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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

UW GFT CONTAINER IN 2020
Niet meer per keer betalen voor het buitenzetten

In de gemeente Vught betaalt u een vast tarief per jaar voor uw afval. Daarnaast 
betaalt u ook nog een bedrag per keer dat u uw containers aan de straat zet. In 2020 
verandert dit voor de GFT container. Vanaf 1 januari 2020 betaalt u niet elke keer 
apart voor het aanbieden van uw groene container. Deze kosten zitten voortaan in 
het vaste jaartarief. Het maakt dus niet uit hoe vaak u de groene container aan straat 
zet. Iedere twee weken legen wij uw GFT container. Zo maken we het voor onze 
inwoners aantrekkelijker om GFT afval in de groene container te gooien en niet bij 
het restafval. GFT recyclen we tot groene stroom en compost. Het vaker aanbieden 
van GFT leidt tot beter compost.

Goede afvalscheiding begint in de keuken. Alle 
etensresten mogen in de groene GFT bak, dus 
ook het gekookte voedsel en bijvoorbeeld de 
botjes en de graten. Om de inwoners in de 
keuken op gang te helpen deelt de gemeente 
Vught in januari aan alle huizen met een groene 
container drie rollen composteerbare zakken 
uit. Deze zakken zijn gemaakt van zetmeel en 
composteren met het voedsel mee en mogen 
dus in de groene bak. Het voordeel van de zak-
ken is dat ze afsluitbaar zijn. Zo komen er min-
der vliegjes en maden in de groene bak en blijft 
de gft container makkelijker schoon. De zakjes 
zijn ook in alle supermarkten verkrijgbaar.

Afval scheiden in de hoogbouw
In een aantal hoogbouwcomplexen starten 
begin januari ook proeven met afvalscheiding. 
Samen met de bewoners kijken we naar de 
kansen en uitdagingen van afvalscheiding in een 
beperkte ruimte.

Minder restafval
Onze ambitie is om in 2025 maximaal 30 kg 
restafval per inwoner per jaar te hebben. In 
2018 werd er 90,7 kg restafval per inwoner per 
jaar aan huis ingezameld. Hiervan bestaat bijna 
de helft (43,7 kg) uit etensresten. We hopen dat 
er meer en vaker GFT wordt aangeboden en 
juist minder restafval. Samen maken we Vught 
schoner.

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 han-
dige ‘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.

VERBOD MAGNEETVISSEN EN LACHGAS IN DE APV 2020
Elke gemeente heeft, naast regels die overal in Nederland gelden, ook plaatselijke 
regels. Deze staan in de Algemeen Plaatselijke Verordening. In de raadsvergadering 
van 12 december heeft de gemeenteraad ingestemd met de wijzigingen in de APV. 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
-  Het is verboden om lachgas te gebruiken. Het 

toenemende gebruik van lachgas leidt nogal 
eens tot overlast voor de omgeving in de 
vorm van geluidsoverlast en vervuiling

-  Magneetvissen in de openbare wateren in 
Vught is verboden. In de Vughtse wateren lig-
gen explosieven uit de 2e wereldoorlog. Bij 
het magneetvissen is het mogelijk dat naast 
ijzer ook een explosief opgevist wordt. Dit kan 
leiden tot gevaarlijke situaties 

VERORDENING HUISVESTING ONDERWIJS 
VASTGESTELD
De gemeenteraad van Vught heeft in zijn verga-
dering van 12 december 2019 de verordening 
Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Vught vastgesteld. 

Deze nieuwe verordening treedt in werking 
op de dag volgend op de dag van bekend-
making. De verordening kunt u vinden op 
www.overheid.nl.

BUREN, WIJ GAAN OP VAKANTIE!
Maak gebruik van de burenkaart
Gaat u op vakantie? En willen uw buren op uw 
woning letten? Dan kunt u gebruik maken van 
de burenkaart. Op deze kaart noteert u uw 
vakantiegegevens en een telefoonnummer dat 
uw buren kunnen bellen bij nood. Daarnaast 
is de burenkaart een handig geheugensteuntje 
voor wat u met elkaar hebt afgesproken. 

Interesse in een burenkaart? 
De burenkaart is gratis af te halen bij de ont-
vangst- en informatiebalie van het gemeente-
kantoor.

Wilt u meer weten over hoe u een inbraak 
kunt voorkomen, kijk dan op de website maak-
hetzeniettemakkelijk.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. Vanaf 
januari 2020 gaan we hierop handhaven. Op 
bijgevoegd schema ziet u een overzicht van de 
Vughtse huisregels.

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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Reclame-
bord

VUURWERK AFSTEKEN? 
Mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur

Vuurwerk hoort bij de jaarwisseling. Helaas vallen er ook elk jaar ernstig gewonden 
en zijn er soms zelfs doden te betreuren door vuurwerk. Vaak doordat niet iedereen 
verantwoordelijk omgaat met vuurwerk of doordat het vuurwerk illegaal en daardoor 
onveilig is. Het zware knalvuurwerk veroorzaakt het meeste letsel en de meeste 
schade en overlast.

Vuurwerk afsteken? 
Het mag alleen op 31 december vanaf 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur

Hou je hieraan want je riskeert een boete:
• Minderjarigen van 12 t/m 17 jaar worden aangemeld bij bureau HALT.
• Ben je ouder? Dan riskeer je een flinke boete. 

VUURWERKVRIJE ZONES IN VUGHT
Rondom Kasteel Maurick en de IJzeren Man
In het college van B&W van 5 november is besloten om twee vuurwerkvrije zones in 
te stellen. Dit zijn de gebieden rondom Kasteel Maurick en rondom de IJzeren Man. 
Door deze gebieden aan te wijzen als vuurwerkvrije zones voorkomen we overlast 
door vuurwerk in beide natuurgebieden. 

Door het aanwijzen van deze locaties voor-
komen we niet alleen overlast maar kunnen 
de politie, boa’s en toezichthouders ook gaan 

handhaven. Dit besluit is genomen in goed 
overleg met Kasteel Maurick en de IJzeren Man.

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

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

gemeentekantoor gesloten. Op dinsdag 31 december is het gemeentekantoor 

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



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

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

REALISEREN/INSTELLEN VAN VERBODEN TE 
PARKEREN

De gemeente heeft besloten tot het instellen 
verboden te parkeren gedeelte Dr. Hillenlaan 
gelegen tussen Raadhuisstraat/Secr. van 
Rooijstraat en Dr. Hillenlaan huisnr. 11, voor de 
duur van de bouw aan het Ploegveld. 

Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op 
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn 
de procedures 1a en 4 van toepassing (zie pro-
cedurekader) in de periode van 18 december 
2019 t/m 29 januari 2020.

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.

BOUWEN 
EN WONEN

TIJDELIJKE PARKEERPLAATS
•  Rouppe van der Voortlaan tegenover nr. 37, 

tijdelijke parkeerplaats voor een half jaar op 
kenteken.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1a 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. 

BESTEMMINGSPLAN EN BESLUIT HOGERE WAARDE 
WET GELUIDHINDER ST. MICHIESLGESTELSEWEG 7, 
VUGHT 
De gemeenteraad van Vught heeft op 12 december 2019 het bestemmingsplan 
St. Michielsgestelseweg 7, Vught vastgesteld. Burgemeester en wethouders hebben 
op 28 november 2019 een hogere waarde Wet geluidhinder vastgesteld. Hieronder 
staat wat dit betekent. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het 
bestemmingsplan en/of de hogere waarde.

Waar gaat het vastgestelde bestem-
mingsplan ‘St. Michielsgestelseweg 7, 
Vught’ over?
Het bestemmingsplan ‘St. Michielsgestelseweg 7, 
Vught’ gaat over de herbouw van de bestaande 
woning op het perceel gelegen aan de St. 
Michielsgestelseweg 7 te Vught.

Wat houdt het besluit hogere waarde in?
De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid 
er bij een woning mag zijn door het verkeer 
op een weg of spoorweg of door bedrijven. 
In sommige gevallen mag de gemeente meer 
geluid toestaan. Burgemeester en wethouders 
nemen daar dan een apart besluit over. Dit 
heet een ‘besluit hogere waarde’. Dit staat in 
artikel 110a van de Wet geluidhinder.

U kunt het bestemmingsplan en het 
besluit hogere waarde bekijken
U kunt van donderdag 19 december 2019 tot 
en met woensdag 29 januari 2020 het bestem-
mingsplan met bijbehorende stukken bekijken:

•  Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelij-
keplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
BPStMichielsgweg7-VG01

•  Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het 
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 
in Vught tijdens de openingsuren 

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 bestemmingsplan en/of het 
besluit hogere waarde?
Bent u het niet eens met het bestemmings-
plan of het besluit hogere waarde? 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 
van donderdag 19 december 2019 tot en met 
woensdag 29 januari 2020.

U kunt alleen beroep instellen als u:
-  belang heeft bij het bestemmingsplan en/of het 

besluit hogere waarde, én
-  gereageerd hebt op het ontwerpbestemmings-

plan (door een zienswijze in te dienen) of het 
ontwerpbesluit hogere waarde. Hebt u niet 

gereageerd? 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 wijzigingen die ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan zijn doorge-
voerd.

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 bestemmingsplan 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 bestemmingsplan 
en het besluit hogere waarde in werking?
Het bestemmingsplan en het besluit hogere 
waarde treedt in werking op de dag na afloop 
van de beroepstermijn. 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 de afdeling Ontwikkeling, via 
telefoonnummer 073 65 80 680.

INGEKOMEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Michiel de Ruyterweg 46, realiseren van 
een tweede woning in het bijgebouw van 
de woning, OV 20191288, ingekomen op 5 
december 2019;

•  Versterstraat 44, verplaatsen van een schutting, 
OV20191289, ingekomen op 5 december 2019;

•  Willem de Rijkelaan 31, plaatsen van een dak-
kapel aan voor- en achterzijde van de woning, 
OV20191290, ingekomen 6 december 2019;

•  Perceel I 1358 van de Goorstraat, bouwen van 
een woning en het aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20191291, ingekomen 6 december 2019;

•  Perceel L 4230 tussen Loyolalaan 28 en 32, 
bouwen van een woning en het aanleggen 
van een in-/uitrit, OV20191292, ingekomen 9 
december 2019;

•  St.-Lambertusstraat 12, intern verbouwen van 
de woning, OV20191293, ingekomen 9 decem-
ber 2019;

•  Jan van Speykstraat 12, aanleggen van een extra  
in-/uitrit, OV20191294, ingekomen 9 december 
2019;

•  Anna Bijnsstraat 4, plaatsen van een nokver-
hoging, OV20191295, ingekomen 11 december 
2019;

•  Moleneindplein 38, splitsen van een apparte-
ment, OV20191296, ingekomen 11 december 
2019;

•  Moleneindplein 8, vervangen van handelsre-
clame, OV20191297, ingekomen 10 december 
2019.

PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie pro-
cedurekader), onder vermelding van het 
Aanvraagnummer.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW
•  St.-Lambertusstraat 62, vervangen van een 

bestaande schutting, OV20191265.
De vergunning is verzonden op 9 december 
2019.

•  Zonnebos 22, uitbreiden van de woning op de 
verdieping, OV20191219.

De vergunning is verzonden op 9 december 
2019.

•  Lunettenlaan 501, bouwen van een HUB-
gebouw, OV20191275.

De vergunning is verzonden op 12 december 
2019.

BOUW MET PLANOLOGISCHE 
AFWIJKING
•  St.-Elisabethstraat 42, slopen bestaande woning 

en herbouwen van een woning, OV20191246.
De vergunning is verzonden op 11 december 
2019.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Hopakker 44 A, verwijderen van asbesthou-

dende materialen, SM20197071.
De melding is geaccepteerd op 9 december 
2019.

•  Heiweg 10, slopen van een bijgebouw, 
SM20197074.

De melding is geaccepteerd op 10 december 
2019.

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 
is ingekomen:

•  op 23 augustus 2019 melding op grond 
van het Besluit algemene regels inrichtin-
gen milieubeheer (activiteitenbesluit), voor 
een tijdelijke locatie van een Albert Heijn 
en Etos, MM20190018, gevestigd aan de 
Marktveldpassage 6 te Vught.

De melding is geaccepteerd op 10 december 
2019.

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

GEMEENTE VUGHT - BESLUIT 
BUITEN BEHANDELING 
STELLEN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING – 
INDUSTRIEWEG 5 A
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat de aanvraag voor een omgevings-
vergunning buiten behandeling is gesteld;

•  Industrieweg 5 A, opslag en transport van pyro-
technische producten, UV20194005.

De brief is verzonden op 10 december 2019.

Op afspraak kunt u de omgevingsvergunning 
komen inzien via tel. 073 65 80 680.

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING MET 
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
•  Prins Hendrik (start en finish Spoorlaan), 

het houden van hardloopwedstrijd 
RiemersmaLeasing Kangoeroeloop op donder-
dag 26 december 2019 van 13.00 tot 16.00 uur, 
AP20190291.

De vergunning is verzonden op 16 december 
2019.

MILIEU


