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WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID 
Iedereen kan meedoen

HISTORISCHE WANDELING IN VUGHT OP 
DINSDAG 5 NOVEMBER
De laatste historische wandeling in Vught van dit jaar vindt plaats op dinsdag 5 
november 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 deelne-
mers.

De Week van de Toegankelijkheid van maandag 7 t/m vrijdag 11 oktober was een 
groot succes. Met de activiteiten hebben we veel aandacht gegenereerd voor inclusie. 
Mensen zijn bewuster geworden van hoe belangrijk het is dat iedereen mee kan doen. 
De week werd afgesloten met de ondertekening van het manifest Iedereen doet mee!  
door wethouder Saskia Heijboer en Elise Adriaanse, voorzitter van Toegankelijk Vught, 
en de introductie van de braille menukaart.

Bijzondere momenten
In de Week van de Toegankelijkheid was er een 
gevarieerd programma dat in het teken stond 
van ‘lekker vrij, doen wat je zelf wilt’ en met de 
nadruk op vrije tijd en cultuur. Speciale dank 
aan Plaza Cultura en Toegankelijk Vught voor 
hun grote bijdrage aan het organiseren van 
deze week. 

In de Week van de Toegankelijkheid ontston-
den er prachtige samenwerkingen, zoals tussen 
het Vughts Mannenkoor en dansers van MDM 
Vught. Tijdens de workshops in het atelier van 
Carola Mokveld, docent en beeldend kunste-
naar, deden mensen met en zonder beperking 
mee. Carola: ‘Ik vind het belangrijk dat de 
kracht van elk mens centraal staat. We hebben 
geslaagde en inspirerende workshops gehad 
met ontzettend leuke mensen en bijzondere 
ontmoetingen. Er hing een goede sfeer.’ 

Op vrijdagmorgen waren deelnemers van het 
Cultuurnetwerk te gast bij Reinier van Arkel. 
Zij lieten zich tijdens een wandeling inspi-
reren door de natuur én de activiteiten die 
op Voorburg al voor mensen met en zonder 

beperking worden georganiseerd. 
Het blauwe estafettelint was de ‘blauwe’ 
draad tussen de verschillende dansactiviteiten. 
Iedereen kon hier iets opschrijven. Benieuwd 
wat er op het lint staat? Het lint, het onder-
tekende manifest Iedereen doet mee! en de 
expositie Beleef zijn nog tot en met vrijdag 18 
oktober tijdens openingstijden te bezichtigen in 
de hal van het gemeentekantoor. 

CONTROLE FIETSVERLICHTING 
OP DE KIKVORSCH
Op maandag 21, dinsdag 22 en woensdag 23 oktober

Net als vorig jaar, gaan leden van het Buurtpreventieteam 
Vught en hun verkeersregelaars in samenwerking met 
VFC de Zwaluw de fietsverlichting van de jeugdige voet-
ballertjes controleren. 
Deze controle vindt plaats op maandag 21, dinsdag 22 en woens-
dag 23 oktober tussen 19.00 uur en 20.30 uur op De Kikvorsch. 
Het Buurtpreventieteam heeft van de politie leuke sleutelhangers 
gehad om uit te delen. En als het echt nodig is, dan stelt het team 
gratis fietsverlichting beschikbaar.

Braille menukaart: resultaat van samenwerking
Op vrijdag 11 oktober, de laatste dag van de 
Week van de Toegankelijkheid, introduceer-
den Koninklijke Horeca Nederland (KHN) 
afdeling Vught en Visio de Vlasborch de brail-
le menukaart. Brasserie Catharina in Kasteel 
Maurick, Grand Café Beleef! en het Vughtse 
Koffiehuis & Supervlaai kregen een brailleversie 
van hun menukaart overhandigd door Anne-
Marie van de Wiel, Monique Meulen en Lenie 
Schoonhoven. Vooral de woorden van Monique 
en Lenie, die het voordeel voor hen als blinden 
uitlegden, maakten indruk. Hun horecabezoek 
wordt stukken makkelijker én leuker door deze 
kaarten. 

Jan Witmer van KHN Vught voegt toe: 
‘Gastvrijheid staat in de horeca voorop. 
Koninklijke Horeca Nederland onderstreept 
het belang van het vergroten van bewustwor-
ding en toegankelijkheid. Een beperking wordt 
immers pas een belemmering als de horecaon-
dernemer of het personeel er geen rekening 
mee houdt. Gelukkig wordt in vrijwel elke 
horecaonderneming al gewerkt vanuit het prin-
cipe van gastvrijheid. Iedereen is welkom. En 
dat is belangrijk, want ruim 2 miljoen mensen 

(15 procent van de Nederlandse samenleving) 
hebben een vorm van een beperking. Daarom 
ondersteunen we alle initiatieven die te maken 
hebben met toegankelijkheid.’ 

HET VUGHTS SPORTCAFÉ OP VRIJDAG 
8 NOVEMBER
Op 8 november organiseert MOVE Vught het Vughts Sportcafé. Een Sportcafé in de 
gemeente Vught is belangrijk. Wilt u weten waarom? Lees dan het verhaal van Jeroen 
Leenders, buurtsportcoach MOVE Vught.

Zoals spreker Dr. Frank van Eekeren aangeeft, 
kunnen de wensen van bestuurders, leden, vrij-
willigers, sponsors en de gemeente Vught sterk 
uiteenlopen. Tijdens het Vughts Sportcafé hebt 
u de mogelijkheid om met andere mensen uit 
uw vakgebied te praten. Laat u inspireren door 
de verhalen en kijk samen naar nieuwe doelen 
en mogelijkheden. U weet wat er leeft, welke 
visies er naast elkaar zijn binnen uw vereniging 
en wat de wensen en vooral de behoeften zijn. 
Door het maken van verbindingen versterkt u 
elkaar. En nog belangrijker u creëert daarmee 
een beter en passend aanbod.

Waar en wanneer?
Bent u actief binnen een sportvereniging, hebt 

u interesse in sport of bent u in uw dagelijkse 
leven daar mee bezig? U bent op vrijdagavond 8 
november vanaf 18.30 uur van harte welkom in 
het clubhuis van Prins Hendrik. Om 19.00 uur 
opent wethouder Van de Ven het Sportcafé. Van 
19.15 tot 21.45 uur staat de vraag: ‘Hoe houdt 
u alle betrokkenen tevreden en zorgt u ervoor 
dat uw club waarden creëert die passen bij de 
eigenheid van de club?’ centraal. Van 21.45 tot 
22.30 uur is er gelegenheid tot napraten tijdens 
de netwerkborrel.

Bent u erbij?
Wilt u meer weten over het programma en/of 
u aanmelden? Kijk dan op www.movevught.nl/
sportcafe.

Een losse stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal?
SNELLER MELDINGEN DOEN MET DE GEMEENTE APP
Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of rotzooi op straat zijn niet alleen verve-
lend, maar kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Het is daarom belangrijk dat u dit snel bij ons 
meldt. Valt u iets op in de openbare ruimte? Dan kunt u dit snel en eenvoudig melden 
via de ‘MijnGemeente’ app. Een schoon, veilig en mooi Vught dat willen we graag zo 
houden. U toch ook?

Snel en eenvoudig melden
Kan via internet of telefonisch, maar nog sneller 
via de gemeente app. Een foto van de situatie 
en een korte heldere  omschrijving zijn genoeg. 
Zodra wij een melding ontvangen, nemen we 
deze meteen in behandeling.

MijnGemeente app downloaden
De app is ontwikkeld voor smartphones en 
tablets die werken op basis van iOS of Android. 
De iOS versie is te downloaden in de Appstore, 
de Android versie via de Google Playstore. Na 
het installeren van de MijnGemeente app geeft 
u aan dat het om de gemeente Vught gaat. Samen 
maken we Vught mooier.

WERKZAAMHEDEN BRUG KAMPDIJKLAAN
Van maandag 21 oktober tot maandag 4 november
Van maandag 21 oktober tot maandag 4 
november voert firma Batec BV uit Velddriel 
werkzaamheden uit aan de brug Kampdijklaan. 
Diverse houten, betonnen en stalen bruggen 
en steigers worden gereinigd en gerepa-
reerd, leuningen en brugdekken vervangen 

of van nieuwe slijtlagen voorzien. Ook voe-
ren zij diverse kleinere werkzaamheden uit. 
Deze werkzaamheden kunnen uitlopen als 
de weeromstandigheden ongunstig zijn, zoals 
bij vochtigheid. Het verkeer wordt omgeleid.

HERTOGLAAN TOT EIND OKTOBER GESTREMD
Door onvoorziene rioleringswerkzaamheden 
is de Hertoglaan tussen de Baroniesingel en 

de Piacenzastraat tot eind oktober afgesloten. 
Het verkeer wordt omgeleid.
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Dokter Hillenlaan / Ploegveld e.o.
•  Er worden nutswerkzaamheden uitgevoerd op 

de Dokter Hillenlaan en de omgeving van de 
Marktveldpassage. De weg wordt niet afgeslo-
ten maar er is plaatselijk overlast.

•  De locatie van het voormalige postkantoor is 
omgebouwd als tijdelijk parkeerterrein.

•  De doorgang (zijkant Marktveldpassage) tus-
sen Marktveld en Ploegveld is gestremd.

Hertoglaan
•  De Hertoglaan is afgesloten tussen de 

Baroniesingel en de Piacenzastraat.
• Verkeer wordt omgeleid.

Kampdijklaan
•  De brug Kampdijklaan over het Drongelens 

kanaal is vanaf 21 oktober gestremd. 
•   Verkeer wordt omgeleid.

Willem de Zwijgerlaan
•  Willem de Zwijgerlaan is gestremd i.v.m. de 

bouwwerkzaamheden van het appartemen-
tencomplex.

75-jarige bevrijding Vught
•  Op zaterdag 26 oktober zijn i.v.m. festiviteiten 

De Heuvel, Marktveld en een aantal parkeer-
plaatsen ter plaatse van het voormalige post-
kantoor afgesloten voor alle verkeer.

•  Vanaf het station is er een Lichtjestocht naar 
het Marktveld waardoor er tussen 17.30 en 
19.00 uur plaatselijk overlast is.

WEGWERKZAAMHEDEN

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 stuk-
ken verkregen worden.

2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een 
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indie-
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publi-
catie 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 geno-
men. Uw zienswijze en een eventuele reactie hier-
op 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 zienswij-
zen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in pro-
cedure 2 is omschreven. 

4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarte-
gen een bezwaarschrift worden ingediend door 
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 
weken). Het bezwaarschrift moet worden onderte-
kend en moet ten minste bevatten;

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaar is gericht;
-  de 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 voor-
ziening 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 daar-
tegen een beroepschrift worden ingediend door 
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 
weken). Het beroepschrift moet worden onderte-
kend 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 elek-
tronische 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. 

PROCEDURES

BALIES AFDELING BURGERZAKEN GESLOTEN 
Op woensdag 23 oktober zijn de balies van de afdeling Burgerzaken gesloten. Uw documenten 
(rijbewijzen en reisdocumenten) kunt u op deze dag afhalen bij de ontvangst- en informatiebalie.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• wijzigingsplan ‘Stationsstraat 6a Vught’
•  het ontwerp bestemmingsplan  
‘St. Michielsgestelseweg 7’

•  U vindt alle informatie over de plannen, gebie-
den en de procedure op www.vught.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

•  Hebt 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.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘A2 2018’
U kunt reageren op het ontwerpbestem-
mingsplan ‘A2 2018’. Hieronder staat waar dit 
plan over gaat. Ook leest u hoe u hierop kunt 
reageren.

Waar gaat het ontwerpbestemmings-
plan ‘A2 2018’ over?
In 2011 heeft de minister van Infrastructuur & 
Milieu het Tracébesluit A2 ‘s-Hertogenbosch 

– Eindhoven genomen. Dit Tracébesluit voor-
ziet in de verbreding van de A2 tussen de 
aansluiting Veghel op de A2 en de aansluiting 
Ekkersrijt op de A58, met als doel om de file-
vorming in beide richtingen te verminderen. De 
werkzaamheden zijn eerder op basis van het 
Tracébesluit uitgevoerd.

Met het ontwerpbestemmingsplan ‘A2 2018’ 
wordt de inmiddels bestaande situatie, die met 
het Tracébesluit is vergund, verwerkt in een 
actueel juridisch-planologisch kader.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
bekijken
U kunt van donderdag 17 oktober 2019 tot en 
met woensdag 27 november 2019 het bestem-
mingsplan met bijbehorende stukken bekijken:

•  Via internet (www.vught.nl en www.ruim-
telijkeplannen.nl onder ID-nummer [NL.
IMRO.0865.vghBPa22018-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 reageren op het ontwerpbestem-
mingsplan
U kunt reageren op het ontwerpbestemmings-
plan. De reactie die u indient, heet in deze fase 
een ‘zienswijze’.

U kunt reageren van donderdag 17 oktober 
2019 tot en met woensdag 27 november 2019. 
U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let 
op: u kunt niet per e-mail reageren.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de 
gemeenteraad van Vught, afdeling Ontwikkeling, 
postbus 10.100, 5260 GA Vught. Voor een mon-
delinge afspraak kunt u bellen met de afdeling 
Ontwikkeling via telefoonnummer 073 65 80 
680.

Geef in uw brief aan dat het om een zienswijze 
over het ontwerpbestemmingsplan ‘A2 2018’ 
met zaaknummer 18-198419 gaat. Geef ook 
aan waarom u het wel of niet eens bent met 
het ontwerpbestemmingsplan.

Wat gebeurt er na het ontwerpbestem-
mingsplan?
Het gaat hier om een ontwerpbestemmings-
plan. U kunt daar nu op reageren. De gemeente 
kijkt dan of het plan moet worden aangepast. 
Daarna stelt de gemeenteraad het bestem-
mingsplan 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. 
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 vaststel-
ling 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, telefoon-
nummer 073 65 80 680.

Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor 
de activiteiten bouwen en monumenten wor-
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. 
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor-
den 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 gemeente-
kantoor. Voor meer informatie kunt u con-
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

•  Hogedwarsstraat 4, brandveilig gebruik van 
RvA Gebouw FPA, UV20194009, ingekomen 
op 4 oktober 2019;

•  Industrieweg 30-32, brandveilig gebruik dagbe-
steding voor mensen met een lichamelijke of 
verstandelijke beperking, UV 20194010, inge-
komen op 3 oktober 2019;

•  Helvoirtseweg 3, plaatsen van een naambord 
met nummer op de gevel van het pand, OV 
20191235, ingekomen op 7 oktober;

•  Raamweg 42, plaatsen dakkapel aan de voorge-
vel van de woning, OV 20191236, ingekomen 
op 7 oktober;

•  Helvoirtseweg 97-99, brandveilig gebruik van 
drie geschakelde woningen naar twee gescha-
kelde woningen, UV20194011, ingekomen op 
8 oktober;

•  Perceel I 1994 en I 1359 t.h.v. Van de 
Goorstraat, bouwen van een woning en het 

BOUWEN 
EN WONEN

aanleggen van een in-/uitrit, OV 20191237, 
ingekomen op 8 oktober 2019;

•  Diverse locaties in Vught Noord, kappen van 
23 dode en slechte bomen OV 20191238, 
ingekomen op 10 oktober;

•  Diverse locaties in Vught Zuid, kappen van 25 
dode en slechte bomen OV 20191239, ingeko-
men op 10 oktober.

PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie 
procedurekader), onder vermelding van het 
aanvraagnummer

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW
•  Jan van Ruusbroeckstraat 25, maken van 

een dakopbouw en uitbreiden woning op de 
begane grond, OV20191199.

De vergunning is verzonden op 4 oktober 2019.
•  Taalstraat 65, wijzigen van ramen op de eerste 

verdieping, OV20191197.
De vergunning is verzonden op 8 oktober 2019.

•  Raadhuisstraat 3 B 1 en Raadhuisstraat 3 B 2, 
brandscheidende wand plaatsen ten behoeve 
van het splitsen van de winkel, OV20191179.

De vergunning is verzonden op 10 september 
2019.

KAP
•  Zonnebos 5, kappen van een eik in de achter-

tuin, OV 20191206, 
De vergunning is verzonden op 9 oktober 2019

BOUW EN MONUMENT
•  Taalstraat 65, wijzigen van ramen op de eerste 

verdieping, OV20191197.
De vergunning is verzonden op 8 oktober 2019.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Raamweg 23, verbouwen van de woning en 

plaatsen dakkapel, OV 20191160.
De vergunning is verzonden op 8 oktober.

•  Van Voorst tot Voorststraat 4 en 4a, ontmoe-
tingsruimte verbouwen naar twee huurappar-
tementen, OV21091155.
De vergunning is verzonden op 4 oktober 2019.

•  Loyolalaan 44, modernisering van het bijge-
bouw, OV20191162.

De vergunning is verzonden op 7 oktober 2019.
•  Schoonveldsingel 18, bouwen van een overkap-

ping, OV20191185.
De vergunning is verzonden op 11 oktober 
2019.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin-
nen zes weken met ingang van de dag na die 
waarop de beschikking is verzonden worden 
aangetekend.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING 
UITGEBREIDE PROCEDURE

•  Lidwinastraat 55, brandveilig gebruik van basis-
school Misha de Vries, UV20194006.

De vergunning is verzonden op 4 oktober 2019.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepas-
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen 
zes weken met ingang van de dag na de publi-
catie ingediend worden

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Karel Boumanstraat 17, verwijderen van 

asbesthoudende materialen, SM20197058.
De melding is geaccepteerd op 8 oktober 2019.

PROCEDURE 
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie 
procedurekader). 

GEWEIGERDE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Rondeweg 9, kappen van een eikenboom, 
OV20191216.

De beschikking is verzonden op 10 oktober 
2019.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin-
nen zes weken met ingang van de dag na die 
waarop de beschikking is verzonden worden 
aangetekend. 
De termijn vangt aan op 11 oktober 2019.

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING MET 
TIJDELIJKE VEKREERSMAATREGEL
•  Centrum Vught, het evenement Vught Viert 

Vrijheid op zaterdag 26 oktober 2019 de 
gehele dag tot maximaal 24.00 uur, tussen 
17.00 en 19.00 is er een bevrijdingstocht 
en deze begint op het Station richting Prins 
Bernhardlaan, rechtsaf naar Kapellaan, St.-
Elisabethstraat, Ploegstraat, linksaf richting 
Heuvel, rechtdoor door de Dorpsstraat, 
rechtsaf Schoolstraat, Torenstraat en eindigt 
op het Marktveld, Heuvel en Marktveld zijn de 
gehele dag afgesloten, AP20190253, ontvangen 
op 24 september 2019.

De vergunning is verzonden op 8 oktober 2019.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin-
nen zes weken met ingang van de dag na die 
waarop de beschikking is verzonden worden 
aangetekend.


