de maatschappij is
groot. Door ouders vroegtijdig te ondersteunen, kunnen we schade die de kinderen
bij een scheiding oplopen voorkomen of in ieder geval verminderen. Daarom neemt
de gemeente Vught deel aan het programma ‘Scheiden zonder schade’.
Het programma ‘Scheiden zonder schade’
ondersteunt de deelnemende gemeenten
(de gemeente Vught, gemeenten in de regio
Noordoost Brabant en Zuidoost Brabant) bij
het ontwikkelen van plannen om ouders op
tijd ondersteuning te kunnen bieden. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan een aandachtfunctionaris scheidingen, de inzet van een neutrale gezinsvertegenwoordiger en/of directe
ondersteuning van ouders. Op 27 augustus
is de startbijeenkomst van de landelijke pilot
‘Scheiden zonder schade’ geweest. Ruim 100
vertegenwoordigers van gemeenten en diverse
betrokken organisaties waren aanwezig.
Wat gaan wij doen in Vught?
De komende maanden gaan we in Vught kijken
hoe, waar en met wie we vroegtijdig de juiste

Donderdag 12 september om 20.00 uur
De gemeenteraad vergadert op donderdag 12 september a.s. om 20.00 uur. Tijdens
deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze avond
op de agenda staan. Bij de ‘hamerstukken’ gebeurt dat met één slag van de hamer:
die onderwerpen zijn tijdens de Commissievergadering als zodanig benoemd. Bij
de ‘bespreekstukken’ gaan de partijen eerst met elkaar in discussie, voordat er een
besluit wordt genomen.
De vergadering is openbaar en vindt plaats bij • Krediet voor eerste inrichting openbare basisHotel Van der Valk, Bosscheweg 2, Vught, in zaal
school De Koningslinde 2019
de Dieze. Omdat de locatie is gewijzigd, is het • Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
niet mogelijk om de vergadering live via inter- 2018
net te volgen.
BESPREEKSTUKKEN:
HAMERSTUKKEN:
• Lokale Inclusie Agenda
• Jaarrekening en Jaarverslag 2018
• Investeringskrediet brug nabij Fort Isabella
• Actualisering en deregulering handhavingsverordening, bijbehorende beleidsregels, handhavingsplan en –controle

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer
wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Het
college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.
Naam
Geboortedatum Datum besluit
en voorletters						
Pereira, L.A.
13-11-1995
30-08-2019
Rehaen, W.J.
13-04-1968
05-09-2019

Uitschrijving wegens
vertrek naar
Onbekend
Onbekend

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

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN

•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.

Deutersestraat
• De brug Deutersestraat over het Drongelens
kanaal is vanaf 1 oktober gestremd in verband
met onderhoudswerkzaamheden.
• Verkeer wordt omgeleid.
Willem de Zwijgerlaan
• Voor de bouw van het appartementen complex is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.
Kruising Heikantstraat - Olmenlaan
•
Op de kruising Heikantstraat / Olmenlaan
worden van 2 t/m 4 oktober drempels en
bochtbanden aangebracht.
• Verkeer wordt omgeleid.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘St. Michielsgestelseweg 7, Vught’
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan ‘St. Michielsgestelseweg 7, Vught’.
Hieronder staat waar dit plan over gaat. Ook
leest u hoe u hierop kunt reageren.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan
‘St. Michielsgestelseweg 7, Vught’ over?
Het ontwerpbestemmingsplan ‘St. Michielsondersteuning kunnen inzetten. Ondersteuning
gestelseweg 7,Vught’ gaat over de herbouw van
die kan voorkomen dat een scheiding een heel
de bestaande woning op het perceel gelegen
complexe scheiding wordt. Want ouders kun- aan de St. Michielsgestelseweg 7 in Vught.
nen door hun eigen conflicten de belangen van
hun kind(eren) niet altijd zien en behartigen. U kunt het ontwerpbestemmingsplan
Kinderen voelen zich niet meer veilig en voe- bekijken
len zich verscheurd tussen twee mensen waar U kunt van donderdag 12 september 2019
zij van houden. Het schaadt de kinderen in
tot en met woensdag 23 oktober 2019 het
hun ontwikkeling. En dat wil toch geen enkele
bestemmingsplan met bijbehorende stukken
ouder?
bekijken:
• Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijOndersteuning of advies nodig?
keplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
Bevindt u zich nu in een scheiding, loopt u vast, BPStMichielsgweg7-ON01
wilt u ondersteuning dan kunt u nu al contact • Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het
opnemen met Wegwijs+ via wegwijs@vught.
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat
nl of bellen met 073 65 80 750. Wegwijs+
1 in Vught.
helpt u op weg naar de juiste hulp en onder- Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
steuning.
stukken die ter inzage liggen.

RAADSVERGADERING

De volgende plannen liggen ter inzage:
• voorontwerpbestemmingsplan ‘De Braacken
van Mariënhof’

WEGWERKZAAMHEDEN

Loonsebaan
• Het P-terrein aan de Loonsebaan (tegenover
Brasserie 155) is afgesloten in verband met
onderhoudswerkzaamheden.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de
gemeenteraad van Vught, afdeling Ontwikkeling,
postbus 10.100, 5260 GA Vught. Voor een
mondelinge afspraak kunt u bellen met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 0736580680.
Geef in uw brief aan dat het om een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘St.
Michielsgestelseweg 7, Vught’ met zaaknummer
Z19-215140 gaat. Geef ook aan waarom u het
wel of niet eens bent met ontwerpbestemmingsplan.
Wat gebeurt er na het ontwerpbestemmingsplan?
Het gaat hier om een ontwerpbestemmingsplan. U kunt daar nu op reageren. De gemeente
kijkt dan of het plan moet worden aangepast.
Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief vast.
Als u het niet eens bent met het vastgestelde
bestemmingsplan, kunt u in beroep gaan bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. De reactie die u indient, heet in deze fase
een ‘zienswijze’.

Let op: u kunt in principe alleen in beroep gaan
wanneer u ook een zienswijze heeft ingediend
over het ontwerpbestemmingsplan. 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.

U kunt reageren van donderdag 12 september
2019 tot en met woensdag 23 oktober 2019 U
kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op:
u kunt niet per e-mail reageren.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel
dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 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;

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

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.
ONTWERPBESLUIT HOGERE
WAARDEN WET GELUIDHINDER
Ten behoeve van het bestemmingsplan ‘‘St.Michielsgestelseweg 7, Vught” is een aanvraag
om hogere waarden ingevolge de Wet geluidhinder ingediend. Deze ontheffing is aangevraagd vanwege het feit dat de voorkeursgrenswaarde met betrekking tot de toegestane
geluidsbelasting overschreden wordt.
Burgemeester en wethouders zijn voornemens
de verzochte hogere waarden vast te stellen.
PROCEDURE
Op dit besluit is de procedures 1b en 3 van

Het College van B&W heeft besloten deze aan- INGEKOMEN SLOOPMELDING
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met - 
Helvoirtseweg 171, verwijderen van asbesttoepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
houdende materialen t.b.v. nieuwbouw,
algemene bepalingen omgevingsrecht.
SM20197052.
INGEKOMEN AANVRAGEN
De melding is geaccepteerd op 4 september
OMGEVINGSVERGUNNING
VERLEENDE
2019.
- Zonnebos 5, kappen van een eikenboom in
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
de achtertuin, OV20191206, ingekomen op 29
PROCEDURE
augustus 2019;
BOUW
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
-
Taalstraat 187, gedeeltelijk slopen van bin- - St.-Lambertusstraat 77, plaatsen van een dakprocedurekader).
neninrichting en aanpassen achtergevel,
kapel en nieuwe entree, OV20191193.
OV20191207, ingekomen op 30 augustus 2019; De vergunning is verzonden op 4 september
- Ockeghemstraat 4, verwijderen van een dra- 2019.
MILIEU
gende muur tussen keuken en woonkamer,
OV20191209, ingekomen op 11 september BOUW EN INRIT / UITWEG
2019;
- Achterstraat 8 A, bouwen van een woning en
- St.-Michielsgestelseweg 20, bouwen van bouwaanleggen van een inrit, OV20191121.
MELDING ARTIKEL 8.40 WET
werken en toestellen in een dierenweide, De vergunning is verzonden op 30 augustus
MILIEUBEHEER
OV20191208, ingekomen 2 september 2019;
2019.
Burgemeester en wethouders van Vught
-
Lunettenlaan 501, brandveilig gebruik voor
maken bekend, dat de volgende melding(en) als
bouwdeel LA9, UV20194007, ingekomen op 2 INRIT / UITWEG
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeseptember 2019;
-
Jachterf 24, aanleggen van een in-/uitrit,
heer is ingekomen:
-
Rondeweg 9, kappen van een eikenboom,
OV20191154.
-op 18 februari 2019 melding op grond van het
OV20191216, ingekomen 4 september 2019;
De vergunning is verzonden op 3 september Besluit algemene regels inrichtingen milieu2019
beheer (activiteitenbesluit), voor het starten
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
van een dagbesteding en verhuur kantoor en
procedurekader), onder vermelding van het
KAP
vergaderruimten voor derden, MM20180019,
aanvraagnummer
- Leeuwensteinlaan 37, kappen van een kastanjegevestigd aan de Industrieweg 9 C, te Vught.
boom, OV20191180.
De melding is geaccepteerd op 30 augustus
BESLUIT VERLENGING
De vergunning is verzonden op 30 augustus 2019.
BESLISTERMIJN AANVRAAG
2019.
OMGEVINGSVERGUNNING
PROCEDURE
-
Raadhuisstraat 1, verbouwen van Villa
BOUW MET PLANOLOGISCHE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
Bleijenburg, OV20191171,
AFWIJKING
procedurekader).
De brief is verzonden op 30 augustus 2019.
-
Kampdijklaan 66, tijdelijk plaatsen van een
portacabin voor de periode van vier maanden,
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
OV20191192.
procedurekader), onder vermelding van het
De vergunning is verzonden op 30 augustus
aanvraagnummer.
2019.
toepassing vanaf 12 september 2019.
Het ontwerpbesluit ligt gedurende een termijn
van 6 weken ter inzage.

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