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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

‘BIJ MAX’: ZO LANG MOGELIJK, 
ZO GEWOON MOGELIJK

Bruggenbouwer Angeline van Gulik stelt zichzelf voor

‘Bij Max’ zorgt ervoor dat inwoners van Vught zo lang mogelijk mee kunnen blijven 
doen aan allerlei activiteiten in Vught. Zo gewoon mogelijk. Op 1 december is Angeline 
van Gulik begonnen als bruggenbouwer. Vanaf 9 januari 2020 is zij elke donderdag van 
09.30 tot 16.30 uur in DePetrus aanwezig. Angeline van Gulik stelt zichzelf voor. 

Mijn naam is Angeline van Gulik. Ik ben 40 jaar, 
ben getrouwd en heb 2 kinderen. Ik vind wel-
zijn binnen de zorg erg belangrijk. Toen ik de 
vacature van bruggenbouwer voor ‘Bij Max’ zag 
staan, heb ik dan ook gelijk gereageerd. Sinds 
2007 werk ik als verpleegkundige. Naast mijn 
werk in de zorg, kan ik ‘Bij Max’ energie stop-
pen in welzijnsactiviteiten. En dat vind ik gewel-
dig. Iedereen heeft behoefte aan een praatje en 
extra zorg. Gewoon een momentje tijd voor 
iemand vrijmaken, daar worden mensen blij van. 
Maar ik ook! 

Iedereen kan meedoen
Als bruggenbouwer begeleid en ondersteun ik 
de deelnemers die aan de bestaande reguliere 
activiteiten of nieuwe activiteiten binnen of 
bij DePetrus deelnemen. Zowel op het gebied 
van welzijn, maar ook op het gebied van zorg, 
zoals verpleegkundige taken die een deelnemer 

misschien nodig heeft. Door deze extra service 
bij de activiteiten, kan iedereen meedoen. Ook 
bewoners van andere zorginstellingen, die om 
verschillende redenen lichte ondersteuning en/
of begeleiding nodig hebben. 

Ik nodig iedereen uit!
Ik ben op 1 december begonnen als bruggen-
bouwer. Op dit moment leg ik vooral contacten 
en tref ik voorbereidingen. Vanaf donderdag 9 
januari ben ik elke donderdag tussen 09.30 en 
16.30 uur aanwezig bij DePetrus. Daarnaast ga 
ik vrijwilligers die ‘Bij Max’ werken, begeleiden 
en ondersteunen. Ik heb er ontzettend veel 
zin in en nodig iedereen uit om deel te nemen 
aan de activiteiten die op donderdag al plaats 
vinden in en bij DePetrus.

Ik wens iedereen prettige feestdagen en tot 
ziens in DePetrus.

‘BIJ MAX’: NIEUWE ACTIVITEITEN IN 2020
‘Bij Max’ is een initiatief van Samen Sterk in de 
Wijk en wordt uitgevoerd door Anders Bezig 
Zijn, Vivent, Vughterstede en Welzijn Vught.
‘Bij Max’ gaat in 2020 activiteiten op gebied 
van ontmoeting en welzijn organiseren, denk 

hierbij aan gesprekmomenten, samen zijn 
maar zeker ook activiteiten op maat. Hebt u 
interesse of wilt u in contact komen met ‘Bij 
Max’? We zijn bereikbaar via bijmax20@gmail.
com en/of 06 36 33 58 27.

BIJEENKOMST OVER ARMOEDE VOOR SPORT- EN 
CULTUURAANBIEDERS
Maandag 13 januari van 19.30 tot 21.30 uur bij Zwaluw VFC
In Vught heeft 1 op de 14 kinderen recht op onder-
steuning van Jeugdfonds Sport en Cultuur en Stichting 
Leergeld. Dit betekent dat er ook onder sport- en cul-
tuuraanbieders jeugdleden zijn die hier recht op heb-
ben. Helaas bereiken we nog niet alle kinderen in Vught. 
Daarom organiseren MOVE Vught en Plaza Cultura, in 
samenwerking met Ellen Huinink, coördinator kinderar-
moede een bijeenkomst over armoede voor alle sport- en 
cultuuraanbieders.

Signalenkaart armoede
De avond staat in het teken van de ‘Signalenkaart armoede’. Ellen 
Huinink legt uit hoe deze signalenkaart een hulpmiddel kan zijn 
bij het herkennen en bespreekbaar maken van financiële zorgen 
in de gezinssituatie van jeugdleden. Dit komt namelijk vaker voor 
dan we soms zien of beseffen. Iedereen, die bij een sport- en/of 
cultuuraanbieder actief is, is van harte welkom om tijdens deze 
bijeenkomst met elkaar in gesprek te gaan over armoede onder 
jeugdleden.

Komt u ook op maandag 13 januari?
Hebt u als sport- of cultuurdocent, trainer, bestuurslid, begeleider, 
aanbieder in de gemeente Vught interesse om te komen, meldt 
u zich dan aan via de website van Plaza Cultura of MOVE Vught.

OPGERUIMD HET NIEUWE JAAR IN
We steken tijdens oud en nieuw veel vuurwerk af. Op veel plekken in de gemeente 
Vught ruimen de bewoners na het afsteken van vuurwerk het afval op. Ze verzamelen 
het in zakken en zetten deze aan straat of vegen alles bij elkaar. Doet u met ons mee?

Weetjes
•  Wist u dat van al het afgestoken vuurwerk 90 procent weer op de grond terechtkomt?
•  Wist u dat dit nog altijd 20.000 tot 50.000 kilo vuurwerkafval gemiddeld per gemeente is?
•  Wist u dat een groot deel daarvan wegspoelt via de straatkolken en het riool naar de vijvers in 
Vught? 

•  Wist u dat het fijnstof dat vuurwerk in de lucht brengt en weer neerdaalt op de bodem mede 
zorgt voor water- en bodemvervuiling?

•  Wist u dat veel Vughtenaren zich ergeren aan die bende op Nieuwjaarsdag, die lang blijft liggen als 
we er niets aan doen?

Oproep aan iedereen
U kunt natuurlijk wachten op de bezemwagen van de gemeente of u kunt zelf naar de bezem grij-
pen. Dit kleine gebaar zorgt voor een positieve bijdrage aan het milieu. We willen dan ook iedereen 
vragen om na het afsteken van het vuurwerk dit op te ruimen.

De gemeente Vught wenst u een opgeruimd Nieuwjaar toe!

MILIEUSTRAAT GESLOTEN
Op woensdag 1 januari, Nieuwjaar, is de Milieustraat gesloten.

Vandaag, dinsdag 31 december, is het gemeentekantoor vanaf 12.00 uur 
gesloten en op woensdag 01 januari de hele dag. Op maandag 6 januari is het 
gemeentekantoor vanaf 10.30 uur open.

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE VUGHT 
ROND DE FEESTDAGEN

TOERISTENBELASTING 2020
Biedt u overnachtingen tegen betaling aan? Dan bent u toeristenbelasting verschuldigd.

Toeristenbelasting is een belasting voor aan-
bieders van overnachtingsmogelijkheden, zoals 
hotels, campings, pensions, bed & breakfasts 
etc. Ook bij het aanbieden van overnachtingen 
via Airbnb is er toeristenbelasting verschuldigd. 
Het tarief is afhankelijk van het soort onderko-
men. In de raadsvergadering van 12 december 
jl. heeft de gemeenteraad de tarieven voor 
belastingjaar 2020 vastgesteld. Informatie over 
de tarieven kunt u terugvinden op www.vught.
nl/toeristenbelasting en www.overheid.nl. De 
verordening, en de daarin opgenomen tarieven, 
is in alle gevallen leidend.

Wanneer betaal ik toeristenbelasting?
U betaalt toeristenbelasting wanneer u over-
nachtingen aanbiedt aan personen die niet als 
ingezetenen zijn opgenomen in de gemeente-
lijke basisadministratie persoonsgegevens van 
de gemeente Vught. U kunt deze kosten recht-
streeks doorberekenen aan uw gasten. De 
opbrengst van de toeristenbelasting gaat naar 
de algemene middelen van de gemeente, waar-

uit ook kosten worden betaald voor voorzie-
ningen. De gemeente ontvangt op geen enkele 
wijze een vergoeding voor toeristen, terwijl ze 
wel gebruik (kunnen) maken van gemeentelijke 
voorzieningen. 

Wettelijke verplichting
Als aanbieder van overnachtingen tegen beta-
ling bent u wettelijk verplicht om aangifte 
te doen. Betaalt u op dit moment nog geen 
toeristenbelasting, maar u biedt wel overnach-
tingen aan of bent u voornemens dat te gaan 
doen, dan verzoek ik u contact op te nemen 
met afdeling F&O, cluster belastingen via e-mail 
belastingen@vught.nl.

Vergunningen
Ten aanzien van het aanbieden van (recreatieve) 
overnachtingen heeft u wellicht een vergun-
ning nodig of zijn er andere regels van kracht. 
Als u daar vragen over heeft kunt u contact 
opnemen met afdeling Ontwikkeling, cluster 
Plancoördinatie. 

KERSTBOOMINZAMELING OP ZATERDAG 
11 JANUARI
Op zaterdag 11 januari halen we uw kerst-
boom op. Leg de boom goed zichtbaar op de 
stoep. Dicht bij de rijbaan. Het liefst zo dicht 
mogelijk bij elkaar in de straat. U kunt de 

boom ook gratis inleveren bij de Milieustraat 
Vught. Dat kan op woensdag- en vrijdagmid-
dag van 12.30 tot 17.00 uur en op zaterdag 
van 09.00 tot 16.00 uur.

VASTGESTELDE BELEIDSREGEL VOOR BEKOSTIGING 
GYMNASTIEKRUIMTE VOOR BASISONDERWIJS, 
SPECIAAL BASISONDERWIJS EN (VOORTGEZET) 
SPECIAAL ONDERWIJS GEMEENTE VUGHT
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op 17 december 2019 een nieuwe actuele 
Beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruim-
te voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs 

en (voortgezet) speciaal onderwijs vastgesteld.
De beleidsregel treedt in werking een dag na 
deze bekendmaking en staat op www.overheid.nl.

VASTSTELLING GEMEENTELIJKE BELASTING- EN 
RECHTENVERORDENINGEN 2020.
Het college van burgemeester en wethouders 
deelt mee dat de gemeenteraad van Vught in 
zijn vergadering van 12 december 2019 voor 

het belastingjaar 2020 diverse belastingveror-
deningen heeft vastgesteld. De belastingveror-
deningen zijn in te zien via www.overheid.nl. 

VASTGESTELDE BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE 
ONDERSTEUNING 

In de wet staat wat gemeenten moeten regelen 
om volwassenen (Wet maatschappelijke onder-
steuning) te ondersteunen. Om deze wetten in 
Vught te kunnen uitvoeren stelt het college van 
Burgemeester en Wethouders beleidsregels en 
besluiten vast. 

De wijziging van de beleidsregels maatschappe-
lijke ondersteuning treden in werking op 1 janu-
ari 2020. Deze regels staan op www.overheid.nl.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 oktober 2019 de beleidsre-
gels maatschappelijke ondersteuning vastgesteld.

VASTGESTELD BELEID VTH FYSIEKE LEEFOMGEVING 2020
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft op 10 december het nieuwe beleid over 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving 
(VTH) voor 2020 vastgesteld.

Een gemeente is verplicht haar VTH cyclus 
(beleid, programma, evaluatie) te borgen in één 
beleidsstuk. In dit beleid wordt op hoofdlijnen 

de visie van de gemeente Vught op het gebied 
van vergunningverlening, toezicht en handha-
ving kenbaar gemaakt. De strategische doelen 
die de gemeente nastreeft worden benoemd, 
met daarbij de prioriteiten die worden gesteld 
om te komen tot een verbetering van de leef-
baarheid in de fysieke omgeving.



   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

WETSVOORSTEL SPLITSING VAN DE GEMEENTE 
HAAREN TER INZAGE

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  vastgesteld uitwerkingsplan 'Kern Fase 2 
Cromvoirt'

•  vastgesteld bestemmingsplan en besluit 
hogere waarde Wet geluidhinder ‘St. 
Michielsgestelseweg 7, 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

•  Parc Glorieux 53, dichten van een loggia met 
dakramen, OV 20191299, ingekomen op 13 
december 2019;

•  Bosscheweg 4, kappen van vijf bomen, OV 
20191298, ingekomen op 15 december 2019;

•  Van Voorst tot Voorststraat 4, wijzigen van 
gebruik, OV20191300, ingekomen 18 decem-
ber 2019;

•  Loyolalaan 9, kappen van bomen, OV20191302, 
ingekomen 19 december 2019;

•  Loyolalaan 9, kappen van diverse bomen, 
OV20191301, ingekomen 19 december 2019;

•  Verlengde Kampdijklaan 13, plaatsen van een 
dakkapel aan de achterzijde van de woning, 
OV20191304, ingekomen 19 december 2019;

•  Zonneweilaan 20, kappen van vijf bomen, 
OV20191305, ingekomen 19 december 2019.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Ridder van Brechtlaan 2, aanleggen van een 
inrit, OV20191249.

De brief is verzonden op 16 december 2019.
•  Van de Goorstraat, Perceel 994, bouwen van 
een woning en het aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20191237.
De brief is verzonden op 18 december 2019.

•  Perceel H 2180 t.h.v. Achterstraat, bouwen van 
een woning en het aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20191263.

De brief is verzonden op 19 december 2019.
•  Perceel L 2833, 2835, 3113, 3116 en 3856, tij-

delijke winkelhuisvesting voor Albert Heijn en 
Etos hoek Dokter Hillenlaan en Raadhuisstraat, 
OV20191164.

Het bericht is verzonden op 19 december 2019.
•  St.-Lambertusstraat 19, verbouwen van een 

woning, OV20191231.
De brief is verzonden op 20 december 2019.

PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie 
procedurekader), onder vermelding van het 
aanvraagnummer.
Het College van B&W heeft besloten deze 
aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken 
met toepassing van artikel 3.9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht..

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW
•  Vughterhage 4, plaatsen van een dakkapel, 
OV20191274.
De vergunning is verzonden op 16 december 
2019.

•  St.-Lambertusstraat 12, intern verbouwen van 
de woning, OV20191293.

De vergunning is verzonden op 18 december 
2019.

•  Esschestraat 109, plaatsen van dakkapellen, 
OV20191256.

De vergunning is verzonden op 20 december 
2019.

INRIT/UITWEG
•  Wederiksingel 14, aanbrengen van een bandver-

laging ten behoeve van de aanleg van een in-/
uitrit, OV20191258.
De vergunning is verzonden op 17 december 
2019.

KAP
•  Reutsedijk 7, kappen van negen bomen in ver-

band met de herontwikkeling van Fort Isabella, 
OV20191286.

De vergunning is verzonden op 18 december 
2019.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Molenvenseweg 31, plaatsen van een aanbouw, 

OV20191257.
De vergunning is verzonden op 18 december 
2019.

BOUWEN 
EN WONEN

De gemeente Haaren heft zichzelf op en het dorp Helvoirt komt met ingang van 2021 
bij de gemeente Vught. Omdat de samenvoeging bij wet gebeurt, bereidt de Tweede 
Kamer een wetsvoorstel voor. U kunt dit voorstel inzien. Bovendien kunt u, tot vrijdag 
10 januari 2020, schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel inzenden. 

De gemeenten Vught en Haaren werken samen 
aan een succesvolle samenvoeging van Helvoirt 
en Vught. Op 1 januari 2021 is de samenvoeging 
een feit en verwelkomen we de Helvoirtenaren 
als nieuwe inwoners. 

Praktisch én formeel
In deze fase van het herindelingsproces regelen 
we allerlei praktische zaken. Denkt u hierbij 
aan zaken als de afvalinzameling in Helvoirt, 
de zorg voor het sociale domein, het wegen-
onderhoud, de zorg voor de openbare ruimte 
en de gemeentelijke belastingheffing. Terwijl 
wij samen met de gemeente Haaren werken 
aan een geruisloze en praktische herindeling, 
bereidt Den Haag de wet voor, waarmee de 
herindeling formeel wordt bekrachtigd. Tot vrij-
dag 10 januari 2020 kunt u op het wetsvoorstel 
reageren. 

Waar vindt u het wetsvoorstel?
U vindt het wetsvoorstel Splitsing van de 
gemeente Haaren op internet via bit.ly/wets-

voorstelHaaren. U kunt het voorstel ook bena-
deren via officielebekendmakingen.nl. Geef in 
het zoekveld het dossiernummer 35345 in. U 
komt dan op een pagina met Kamerstukken, 
met daarop het Kamerstuk | Voorstel van wet 
(Splitsing van de gemeente Haaren). 

Hoe kunt u reageren?
U kunt schriftelijke reageren op het wetsvoor-
stel. U kunt uw reactie richten aan:

De adjunct-griffier van de vaste commissie 
voor Binnenlandse Zaken,
Drs. F.M.J. Hendrickx
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
 
U kunt ook via e-mail reageren: 
cie.biza@tweedekamer.nl.
Na ontvangst van de reacties besluit de com-
missie op 16 januari over de verdere behande-
ling.

•  Perceel L 2833, 2835, 3113, 3116 en 3856, tij-
delijke winkelhuisvesting voor Albert Heijn en 
Etos hoek Dokter Hillenlaan en Raadhuisstraat, 
OV20191164.

De vergunning is verzonden op 23 december 
2019.

BOUW MET MONUMENT
•  Taalstraat 179, vergroten van de woning, 
OV20191276.
De vergunning is verzonden op 18 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. 

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE

•  Lunettenlaan 501, brandveilig gebruik voor 
bouwdeel LA9, UV20194007.

De vergunning is verzonden 19 december 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 publicatie 
ingediend worden.

ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 

•  Helvoirtseweg 97 en 99, brandveilig gebruik 
van drie geschakelde woningen naar twee 
geschakelde woningen, UV20194011.

Nabij Cingel 12, brandveilig gebruik tijdelijke 
units, UV20194018.

Het college van B en W zijn voornemens, gelet 
op artikel artikelen vermelden zie ontwerp-
beschikking 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 2 januari 
2020.

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

INGEKOMEN SLOOPMELDING  
•  Van de Pollstraat 5, aanvullend asbest verwijde-

ren, SM20197075.
De melding is geaccepteerd op 16 december 
2019.

•  De Braackenlaan 7, verwijderen asbesthou-
dende materialen, SM20197076.

De melding is geaccepteerd op 13 december 
2019.

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

BESLUIT BUITEN BEHANDELING 
STELLEN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat de aanvraag voor een omgevings-
vergunning buiten behandeling is gesteld;

• Zonneweilaan 3, wijzigen van gebruik, 
OV20191261.
De brief is verzonden op 16 december 2019.

Op afspraak kunt u de omgevingsvergunning 
komen inzien via tel. 073 6580680.

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 22 november 2019, melding op grond van 
het Besluit algemene regels inrichtingen milieu-
beheer (activiteitenbesluit), realiseren gasdruk-
regelinstallatie in kaststation, MM20190023, 
gevestigd ter hoogte van Mastdammenhoeve 
39 te Vught.

De melding is geaccepteerd op 13 december 
2019.

•  op 19 november 2019, melding op grond van 
het Besluit algemene regels inrichtingen milieu-
beheer (activiteitenbesluit), realiseren van een 
B·& B, MM20190022, gevestigd aan de 

St.-Lambertusstraat 77 te Vught.
De melding is geaccepteerd op 13 december 
2019.

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

INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING
•  Glorieuxlaan 1, brandveilig gebruik in verband 

met wijziging gebruik gebouw Bloembinderij, 
GM20198008.

De melding is geaccepteerd op 19 december 
2019.

MILIEU

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

bouwwerkzaamheden van het appartementen-
complex.

WEGWERKZAAMHEDEN


