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Preventief bestrijden van de eikenprocessierups

TWEEDE OPHAALRONDE GRATIS NESTKASTJE OP
ZATERDAG 7 MAART
Op zaterdag 7 maart vindt de tweede ophaalronde plaats. U kunt tussen 09.00 en 12.00
uur bij de BOR, Kettingweg 7b in Vught uw kastje ophalen. In totaal hebben we op deze
dag 150 nestkastjes te verdelen. Op=Op.
Aanmelden nestkastje op 4, 5 en 6 maart
Doet u met ons mee om de eikenprocessierups preventief te bestrijden? En wilt u een
nestkastje ontvangen? U kunt zich uitsluitend

aanmelden op woensdag 4 maart, donderdag 5
maart en vrijdag 6 maart bij ons Klant Contact
Centrum (KCC) via tel. 073 65 80 680. We
geven per adres een nestkastje weg.

HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
Woensdag 04 maart in Huize Elisabeth
Het eerste Geheugencafé Vught van dit jaar heeft als thema ‘Vughtse ondersteuning bij dementie’. Wegwijs+ en Casemanagers Dementie vertellen u meer over
de mogelijkheden binnen de gemeente Vught. Voordat het Geheugencafé Vught
begint, presenteert het Dementienetwerk Vught de Geheugenwijzer bij dementie.
‘Oh, wat handig. Deze mantelzorgpas stop ik meteen in mijn portemonnee. ’

MANTELZORGPAS BIEDT EEN BEETJE
GERUSTSTELLING
Aan mantelzorgers en mensen die mantelzorg krijgen
Als mantelzorger wilt u dat de zorg doorgaat, ook als u iets overkomt. Diegene die
mantelzorg krijgt is soms erg kwetsbaar, heeft niet altijd een groot netwerk en de
omgeving is vaak niet op de hoogte dat hij/zij mantelzorg krijgt. Zowel voor de mantelzorger als de persoon die mantelzorg krijgt, is het belangrijk dat er iemand gebeld
kan worden in geval van nood. Daarom heeft het Mantelzorgteam Vught de mantelzorgpas geïntroduceerd. Een hulpmiddel dat bijdraagt aan een beetje geruststelling.
Informatie voor anderen
Het Mantelzorgteam heeft twee mantelzorgpassen beschikbaar. Een voor de mantelzorger
en een voor de persoon die mantelzorg krijgt.
Op deze mantelzorgpas staan gegevens van
mensen die gebeld kunnen worden bij nood.
De pas heeft de grootte van een visitekaartje
en is gemakkelijk op te bergen in bijvoorbeeld
een portemonnee. De eigenaar van de mantelzorgpas kan zelf de namen op de pas schrijven.

Wilt u meer weten of de mantelzorgpas of wilt
u er een ontvangen, neem dan contact op met
het Mantelzorgteam Vught.
Het Mantelzorgteam bestaat uit een mantelzorgondersteuner van Vughterstede, een medewerker van Vivent, een sociaal werker van
Welzijn Vught en vier mantelzorgconsulenten
van Wegwijs+. U kunt ze altijd vrijblijvend bellen en mailen.

WE HEBBEN ER ‘SCHOON’ GENOEG VAN!
Hebt u zich al aangemeld voor de Landelijke Opschoondag op
zaterdag 21 maart?
Op zaterdag 21 maart vindt de Landelijke Opschoondag plaats. Ook de gemeente
Vught doet hier aan mee, want zwerfvuil en Vught gaan nog steeds niet samen. We
hebben uw hulp hard nodig. Wilt u ook meedoen? Meldt u zich dan vóór vrijdag 6
maart aan via ‘MijnGemeente’app of via de meldlijn 073 65 80 680.
Wilt u meedoen? Graag!
Doet u mee, meldt u zich dan vóór vrijdag 6
maart aan via ‘MijnGemeente’app of via de
meldlijn 073 65 80 680. Alle deelnemers op
deze dag doen mee aan een kleine loterij.
Materialen, zoals prikkers, hesjes en plastic
zakken voor het inzamelen van afval stelt de
gemeente beschikbaar. De gemeente zorgt ook
voor een broodje na afloop van de actie.

Vooraf aanmelden
Het Geheugencafé Vught wordt gehouden in
Huize Elisabeth, Sint Elisabethstraat 2 in Vught.
Aanvang is om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00
uur. De toegang is gratis. U kunt zich aanmelden via tel. 073 65 72 000 of via geheugencafevught@gmail.com.

GEZONDE COMBINATIE
Bewegen, samen eten en ontmoeten in een gezellige sfeer
In de wijkpunten De Rode Rik en Visio de Vlasborch vindt de Gezonde Combinatie
plaats. Deze combinatie bestaat uit een beweegactiviteit met gezond eten of een
gezonde snack. Het is laagdrempelig en iedereen kan meedoen. Naast het bewegen
staat ook de gezelligheid en het ontmoeten centraal. Vindt u het leuk om een keer
mee te doen aan de Gezonde Combinatie? Kijk dan voor meer informatie op de website van de wijkpunten, op www.movevught.nl of op www.socialekaart.vught.nl.
Waar en wanneer Gezonde Combinatie?
• De Rode Rik,Van Sonstraat 48 in Vught op woensdag 4 maart, 18 maart, 1 april, 15 april, 6 mei, 20
mei, 3 juni, 17 juni
Aanmelden via info@roderik2.nl of tel. 06 51 74 75 25 (maandag t/m vrijdag)
• Visio de Vlasborch, Vlasmeersestraat 99 in Vught op zaterdag 14 maart, 11 april, 9 mei en 13 juni
Aanmelden via devlasborch@visio.org of tel. 088 58 61 500
De Gezonde Combinatie wordt mogelijk gemaakt door MOVE Vught in samenwerking met De
Rode Rik, Visio de Vlasborch, Welzijn Vught, Reinier van Arkel, Ouderen Samen en Seniorenbus
Vught.

Bij harde wind komt het voor dat het papier
uit de dozen waait. Stop het papier dus in
een kartonnen doos en sluit deze goed af. Of
bindt het papier en karton goed vast zodat
het niet wegwaait. Ook de zakken met plastic

afval kunnen wegwaaien U kunt dit voorkomen door een aantal zakken aan elkaar te
binden. Zo zorgen we samen voor mooie
opgeruimde straten in Vught.

Een losse stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal?
SNELLER MELDINGEN DOEN MET DE GEMEENTE APP

Vragen?
Hebt u nog vragen of opmerkingen, bel dan met
Maud van Gool, 073 65 80 785, of stuur een
email naar m.van.gool@vught.nl.

Van Miertstraat
• De Van Miertstraat is van 9 t/m 13 maart ter
hoogte van huisno. 28/29 voor doorgaand
verkeer afgesloten.

Geheugenwijzer bij dementie
De Geheugenwijzer bij dementie is speciaal
voor Vught gemaakt. In deze fraai en handzaam uitgevoerde Geheugenwijzer is veel

praktische informatie opgenomen ter ondersteuning van mensen met dementie en hun
omgeving.

STORMWEER, LET OP UW AFVAL
Zorg dat uw plastic en papier niet kan wegwaaien

Programma
09.30 uur: Verzamelen bij Beheer Openbare
Ruimte (BOR) (Kettingweg 7b)
10.00 uur: Vertrek naar de schoon te maken
gebieden (op eigen gelegenheid)
12.00 uur: Tijd voor een broodje bij de BOR
13.00 uur: Einde programma

WEGWERKZAAMHEDEN

Als mensen te maken krijgen met geheugenproblemen valt het vaak niet mee om een
antwoord te krijgen op de vele vragen die er
op hen afkomen. Waar kan ik terecht? Wie
kan me helpen? Wat staat me te wachten?
Wegwijs+ en Casemanagers Dementie gaan
in op deze en andere vragen.

Willem de Zwijgerlaan
• De Willem de Zwijgerlaan is opengesteld voor
fietsers en voetgangers maar blijft tot uiterlijk
1 mei afgesloten voor doorgaande motorvoertuigen.
Michiel de Ruyterweg
• In verband met de nieuwbouw van woningen
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
Bestevaer en de Esschestraat.

Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of rotzooi op straat is niet alleen vervelend,
maar kan zelfs gevaarlijk zijn. Het is daarom belangrijk dat u dit 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
Melden kan via www.vught.nl 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 zo snel mogelijk 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.

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

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘St. Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt’

BLIK BIJ PLASTIC AFVAL
Dus NIET meer bij het glas
Blik mag sinds vorig jaar niet meer samen worden aangeboden met het glasafval.
Blik hoort bij het plastic afval. Stop blik in de plastic afvalzakken. Dit afval, PBD
(plastic, blik, drankenkartons), kunt u iedere twee weken aan de straat zetten of
gratis naar de Milieustraat brengen.
Het glas blijft u aanbieden zoals u gewend
bent. U verzamelt het glas in een krat dat u
iedere vier weken aan de straat kunt zetten.
Wat hoort niet in uw glaskrat? Blik, ander
metaal (siroopflessen of aluminium spuitflessen), porselein of aardewerk, ovenschalen,
spaarlampen, glas anders dan verpakkingsglas
zoals ruiten en spiegels.

LET OP
Zitten er dingen in uw glaskrat die er niet in
thuis horen? De afvalstoffendienst leegt uw
glaskrat dan niet. Het glas kan dan namelijk
dan niet goed gesorteerd worden voor hergebruik.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
‘De Braacken van Mariënhof’ en voornemen
‘Verzoek herbegrenzing Natuur Netwerk Brabant’
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan ‘De Braacken van Mariënhof ’
(NL.IMRO.0865.vghBPBraacken-ON01)
en op het voornemen van de gemeente om vanwege dit plan een verzoek
tot herbegrenzing van het Natuur
Netwerk Brabant (NNB) in te dienen
bij Gedeputeerde Staten van Brabant.
Hieronder staat waar dit plan en het verzoek over gaan. Ook leest u hoe u hierop
kunt reageren.
Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan ‘De Braacken van Mariënhof ’ over?
Het ontwerpbestemmingsplan ‘De Braacken
van Mariënhof’ gaat over het terrein van
het voormalige verzorgingstehuis De Braacken
en maakt onder andere de bouw van 33
woningen mogelijk. Het plangebied ligt ten
noorden van de Helvoirtseweg (N65). Aan de
zuid- en oostkant ligt de spoorlijn Tilburg – ’s
Hertogenbosch. Het plangebied is gelegen tussen de Loyolalaan in het westen en de Aert
Heymlaan in het Oosten.
Waarom een verzoek tot herbegrenzing
van het Natuur Netwerk Brabant?
Een deel van het plangebied ‘De Braacken van
Mariënhof’ ligt binnen het Natuur Netwerk
Brabant (NNB). In het ontwerpbestemmingsplan is gemotiveerd dat, vanwege de voorgenomen woningbouw, een klein gedeelte van
het NNB zal gaan worden gebruikt als tuinen
behorende bij een aantal woningen. Om de
bouw van woningen mogelijk te maken wordt
ook een 290 meter lang geluidsscherm gerealiseerd in het huidige NNB. De gemeente verzoekt Gedeputeerde Staten om de begrenzing
van het NNB te wijzigingen vanwege deze twee
onderdelen. De procedure bepaalt dat eerst
het voornemen hiertoe wordt gepubliceerd.
Dit vindt gelijktijdig plaats met de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ‘De
Braacken van Mariënhof’.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan en
het voornemen ‘verzoek tot herbegrenzing van het NNB’ bekijken.
U kunt van donderdag 27 februari 2020 tot en
met woensdag 8 april 2020 het bestemmingsplan met bijbehorende stukken bekijken. Ook
kunt u het bij dit plan behorende voornemen
‘verzoek herbegrenzing NNB’ bekijken:
• Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
vghBPBraacken-ON01
• Op werkdagen bij de Ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris
van Rooijstraat 1 in Vught. De openingstijden
zijn maandag van 9.00 tot 19.30 uur, dinsdag
t/m donderdag 9.00 tot 17.00 uur en vrijdag
9.00 tot 12.30 uur
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
stukken die ter inzage liggen.

U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan en/of het voornemen ‘verzoek
tot herbegrenzing van het NNB’.
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan en/of het voornemen ‘verzoek tot herbegrenzing van het NNB’. De reactie die u indient,
heet in deze fase een ‘zienswijze’.
U kunt reageren van donderdag 27 februari
2020 tot en met woensdag 8 april 2020.
Binnen deze termijn kunt u mondeling reageren via een afspraak met een medewerker van
de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Van uw
mondelinge reactie wordt een verslag gemaakt.
U kunt ook binnen deze termijn schriftelijk reageren. Let op: u kunt niet per e-mail reageren.

Burgemeester en wethouders zijn voornemens
de verzochte hogere waarden vast te stellen.

Waar gaat het voorontwerpbestemmingsplan ‘St. Lambertusstraat 112-112a
Cromvoirt’ over?
Het
voorontwerpbestemmingsplan
‘St.
Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt Vught’
gaat over de herontwikkeling van het perceel St.
Lambertusstraat 112-112a in Cromvoirt, in die
zin dat het agrarisch bedrijf ter plaatse wordt
beëindigd, de monumentale boerderij wordt
gesplitst in twee wooneenheden en ten westen
en ten oosten van de bestaande boerderij een
woning wordt gerealiseerd.
U kunt het voorontwerpbestemmingsplan bekijken
U kunt van donderdag 27 februari 2020 tot en
met woensdag 8 april 2020 het bestemmingsplan met bijbehorende stukken bekijken:
• op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website www.
vught.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
crvBPslambertus112-VO01 ;
•
bij de Ontvangst- en informatiebalie van
het gemeentekantoor, Secretaris van
Rooijstraat 1 in Vught tijdens openingstijden.
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
stukken die ter inzage liggen.

Geef in uw brief aan dat het gaat om een
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan
De Braacken van Mariënhof met zaaknummer
Z19-214971. En/of geef aan dat het gaat om
een zienswijze over het voornemen ‘verzoek
herbegrenzing NNB’ met zaaknummer Z19214971’. Geef ook aan waarom u het wel of
niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan en/of het voornemen ‘verzoek herbegrenzing NNB’.
Wat gebeurt er na het ontwerpbestemmingsplan?
Het gaat nu om een ontwerpbestemmingsplan.
U kunt nu reageren. De gemeente kijkt dan
of het plan moet worden aangepast. Daarna
stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan
definitief vast.
Daarnaast gaat het hier om het voornemen om
een verzoek tot herbegrenzing van het NNB.
Ook hier kunt u op reageren.
Gedeputeerde Staten (GS) van de Provincie
Noord-Brabant zullen voor de vaststelling van
het bestemmingsplan een besluit nemen over
het verzoek van de gemeente tot wijziging
van de begrenzing van het Natuur Netwerk
Brabant. Dit besluit maakt onderdeel uit van
het vastgestelde bestemmingsplan.
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 bij de vaststelling
is gewijzigd en u daar op reageert.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel
dan met een medewerker van de afdeling
Ontwikkeling, telefoonnummer 073 65 80 680.

PROCEDURE
Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet
geluidhinder, ligt samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage van donderdag 27
februari 2020 tot en met woensdag 8 april 2020.
Op dit besluit zijn de procedures 1a en 3 van
toepassing, zoals deze beschreven zijn in het
kader “Procedures” van deze gemeentepagina.

U kunt reageren op het
voorontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren (inspreken) op het voorontwerpbestemmingsplan.
U kunt reageren van donderdag 27 februari
2020 tot en met woensdag 8 april 2020. U
kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op:
u kunt niet per e-mail reageren.
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar
Burgemeester en wethouders van Vught, afdeling Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260 GA
Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt
u bellen met de afdeling Ontwikkeling via
telefoonnummer 073-6580680. Geef in uw
brief aan dat deze over het voorontwerpbestemmingsplan ‘St. Lambertusstraat 112-112a
Cromvoirt’ met zaaknummer Z19-212924 gaat.
Geef ook aan waarom u het wel of niet eens
bent met het voorontwerpbestemmingsplan.
Wat gebeurt er na het
voorontwerpbestemmingsplan?
Het gaat hier om een voorontwerpbestemmingsplan. Dat wil zeggen: de eerste versie van
een nieuw bestemmingsplan. U kunt daar nu
op reageren. Daarna maakt de gemeente een
nieuwe versie: het ontwerpbestemmingsplan.
Ook daar kunt u dan weer op reageren. Daarna
stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan
pas definitief vast. De wet regelt dit zo.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel
dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073 65 80 680.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de
gemeenteraad van Vught, afdeling Ontwikkeling, • Ontwerpbestemmingsplan ‘Gogelstraat 3,
postbus 10.100, 5260 GA Vught. Voor een
Vught’
mondelinge afspraak kunt u bellen met een
medewerker van de afdeling Ontwikkeling via • U vindt alle informatie over de plannen, gebietelefoonnummer
den en de procedure op www.vught.nl en op
073-6580680.
www.ruimtelijkeplannen.nl.

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN WET
GELUIDHINDER
Ten behoeve van het (ontwerp)bestemmingsplan ‘‘De Braacken van Mariënhof” is een
aanvraag om hogere waarden ingevolge de
Wet geluidhinder ingediend. Deze ontheffing is
aangevraagd vanwege het feit dat de voorkeursgrenswaarde, met betrekking tot de toegestane
geluidsbelasting van het verkeerslawaai, wordt
overschreden.

U kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan ‘St. Lambertusstraat 112112a Cromvoirt’. Hieronder staat waar
het voorontwerpbestemmingsplan over
gaat. Ook leest u hoe u kunt reageren op
het voorontwerpbestemmingsplan.

•H
 ebt 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.

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

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
de activiteiten bouwen en monumenten worden voorgelegd aan de Welstandscommissie.
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor- INGEKOMEN AANVRAGEN
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan OMGEVINGSVERGUNNING
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De • 
De Heun 8, aanbrengen van een vlonder/
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
dakterras op het bestaande dak (gewijzigde
openbaar. De agenda voor elke vergadering staat

PROCEDURES
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 stukken verkregen worden.
2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indienen bij: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publicatie 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 genomen. Uw zienswijze en een eventuele reactie hierop 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 zienswijzen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in procedure 2 is omschreven.
4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend door
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
weken). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;

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

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- e en omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht;
- d e 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 voorziening 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 daartegen een beroepschrift worden ingediend door
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
weken). Het beroepschrift moet worden ondertekend 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 elektronische 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.

Gemeente Vught

@Vught

omschrijving), OV20201021, ingekomen 28
januari 2020;
•
St.-Michielsgestelseweg 5, vervangen van de
bestaande garage door een nieuw te bouwen
garage, OV20201045, ingekomen 14 februari
2020;
•
Laagstraat 2, uitbreiden van de woning op
begane grond en eerste verdieping en het
plaatsen van twee dakkapellen, OV20201046,
ingekomen 15 februari 2020;
•
Lekkerbeetjenlaan 132, verplaatsen van de
erfafscheiding, OV2020147, ingekomen 16
februari 2020;
• Middelstebaan 6, vervangen van bestaand dak
door een zadeldak met dakkapel en PV-panelen,
OV20201048, ingekomen 16 februari 2020;
•
Perceel A 1433, realiseren toegangsweg
Vughtse Heide vanaf rotonde Loonsebaan/
De Bréautélaan, OV20201049, ingekomen 17
februari 2020;
• Perceel L 4161 t.h.v. Aert Heymlaan, bouwen
van een vrijstaande woning, OV20201051, ingekomen 17 februari 2020;

•P
 erceel L 4160 en L 3056 t.h.v. Aert Heymlaan,
unit, OV20201003.
De vergunning is verzonden op 19 februari
bouwen van een twee onder een kap woning, De vergunning is verzonden op 19 februari 2020.
OV20201050, ingekomen 17 februari 2020;
2020.
• Perceel L 4161 en L 1843 t.h.v. Aert Heymlaan, • Verlengde Kampdijklaan 13, plaatsen van een
PROCEDURE
bouwen van een geluidsscherm, OV20201052, dakkapel aan de achterzijde van de woning, Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepasingekomen 17 februari 2020;
OV20191304.
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen
• Vliertstraat 81, plaatsen geneesmiddeluitgifte
De vergunning is verzonden op 20 februari
zes weken met ingang van de dag na de publicaautomaat, OV 20201053, ingekomen op 19 2020.
tie ingediend worden
februari 2020;
• Marktveld 42, vervangen van bestaande han• Taalstraat 19, uitbreiden van een van berging
delsreclame, OV20201023.
INGEKOMEN SLOOPMELDING
met zwembad, OV20201054, ingekomen 20
De vergunning is verzonden op 20 februari • 
St.-Lambertusstraat 60, verwijderen van buifebruari 2020.
2020.
tentrap, dakbeschot, aantal binnenwanden en
deel vloer, SM20197078.
PROCEDURE
VERLEENDE
De melding is geaccepteerd op 18 februari 2020.
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie OMGEVINGSVERGUNNINGEN
•
Middelstebaan 6, slopen van bestaand dak,
procedurekader), onder vermelding van het
UITGEBREIDE PROCEDURE
SM20207006.
aanvraagnummer
• Helvoirtseweg 97 en 99, brandveilig gebruik
De melding is geaccepteerd op 19 februari 2020.
van drie geschakelde woningen naar twee
VERLEENDE
geschakelde woningen, UV20194011.
PROCEDURE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De vergunning is verzonden op 19 februari
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
2020.
procedurekader).
•
Perceel 2258 nabij Cingel 12, brandveilig
BOUW
gebruik tijdelijke units, UV20194018.
• Bosscheweg 7, tijdelijk plaatsen van een woon-
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