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Bel of mail gerust met uw vragen, zorgen of signalen: 073 65 80 750 wegwijs@vught.nl www.wegwijsplus.vught.nl

EEN GASTVRIJ EN AANTREKKELIJK VUGHT 
MAKEN WE SAMEN
Wat mag wel en niet in de openbare ruimte?

De gemeente Vught wil een vriendelijke, gastvrije en aantrekkelijke gemeente zijn. 
Wij kunnen hier natuurlijk niet alleen voor zorgen. Ook onze ondernemers dragen bij 
aan deze uitstraling. Een wildgroei aan reclame-uitingen, onbegrensde afscheidingen 
van terrassen door hoge banken of plantenbakken, of het in grote hoeveelheid uitstal-
len van verkoopartikelen past niet bij wat wij willen uitstralen. Om die aantrekkelijke 
gemeente te zijn, hebben wij uw hulp nodig. Samen maken we Vught nog mooier.

Regelmatig ontvangen wij meldingen dat de 
doorgang op de trottoirs voor rolstoelen en 
rollators slecht is doordat er spullen in de weg 
staan. Samen met werkgroep toegankelijk Vught, 
het centrummanagement en haar achterban 
heeft het college van B&W gekeken naar de 
wensen van de ondernemers, de huidige situ-
atie en de mogelijkheden om regels te versoe-

pelen. Met deze input hebben wij de ‘Vughtse 
huisregels’ opgesteld. Hiermee geven we op 
een overzichtelijke manier aan wat er mogelijk 
is in de openbare ruimte op het gebied van uit-
stallingen, reclame en terrasafscheidingen. Op 
bijgevoegd schema ziet u een overzicht van de 
Vughtse huisregels.

‘BIJ MAX’ ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR 
BEGELEIDING VAN OUDEREN
Bij Max: zo lang mogelijk, zo gewoon mogelijk

Wij zijn op zoek naar u
We zijn op zoek naar vrijwilligers die, samen 
met een betaalde kracht, willen helpen om ‘Bij 
Max’ tot een succes te maken. Die het belang-
rijk vinden dat Vughtenaren deel kunnen 
blijven nemen aan de Vughtse samenleving en 
een bijdrage daaraan willen leveren. Uw werk-
zaamheden variëren van het in gesprek gaan 
met de ouderen en het helpen bij activiteiten 
tot het bieden van praktische hulp, zoals het 
regelen van een lunch. Bent u enthousiast 

geworden en hebt u vanaf januari 2020 op 
donderdag tijd? Dan zijn we op zoek naar u.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met Tanja Janssen van Welzijn Vught, 
info@welzijnvught.nl of bellen naar 073 65 
65 350.

Bij Max is een initiatief van Samen Sterk in de 
Wijk en wordt uitgevoerd door Anders Bezig 
Zijn, Vivent, Vughterstede en Welzijn Vught.

SUBSIDIEPLAFONDS 2020
Op 26 november 2019 heeft het college de subsidieplafonds 2020 vastgesteld voor de 
gemeentelijke projectsubsidies en budget-basissubsidies. Hieronder ziet u de nieuwe 
bedragen. 

Projectsubsidies
Het subsidieplafond voor de ‘Regeling projectsubsidies gemeente Vught 2017 – 2021’ bedraagt 
voor 2020, € 30.906,-.

U kunt in 2020 een aanvraag indienen voor een projectsubsidie totdat het beschikbare geld op is. 

Budget-basissubsidies
Voor 2020 gelden de volgende subsidieplafonds voor de Budget-basissubsidies:
1. Ondersteuning minima €   47.686,-
2. Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie €   35.402,-
3.  (Volks)cultuur en immaterieel erfgoed € 182.586,- 

waarvan € 10.498,- wordt gereserveerd voor Stichting de IJsbaan Vught
4. Maatschappelijk ondersteuning en maatschappelijke participatie € 82.189,-

Hoe houden we de openbare ruimte 
in Vught uitnodigend?

Bankje of stoelen Plantenbakken Terras | Reclame

  Maximaal één bankje
Hou je aan de afmetingen
Zo dicht mogelijk vlak tegen de gevel
Voldoende doorgang voor voetgangers
(Sta)tafels niet toegestaan

• Regels gelden ook voor horecabedrijven
 (terrasvergunning wel vereist)

   Plantenbakken op eigen terras zijn 
 toegestaan

Maximaal twee plantenbakken buiten 
 eigen terras

Hou je aan de afmetingen
Zo dicht mogelijk tegen de gevel
Voldoende doorgang voor voetgangers
Geen reclame-uitingen op de bakken

   Maximaal één reclamebord tegen de gevel,  
max. 120 cm hoog

   Terrasafscheidingen alleen vanaf de gevel,  
max. 120 cm hoog
Geen reclame-uitingen op de terras-

 afscheiding
Geen vlaggen of banieren in de openbare 
ruimte

•  Let op: uw terrasafscheiding is mogelijk  
 vergunningsplichtig  Geen uitstallingen van waren en/of andere artikelen

  Plantenbakken, bankjes en stoelen moeten kwalitatief in het straatbeeld passen

max. 150 x 50 cm
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bord

LAAT DE WINTER MAAR KOMEN
Koning Winter reageert weer over het land. Grillig, kwakkelend of met koude drukte, 
de tijd zal het leren. In beide gevallen wacht de ijsvorst een warme ontvangst. Met een 
snufje extra zout en een scheutje zilt water. Beheer Openbare Ruimte (de 'BOR') is 
er klaar voor. Laat de winter maar komen!

Vlootschouw
Op dinsdag 19 november heeft de BOR zijn 
‘vloot’ geïnspecteerd. In totaal werden 4 strooi-
machines nagekeken. Wat de komende winter 
ook in petto heeft, de BOR is goed voorbereid. 

Zoutvoorraad op sterkte 
In tijden van sneeuw en ijs wordt het strooi-
zout snel schaars. Reden voor de gemeente 
Vught om op tijd te winkelen en 125 ton zout 
en 35.000 liter zoutoplossing in voorraad op te 
slaan. Daarnaast wacht er op aanvraag nog eens 
250 ton zout, dat ergens anders is opgeslagen. 

Ruim voldoende om hoofdwegen en fietspaden 
zelfs in een extreme winter langdurig ijsvrij te 
houden. 

Wijkbezoek
Houden sneeuw en ijs langere tijd aan, dan gaan 
de strooiwagens de wijken in. We hebben een 
aantal voertuigen met sproeiers uitgerust die 
de sneeuw en ijs op de fietspaden met zout-
water te lijf gaat. Dat dit werkt, liet de vorige 
winters al zien. Natuurlijk heeft Koning Winter 
als het erop aankomt het laatste woord, maar 
we hoeven de discussie niet uit de weg te gaan. 

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE VUGHT 
ROND DE FEESTDAGEN
Het gemeentekantoor is op dinsdag 17 december vanaf 14.00 uur 
gesloten in verband met een personeelsbijeenkomst.

Afval buiten zetten
We krijgen regelmatig meldingen van bewoners 
over het te vroeg buiten plaatsen van afval door 
anderen. Hebt u afval, dan mag u dit afval pas 
de dag vóór de inzameling vanaf 20.00 uur aan 
de weg zetten. En niet dagen van te voren. Let 
hierop. 

Overlast van hondenpoep
In de gemeente Vught hebben we nog steeds 
veel overlast van hondenpoep in de openbare 
ruimte. Overlast die wordt veroorzaakt door 

een groep niet-opruimende hondenbezitters. 
Voelt u zich aangesproken? Ruim de hon-
denpoep dan alstublieft op. Het is een kleine 
moeite. Daarnaast lopen er in Vught ook veel 
honden in de openbare ruimte los. ‘Maar mijn 
hond doet niets’, is een veelvoorkomende reac-
tie van de eigenaar van de hond. Ook al hebt u 
gelijk dan nog bent u verplicht uw hond(en) in 
de openbare ruimte (m.u.v. het buitengebied) 
aan te lijnen. Houdt u zich niet aan de regels, 
dan krijgt u een bekeuring. 

Hebt u een melding of klacht? Spreek elkaar dan 
eerst aan en probeer een probleem samen op 
te lossen, voordat u een melding doorgeeft via 
www.vught.nl/melden of via de 'MijnGemeente' 
app.

BOA 
NIEUWS

‘Bij Max’ is een nieuw initiatief in Vught. ‘Bij Max’ zorgt ervoor dat inwoners van 
Vught zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen aan allerlei activiteiten in Vught. 
Zo gewoon mogelijk. Dit doen we door bij die activiteiten extra service te bieden, 
zoals praktische zorg en begeleiding. We starten daarmee in DePetrus, vanaf janu-
ari, op donderdag. 

NIEUWE VACCINATIE KINKHOEST VOOR 
ZWANGERE VROUWEN
Eind 2019 van start
Kinkhoest komt weer regelmatig voor in Nederland en in de landen om ons heen. 
Kinkhoest is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Deze 
bacterie veroorzaakt ernstige hoestbuien. Bij jonge baby’s kan de bacterie leiden tot 
onherstelbare long- en hersenschade.

In Nederland worden baby’s ingeënt tegen 
kinkhoest wanneer ze twee maanden oud zijn. 
Maar dit gaat veranderen. Eind van dit jaar is 
het namelijk voor zwangere vrouwen mogelijk 
om zich gratis te laten vaccineren voor de 
kinkhoest. Door kinkhoestvaccinatie tijdens de 
zwangerschap kan kinkhoest bij het kind wor-
den voorkomen. 

Meer informatie
Wilt u meer weten, kijk dan voor meer infor-
matie op www.rivm.nl/kinkhoestprik-zwanger 
of vraag het na bij het consultatiebureau, GGD, 
de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

Dokter Hillenlaan / Ploegveld e.o.
•  De doorgang (zijkant Marktveldpassage) tus-

sen Marktveld en Ploegveld is gestremd.
•  Het P-terrein Marktveldpassage (achterzijde 

Blokker) is afgesloten.
•  Het P-terrein t.p.v. het voormalige postkan-

toor blijft beschikbaar.

Taalstraat
•  De Taalstraat is op 9 en 10 december gestremd 

tussen de rotonde Helvoirtseweg en de 
Schoolstraat.

Zonneweilaan
•  Op 10 en 11 december is de Zonneweilaan 

gestremd tussen de Loonsebaan en de 
Middelstebaan.

•  Verkeer wordt omgeleid via de Koepelweg en 
Loyolalaan.

Kampdijklaan
•  De brug Kampdijklaan over het Drongelens 

kanaal is gestremd. 
• Verkeer wordt omgeleid.

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

bouwwerkzaamheden van het appartementen-
complex.

WEGWERKZAAMHEDEN

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  vastgesteld uitwerkingsplan 'Kern Fase 2 
Cromvoirt'

•  voorontwerpbestemmingsplan ‘Gogelstraat 3, 
Vught’

•  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.



   Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, Vught. Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl       Gemeente Vught        @Vught        06 11 13 32 51

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

Op 20 november 2019 maakten burgemeester 
en wethouders van Vught bekend dat ze op 29 
oktober 2019 het uitwerkingsplan ‘Kernfase 2 
Cromvoirt’ gewijzigd hebben vastgesteld.
Tevens maakten ze bekend dat het uitwerkings-
plan vanaf 21 november 2019 gedurende 6 
weken ter inzage is gelegd en digitaal raadpleeg-
baar is via de website www.ruimtelijkeplannen.
nl via ID code NL.IMRO.0865.crvUPKernfase2-
VG01. Het uitwerkingsplan is echter door een 
technische storing niet via deze website digitaal 
raadpleegbaar geworden.

Nieuwe inzagetermijn
Om aan de wet te voldoen en belanghebben-
den zes weken de gelegenheid te geven om te 
reageren op het uitwerkingsplan, wordt het 
uitwerkingsplan opnieuw ter inzage gelegd. 

Waar gaat het uitwerkingsplan ‘Kern 
Fase 2 Cromvoirt’ over?
Het uitwerkingsplan ‘Kern Fase 2 Cromvoirt’ 
gaat over het bouwen van 13 woningen binnen 
een plangebied in Cromvoirt, gelegen tussen de 
Achterstraat en de St.-Lambertusstraat. Tevens 
wordt de Van Rijswijkstraat doorgetrokken tot 
aan de St.-Lambertusstraat. De bestemming 
van het gehele plangebied wordt gewijzigd in 
de bestemmingen ‘Wonen-1’ en ‘Verkeer’. Dit 
uitwerkingsplan maakt de bouw van negen 
vrijstaande woningen en vier starterskoopwo-
ningen mogelijk.

Het uitwerkingsplan wijkt af van het ont-
werpuitwerkingsplan.
Van donderdag 23 mei 2019 tot en met woens-
dag 3 juli 2019 hebt u kunnen reageren op 
het ontwerpuitwerkingsplan. Het vastgestelde 
uitwerkingsplan is op een aantal punten anders 
dan het ontwerpuitwerkingsplan dat ter inzage 
heeft gelegen. De verschillen staan vermeld in 
een ‘Nota van zienswijzen’ die bij het uitwer-
kingsplan hoort.

U kunt het vastgestelde uitwerkingsplan 
en de overige stukken bekijken
U kunt van donderdag 5 december 2019 tot 
en met woensdag 15 januari 2020 het vastge-
stelde uitwerkingsplan met bijbehorende stuk-
ken bekijken:

•  Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelij-
keplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
crvUPKernfase2-VG01;

•  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.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent 
met het uitwerkingsplan
Bent u het niet eens met het uitwerkingsplan? 
Dan kunt u hiertegen beroep instellen. Dat 
wil zeggen dat u een brief (een ‘beroepschrift’) 
stuurt aan de Raad van State. Daarin legt u uit 
waarom u het er niet mee eens bent. U kunt 
dit doen tijdens de bovengenoemde beroeps-
termijn.

U kunt alleen beroep instellen als u gereageerd 
hebt op het ontwerpuitwerkingsplan (door 
een zienswijze in te dienen). Heeft u niet gere-
ageerd? Dan kunt u soms toch beroep instellen. 
U moet dan wel aantonen dat u redelijkerwijs 
niet hebt kunnen reageren. Dit is bijvoorbeeld 
het geval als u het niet eens bent met de wijzi-
gingen die ten opzichte van het ontwerpuitwer-
kingsplan zijn doorgevoerd.

Voor het besluit tot vaststelling van het 
uitwerkingsplan geldt nog het volgende:
Op dit uitwerkingsplan is de zogenaamde 
Crisis-en herstelwet van toepassing. Dit komt 
omdat er sprake is van de bouw van 13 wonin-
gen. Dit betekent voor het indienen van beroep:

-  dat u al uw redenen waarom u het niet eens 
bent met het uitwerkingsplan (de beroeps-
gronden) op moet nemen in het beroepschrift;

-  dat u deze gronden na afloop van de beroeps-
termijn niet meer kunt aanvullen;

-  dat uw beroep niet ontvankelijk wordt ver-
klaard, als u binnen de beroepstermijn geen 
gronden indient.

U stuurt uw beroepschrift aan:
De Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
U kunt uw beroepschrift ook indienen via het 
Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State.

Als u binnen de termijn beroep indient, kunt u de 
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State vragen om 
een zogenaamde voorlopige voorziening te 
treffen. Dan doet de Voorzieningenrechter een 
voorlopige uitspraak over uw beroep en treedt 
het uitwerkingsplan nog niet in werking. De 
Afdeling doet dan later een definitieve uitspraak. 
De Voorzieningenrechter doet alleen een voor-
lopige uitspraak als er snel een uitspraak nodig 
is.

U moet betalen om beroep in te stellen of een 
voorlopige voorziening te vragen.
Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer 
over het indienen van een beroepschrift en 
hoeveel dit kost.

Wanneer treedt het uitwerkingsplan in 
werking?
Het uitwerkingsplan treedt in werking op don-
derdag 16 januari 2020. Maar het treedt nog 
niet in werking als iemand binnen de beroeps-
termijn een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indient. De inwerkingtreding hangt dan af 
van de uitspraak van de voorzieningenrechter.

Hebt u nog vragen?
Belt u dan met mevrouw C. van den Wildenberg 
van de afdeling Ontwikkeling, via telefoonnum-
mer 073 65 80 680.

RECTIFICATIE INZAGETERMIJN GEWIJZIGDE 
VASTSTELLING UITWERKINGSPLAN ‘KERNFASE 2 
CROMVOIRT’

WELSTAND
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 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

•  Booglaan 6, brandveilig gebruik gebouw 
Waterboog, UV20194016, ingekomen 22 
november 2019;

•  Parklaan 10-10A-12-14-16, brandveilig gebruik 
gebouw Zilverlinden, UV20194017, ingekomen 
22 november 2019;

•  Bremlaan 12, maken van een overkapping, OV, 
OV 20191278, ingekomen op 21 november 
2019;

•  Vliertstraat 44, vergroten van een kamer op 
de eerste verdieping aan de achterzijde van de 
woning, OV20191279, ingekomen 25 november 
2019;

•  Oreliosingel 5, uitbreiden erker, OV 20191281, 
ingekomen op 26 november 2019;

•  Reutsedijk 1, renovatie en  verbouwing naar 
veertien appartementen Gebouw 1, 

•  OV 20191280, ingekomen op 26 november 
2019;

•  Willem de Rijkelaan 77, plaatsen van dakkapel-
len op de zolderverdieping, OV20191282, inge-
komen 27 november 2019;

•  Ockeghemstraat 24, verwijderen van een 
draagmuur, OV20191283, ingekomen 28 
november 2019;

•  Willem de Rijkelaan 7, plaatsen van dakkapellen, 
OV20191284, ingekomen 28 november 2019;

•  Mgr. Goossenssingel 13, wijzigen van het kozijn 
in de voorgevel, OV20191285, ingekomen 28 
november 2019;

• nabij Cingel 12, brandveilig gebruik tijdelijke 
units, UV20194018, ingekomen 28 november 
2019.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Kleine Weidehoeve 21, verbreden van de 

BOUWEN 
EN WONEN

bestaande oprit, OV20191227.
De brief is verzonden 26 november 2019. 

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

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW
•  Mr. Harry Hollalaan 35 en 41, plaatsen dakka-

pellen achtergevel, OV20191214.
De vergunning is verzonden op 26 november 
2019.

•  Hogedwarsstraat 4, aanleggen van extra brand-
scheiding, OV20191250.

De vergunning is verzonden op 27 november 
2019.

•  Pieter Bruegellaan 11, plaatsen van een dak-
kapel/nokverhoging aan de achterzijde van de 
woning, OV20191198.

De vergunning is verzonden op 27 november 
2019.

•  Molenstraat 1, realiseren van een aanbouw aan 
de zijkant van de woning, OV20191217.

De vergunning is verzonden op 27 november 
2019.

•  Nieuwe Heikantstraat 1 A, realisatie van drie 
zelfstandige wooneenheden, OV20191158.

De vergunning is verzonden op 28 november 
2019.

•  Nieuwe Heikantstraat 1 A, B, C, realisatie van 
drie zelfstandige wooneenheden, ov20191158.

De vergunning is verzonden op 28 november 
2019.

•  Mr. Harry Hollalaan 41, plaatsen een dakkapel 
aan de voorzijde van de woning, OV20191203.

De vergunning is verzonden op 28 november 
2019.

•  Hadewychstraat 25, realiseren van een dakop-
bouw, OV20191273.

De vergunning is verzonden op 28 november 
2019.

KAP
•  Isabellaveld perceelnummer K 2086, kappen 

van één zomereik, OV20191266
De vergunning is verzonden op 27 november 
2019.

AANLEG
•  Perceel A 1433 nabij rotonde Loonsebaan, rooi-

en van begroeiing en een boom, OV20191261.
De vergunning is verzonden op 26 november 
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.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Van den Elsenstraat 13, asbestsanering bij muta-

tie, SM 20197070.
De melding is geaccepteerd op 25 november 
2019.

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

MELDING ARTIKEL 8.40 WET 
MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Vught 
maken bekend, dat de volgende melding(en) als 
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer 
zijn ingekomen:

•  op 17 oktober 2019 melding op grond van het 
Besluit algemene regels inrichtingen milieube-
heer (activiteitenbesluit), voor het verwijderen 
van een bovengrondse tank,  MM 20190021, 
gevestigd aan de Esscheweg 274 te Vught.

De melding is geaccepteerd op 21 november 
2019.

•  op 9 oktober 2019 melding op grond van het 
Besluit algemene regels inrichtingen milieu-
beheer (activiteitenbesluit), herbeoordeling 
van een bestaand vuurwerkverkooppunt, MM 
20190020, gevestigd aan de Stationsstraat 33 
A te Vught.

De melding is geaccepteerd op 27 november 
2019.

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

GEDEELTELIJKE 
INTREKKING AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING – 
PERCEEL L 4150 LIEVEVROUWEPARK

•  Burgemeester en wethouders van Vught 
maken bekend, dat zij in de afgelopen periode 
onderstaande omgevingsvergunning hebben 
ingetrokken: 

  Perceel L 4150 Lievevrouwepark, kap van 
boom twee, OV20191233.

BEZWAARSCHRIFT
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daar-
tegen een bezwaarschrift worden ingediend 
door belanghebbenden (gedurende een termijn 
van 6 weken). Het bezwaarschrift moet wor-
den ondertekend en moet ten minste bevat-
ten; de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit 

MILIEU
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waartegen het bezwaar is gericht, de gronden 
van het bezwaar.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan het 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 de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Oost-Brabant Sector Bestuursrecht 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 

•  Hogedwarsstraat 4, Brandveilig gebruik RvA 
Gebouw FPA, UV20194009.

Het college van B en W zijn voornemens, gelet 
op artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te 
verlenen. 
De ontwerpbeschikking en de daarop betrek-
king hebbende stukken op de aanvraag omge-
vingsvergunning liggen ter inzage vanaf de dag 
na publicatie.

PROCEDURE 
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepas-
sing (zie procedurekader). De termijn eindigt 
zes weken na de dag van publicatie.

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  Zorgpark Voorburg, het houden van een 
Oliebollen Veldloop op dinsdag 31 december 
2019 van 14.00 tot 18.00 uur, AP20190301, 
ingekomen op 26 november 2019.

De vergunning is verleend op 27 november 
2019.

•  Heuvel 2 (DePetrus), het houden van een 
kerstdiner op zaterdag 14 december 2019 van 
18.00 tot 24.00 uur, AP20190300, ingekomen 
op 19 november 2019.

De vergunning is verzonden op 27 november 
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.


