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PREVENTIEF BESTRIJDEN VAN 
EIKENPROCESSIERUPS
Tweede ronde ophangen van nestkastjes 

De laatste jaren krijgt de gemeente steeds vaker klachten van overlast door de eiken-
processierups in de openbare ruimte. Deze behaarde rupsen zitten in mei, juni, juli 
in een groot aantal eikenbomen. Voor de tweede keer dit jaar gaan we nestkastjes 
ophangen. 

Begin 2019 is er een risicoanalyse gedaan op 
basis van o.a. beheergegevens, meldingen door 
inwoners en geografische gegevens van kwets-
bare groepen. Medio maart 2019 zijn op een 
groot aantal locaties met een verhoogde pri-
oriteit (nabij winkelcentra, zorgcentra, scholen 
etc.) nestkastjes opgehangen om mezen te lok-
ken. Mezen zijn natuurlijke bestrijders omdat zij 
processierupsen eten. Daarnaast is er op deze 
locaties in het voorjaar twee keer met een bio-
logisch middel gespoten om zodoende de jonge 
uitgekomen rupsen te bestrijden. 

Notitie biodiversiteit
Voor de lange termijn zijn wij, vanuit de notitie 
biodiversiteit, gestart met het uitvoeren van 
maatregelen zoals ecologisch bermbeheer en 
de aanplant van o.a. vaste planten en bes dra-
gende struiken in plaats van traditionele vak-
beplanting om de ontwikkeling van natuurlijke 
vijanden van de processierups te stimuleren

Tweede ronde
In december gaan medewerkers van de BOR 75 
nestkastjes ophangen op locaties waar dit jaar 
veel overlast was. Deze locaties zijn bepaald 
aan de hand van de hoeveelheid nesten van de 

processierupsen die in 2019 in de eikenbomen 
geconstateerd zijn.

2020
De gemeente Vught heeft voor het nieuwe jaar 
weer 250 nestkastjes besteld. Begin 2020 infor-
meren wij u hier meer over. 

Wethouder Van de Ven hangt in maart 2019 eerste 
nestkast op.

WIJKPUNTEN IN DE GEMEENTE VUGHT
U bent van harte welkom
In een wijkpunt is iedereen van harte welkom, voor ontmoeting, eten en drinken en om 
samen leuke en leerzame activiteiten te doen. Ieder wijkpunt biedt iets anders en kan 
één of meer functies hebben. 

Wist u dat…
…in de gemeente Vught zes wijkpunten zijn? Namelijk De Rode Rik, Huize Elisabeth, 
Woonzorgcentrum Theresia, Visio De Vlasborch, de Vughtse Sportclub Prins Hendrik en DePetrus.

…de deuren van de wijkpunten voor iedereen open staan, jong en oud?
…u bij alle wijkpunten terecht kunt voor een praatje en een spontane ontmoeting?
…de wijkpunten verschillende activiteiten organiseren? 
…de Rode Rik kerstactiviteiten organiseert, zoals kerstbingo op woensdag 11 december, kerstballen 
en –kaarten maken en koekjes bakken op vrijdag 13 december, kerststukjes maken op dinsdag 17 
december en een kerstbrunch op donderdag 26 december.

…de kerstactiviteiten van Vughterstede, waaraan mensen in de wijk kunnen deelnemen, staan ver-
meld op www.vughterstede.nl bij de (activiteiten) kalender? 

…u kunt eten bij De Rode Rik, Huize Elisabeth, Wzc Theresia en Visio 
de Vlasborch?

…DePetrus een Infopunt heeft waar u elke dinsdag om 14.00 uur 
terecht kunt?

…u bij de Vughtse Sportclub Prins Hendrik elke vrijdagochtend wel-
kom bent voor een kop koffie en/of om te komen wandelen?

…ieder wijkpunt herkenbaar is aan het wijkpuntlogo?
…de pictogrammen onder het logo aangeven wat dit wijkpunt u 
biedt?

Hoe weet u precies wat er te doen is bij een wijkpunt?
Wilt u weten waar en wanneer u een warme maaltijd kunt eten 
of mee kunt doen met een bepaalde activiteit? Kijk dan op www.
socialekaart.vught.nl. Voor de openingstijden en overige informa-
tie over het wijkpunt verwijzen we u naar de website van het 
wijkpunt zelf.

VASTGESTELDE BELEIDSREGELS KINDPAKKET 
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 december de beleidsregels 
Kindpakket vastgesteld.

Het Kindpakket biedt een tegemoetkoming 
voor inwoners van Vught met een laag inko-
men. Het Kindpakket kan ingezet worden als 
u kinderen hebt van 4 tot en met 17 jaar oud 
en een inkomen minder dan 110% van de bij-
standsnorm. De wijziging van de beleidsregels 
Kindpakket treden in werking op 1 januari 2020. 
Deze regels staan op www.overheid.nl.

Wijzigingen Kindpakket
•  Het Kindpakket bestaat niet meer uit twee 

aanvragen voor de aanschaf van een fiets en 
computer afzonderlijk.

•  De vergoeding en de duur voor aanschaf 
is voor alle verstrekkingen gelijk getrokken: 
maximaal €500,00 en de looptijd is 3 jaar. 

•  Het Kindpakket wordt verruimd met de aan-
schaf van een smart telefoon, dit betreft niet 
het abonnement. 

•  De vergoeding voor computer, laptop of tablet 
en smart telefoon geldt voor ieder school-
gaand kind van 10 tot en met 17 en niet meer 
voor één kind per gezin.

•  Mensen kunnen zelf bepalen waarvoor zij de 
vergoeding gebruiken. Ook dient er nu maar 
één aanvraag ingevuld te worden.

HET BUURTPREVENTIETEAM VUGHT
ZES JAAR ACTIEF
Samen kunnen we meer
Het Buurtpreventieteam Vught bestaat uit 25 enthousiaste leden die in wisse-
lende samenstelling enkele avonden in de week pro actief in de Vughtse wijken en 
Cromvoirt aanwezig zijn. Zij attenderen bewoners alweer ruim zes jaar op onveilig-
heden en geven preventietips.

Het team let op onveilige situaties die mogelijk 
inbraak bevorderend kunnen zijn en melden 
dat aan de betrokkenen. Vanuit de politie en 
de gemeente krijgen zij informatie om, indien 
daartoe aanleiding bestaat, in bepaalde wijken/
straten extra alert te zijn. 

Oproep voor vrijwilligers
Graag wil het team zich uitbreiden met vrijwil-
ligers die streven naar een veilige buurt en 
daarvoor enkele keren per maand in team-
verband een surveillance ronde willen lopen. 
Gedacht wordt aan bijvoorbeeld leden van 
bestaande, wel of niet geregistreerde, Buurt 
WhatsApp groepen die kunnen integreren in 
het team. Maar ook voor hun eigen WhatsApp 
groep waardevolle informatie en kennis kunnen 
opdoen.

Interesse?
Belangstellenden kunnen zich voor nadere 
informatie aanmelden bij Info@buurtpreven-
tievught.nl , buurtpreventievught@hotmail.com, 
via de website www.buurtpreventievught.nl of 
via 06 14 83 83 16.

WANNEER HALEN WIJ UW AFVAL IN 2020 OP?
Download de afvalkalender app
Wij sturen in Vught geen papieren afvalkalender meer toe naar onze inwoners. U 
maakt zelf de keuze hoe u aan uw afvalinformatie komt. Bekijk uw afvalinformatie 
in de handige ‘Afvalstoffendienst’ app of kijk op de papieren afvalkalender 2020? De 
keuze is helemaal aan u. Er zijn drie mogelijkheden om aan uw afvalinformatie te 
komen.

Welke keuze hebt u?
1.  Download op uw smartphone of tablet de 

‘afvalstoffendienst’ app. In deze app ziet u 
precies wanneer het afval bij u in de straat 
wordt opgehaald. 

2.  Download zelf uw afvalkalender op www.
vught.nl. Bij afval kunt u uw persoonlijke 
kalender downloaden. Vul uw postcode en 
huisnummer in en de afvalinformatie ver-
schijnt op uw scherm. Printen? Klik dan op 
de rode pdf knop. 

3.  Ontvangt u uw persoonlijke afvalkalender 
2020 liever op papier? Bel dan de afvalstof-
fendienst, tel. 073 61 56 508. 

Meer informatie?
U hebt dus meerdere mogelijkheden om uw 
afvalinformatie voor 2020 te ontvangen. Hebt 
u vragen? Bel met de afvalstoffendienst 073 61 
56 508 of stuur een mail naar
afvalstoffendienst@shertogenbosch.nl.

VERSTREKKINGSBEPERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
De gemeente is in het bezit van uw persoonsgegevens. Verschillende organisaties kun-
nen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) ontvangen. Bekijk 
op de website van de Rijksoverheid welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen 
krijgen. U kunt een verzoek tot verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens zowel 
online als schriftelijk aanvragen.

Goed om te weten
•  U kunt verstrekkingsbeperking van uw per-

soonsgegevens aanvragen vanaf 16 jaar en als u 
in de gemeente Vught woont of hebt gewoond.

•  Een verzoek tot verstrekkingsbeperking kunt 
u schriftelijk of met uw persoonlijke DigiD 
aanvragen.

•  Een verzoek tot verstrekkingsbeperking voor 
een minderjarig kind kan door de ouder, ver-
zorger of voogd ingediend worden. Voor aan-
vraag via DigiD moet de minderjarige zelf over 
een DigiD beschikken.

•  U ontvangt van de gemeente Vught een schrif-
telijke bevestiging van uw verzoek.

•  Verstrekkingsbeperking heeft geen einddatum. 
Deze blijft van kracht totdat u deze zelf intrekt.

•  Na een verzoek tot verstrekkingsbeperking 
blijft de gemeente verplicht om uw gege-
vens door te geven aan overheidsinstellingen 
zoals de Belastingdienst, Justitie en Sociale 
Verzekeringsbank.

•  Bij verhuizing naar een andere gemeente blijft 
de geheimhouding van de gegevens bestaan. 
U hoeft dan niet opnieuw een verzoek in te 
dienen.

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN 
VERGUNNINGAANVRAGEN IN UW BUURT?
Meldt u zich aan voor de e-mailservice
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. 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.overheid.nl
•  Ga op het midden van de pagina naar het icoontje ‘Blijf op de hoogte’
• Vul uw mail adres en postcode in
• Vul in welke vergunningaanvragen u wilt ontvangen

U kunt zich altijd afmelden voor deze e-mailservice. Hebt u nog vragen? Mail dan naar 
gemeente@vught.nl of bel naar 073 65 80 680.



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

RAADSVERGADERING
Donderdag 12 december om 20.00 uur

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

De gemeenteraad vergadert op donderdag 12 december 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 
in de raadszaal van het Raadhuis aan het 
Leeuwensteinplein 5. U kunt de vergadering 
ook rechtstreeks volgen via internet (www.
gemeenteraad.vught.nl).

HAMERSTUKKEN
•  Algemene Verordening ondergrondse infra-

structuren Vught 2020
•  Vaststelling bestemmingsplan St. Michiels-

gestelseweg 7, Vught
•  Regionale samenwerking beschermd wonen 

en maatschappelijke opvang 2020 e.v.  

•   Verordening maatschappelijke ondersteuning 
Vught 2020

•  Verordening voorzieningen huisvesting onder-
wijs

•   Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV) Vught 2020

BESPREEKSTUKKEN
•  Nieuwbouw accommodatie R.K.V.V. Zwaluw 

V.F.C.
• Nota Vught Klimaatadaptief 
• Cultuurnota 2020-2023
• Beleidsplan Jeugdhulp
• Belasting- en rechtenverordeningen 2020

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 Uitschrijving wegens
en voorletters      vertrek naar
Bel Haj. M. 10-07-1986 05-12-2019 Onbekend

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraag-
nummer

Het gemeentekantoor is op dinsdag 17 december vanaf 14.00 uur gesloten 
in verband met een personeelsbijeenkomst.
Op dinsdag 24 december is het gemeentekantoor tot 16.00 uur open. 
Op woensdag 25 december, donderdag 26 december en vrijdag 27 december 
is het gemeentekantoor gesloten. Op dinsdag 31 december is het gemeentekantoor tot 12.00 uur 
open en op woensdag 01 januari de hele dag gesloten.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE VUGHT 
ROND DE FEESTDAGEN

Op woensdag 25 december, donderdag 26 december en vrijdag 27 december 

MILIEUSTRAAT GESLOTEN
Op woensdag 25 december, eerste Kerstdag,  en op woensdag 1 januari, 
Nieuwjaar, is de Milieustraat gesloten.

Marktveldpassage
•  Het P-terrein Marktveldpassage (achterzijde 

Blokker) is afgesloten.

Zonneweilaan
•  Op 11 december is de Zonneweilaan gestremd 

tussen de Loonsebaan en de Middelstebaan.

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

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING 
BESTEMMINGSPLANNEN ex artikel 1.3.1. Bro 
Bestemmingsplan “Molenhof, Vught”
Burgemeester en wethouders maken bekend 
dat een bestemmingsplan wordt voorbereid 
voor de locatie Molenhof. Deze locatie ligt 
achter de woningen Molenvenseweg 65 t/m 
77 en achter de woningen Mariaplein 8A t/m 
8Q. Volgens de wet (artikel 1.3.1. Bro) moet 
dit voornemen gepubliceerd worden. Op die 
manier weet u alvast dat u binnenkort iets kunt 
verwachten.

Waar gaat dit bestemmingsplan over?
Dit bestemmingsplan gaat over de bouw van 
twee vrijstaande woningen.

Hoe kunt u hierop reageren?
U kunt niet reageren op dit voornemen. We 
leggen nog geen stukken ter inzage 
en vragen nog geen advies aan onafhankelijke 
instanties. 

Binnenkort kunt u wel reageren. Dan gaat de 
inspraakprocedure voor dit bestemmingsplan 
van start. Wij verwachten dat dit in januari / 
februari 2020 is. Wij maken dan bekend wan-
neer en hoe u de stukken kunt bekijken, en hoe 
u hierop kunt reageren. Voor meer informatie 
over deze publicatie kunt u contact opnemen 
met de afdeling Ontwikkeling onder telefoon-
nummer 073 65 80 680.

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.

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

•  Reutsedijk 7, kappen van negen bomen in ver-
band met de herontwikkeling van Fort Isabella, 
OV20191286, ingekomen 3 december 2019;

•   Heiweg 10, verbouwen en uitbreiden van de 
woning, OV20191287, ingekomen 4 december 
2019.

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

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW
•  Vijverbosweg 4, bouwen van een woning, 
OV20191242.
De vergunning is verzonden op 29 november 
2019.

•  Nabij Cingel 12, bouwen van tijdelijke dagbe-
stedingsruimte, OV20191220.

De vergunning is verzonden op 29 november 
2019.

•  Ockeghemstraat 24, verwijderen van een 
draagmuur, OV20191283.

De vergunning is verzonden op 4 december 
2019.

•  De Ketting 18, realiseren van een verdiepings-
vloer, OV20191187.

De vergunning is verzonden op 5 december 
2019.

KAP
•  Hoevensestraat 7, kappen van 3 bomen, 

OV20191222.
De vergunning is verzonden op 4 december 
2019.

•  Taalstraat 53, kappen van een kastanjeboom, 
OV20191264.
De vergunning is verzonden op 4 december 
2019.

BOUW MET PLANOLOGISCHE 
AFWIJKING
•  Helvoirtseweg 46, uitbouwen aan de achter-

zijde, wijziging kozijnen in de voorgevel en 
plaatsen zonnepanelen, OV20191254.

De vergunning is verzonden op 3 september 
2019.

•  Theresialaan 105, uitbreiden van de woning aan 
de achterzijde, OV20191226.
De vergunning is verzonden op 4 september 
2019.

•  Loonsebaan 191, plaatsen van een nieuwe toe-
gangspoort, OV20191253.

De vergunning is verzonden op 4 september 
2019.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Loverensestraat 35, slopen van asbesthou-

dende materialen, OV20197063.
De melding is geaccepteerd op 2 december 
2019.

•  Van den Elsenstraat 13, verwijderen van asbest-
houdende materialen, SM20197073.
De melding is geaccepteerd op 4 december 
2019.

•  Kruising Michiel de Ruyterweg en Piet 
Heinstraat, verwijderen van een mantelbuis, 
SM20197072

De melding is geaccepteerd op 4 december 
2019.

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

GEWEIGERDE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING KAP

•  Helvoirtseweg 158, kappen van 1 boom, 
OV20191240.

De beschikking is verzonden op 4 december 
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 5 december 2019.

BOUWEN 
EN WONEN


