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DE WOZ-WAARDE 2020 EN AANSLAG OZB
Bij veel woningen en bedrijven vallen rond 29 februari de jaarlijkse WOZ-beschikking
en aanslag onroerende zaakbelasting (OZB) in de bus. Gaat het om een woning, dan
is uitsluitend het eigendom belast. Alleen de eigenaar van het pand ontvangt dan een
OZB aanslag. Bij een niet-woning, zoals een winkel, kantoor of ander bedrijfspand, is
ook het gebruik belast. De eigenaar krijgt dan de aanslag voor het eigendom en de
gebruiker (vaak de huurder) ontvangt een aanslag voor het gebruik. Bent u zowel de
eigenaar als gebruiker van uw bedrijfspand? Dan ontvangt u beide aanslagen.
Het bedrag van de aanslag is gebaseerd op de
WOZ-waarde. Het is belangrijk dat deze dus
juist is. Klopt de WOZ-waarde volgens u niet,
of lijkt er iets mis gegaan? Bel dan gerust de
gemeente en bespreek uw situatie met onze
medewerkers. Zij zoeken de zaak graag voor
u uit!
Eén waarde voor meer heffingen
De WOZ-waarde wordt gebruikt voor diverse
belastingen, zoals de OZB, de inkomstenbelasting (het eigen woningforfait), erfbelasting en de
watersysteemheffing 'gebouwd' van het waterschap. Het is daarom belangrijk dat u de aanslag/
beschikking goed bewaart.
Op zaterdag 29 februari hebben buurtbewoners de eerste kruiden, struiken en bomen geplant in buurtuin ‘Koperwiek’ op het Salahutuplein. Wethouder van de Ven: ‘Het is een prachtig initiatief. Een pluktuin
in de wijk van, met én door bewoners. Met steun van de gemeente Vught en woonstichting Charlotte van
Beuningen.’

PRAAT MEE OVER NIEUWE WONINGBOUWLOCATIES IN HET BUITENGEBIED VAN VUGHT
Bewonersavond woensdag 18 maart 19.30 uur

Waardepeildatum
De waardepeildatum van de WOZ-beschikking
2020 is 1 januari 2019. Dat betekent dat de
OZB-aanslag 2020 gebaseerd is op de marktwaarde van uw woning van een jaar geleden.
De WOZ-waarde is bepaald aan de hand van
verkoopcijfers van vergelijkbare woningen die
rond de waardepeildatum 1 januari 2019 zijn
verkocht.

belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast
te stellen. Als blijkt dat er iets fout is gegaan
bij het vaststellen van de WOZ-waarde van
uw woning of bedrijfspand, maken we dit graag
voor u in orde.
Berichtenbox MijnOverheid
De gemeente Vught is voor de gemeentelijke heffingen aangesloten op de Berichtenbox
van MijnOverheid. Bent u aangemeld bij de
Berichtenbox, dan ontvangt u het aanslagbiljet alleen digitaal in de Berichtenbox en
niet meer op papier. U kunt instellen dat u
een e-mail ontvangt als u digitale post krijgt
in de Berichtenbox. Hebt u dit gedaan, dan
ontvangt u de e-mail vóór de dagtekening van
het aanslagbiljet. Het biljet staat dan klaar in
MijnOverheid.
Wilt u volgend jaar uw aanslagbiljet ook digitaal
ontvangen? Ga naar www.mijnoverheid.nl om u
aan te melden of de instellingen te wijzigen.
Taxatieverslag
De onderbouwing van de WOZ-waarde vindt
u in het taxatieverslag van uw onroerende zaak.
Hierin staan de kenmerken, zoals oppervlakte,
inhoud en onderdelen. Ook ziet u de verkoopcijfers (maximaal 3) waarmee uw woning vergeleken is voor het bepalen van de WOZ-waarde.

Bezwaar voorkomen
Hebt u vragen, bent u het niet eens met de
Regelmatig ontvangt de gemeente verzoeken voor het bouwen van woningen in WOZ-waarde of lijkt er iets mis te zijn gegaan?
het Vughtse buitengebied. Een goed afwegingskader ontbrak tot nu toe hiervoor. Neem dan eerst contact op met de gemeente.
Gebieden in het buitengebied onderzoeken we om te kijken of woningbouw of bouw Is er aanleiding voor nader onderzoek of voor • Woningeigenaren kunnen het taxatieverslag
van Ruimte voor Ruimtewoningen wenselijk is. Daarom is de gemeente in samenwer- een hertaxatie van uw woning, dan is onze taxa- raadplegen op www.vught.nl/belastingen. U
king met bureau BügelHajema uit Amersfoort gestart met het opstellen van een visie teur u graag van dienst. Dat kost u niets en vaak
kunt met DigiD inloggen. Nog geen DigiD?
voor bebouwingsconcentraties en een landschapskwaliteitsplan.
Vraag het aan op www.digid.nl.
is het dan onnodig om een bezwaarschrift in te
Op deze bewonersavond informeren wij u hoe Aanmelden bewonersavond woensdag
dienen of een expert in te huren. Bent u uiteinde visies tot stand komen en wat de inhoud 18 maart 19.30 uur
delijk toch niet tevreden, dan kunt u natuurlijk • Bedrijven kunnen het taxatieverslag opvragen
voor de gemeente gaat betekenen. Het doel Graag nodigen wij u uit voor de bewoners- alsnog bezwaar maken. Dat kan online; gaat u
door het aanvraagformulier op de www.vught.
van de visies is om te boordelen of de kwaliteit
avond op woensdag 18 maart om 19.30 uur naar www.vught.nl/belastingen. Ook aan het
nl/belastingen in te vullen, met vermelding van
van een aantal gebieden in het buitengebied het
in de Spie (kantine) van het gemeentekantoor, indienen van een bezwaarschrift zijn voor u
uw aanslagnummer.
bouwen van extra woningen toelaat. Mevrouw Secr. van Rooijstraat 1. U kunt naar binnen
geen kosten verbonden.
E. Luning van het bureau BügelHajema neemt u via de personeelsingang, tegenover de parMarktontwikkeling
op deze avond mee in een presentatie hierover. keergarage. Wilt u op deze bewonersavond
De WOZ-waarden van woningen in Vught blijBel of mail ons
Uw ideeën en opmerkingen zijn op deze avond
aanwezig zijn? Stuur dan een mail aan c.van.den. Het telefoonnummer is 073 658 06 80, het
ken in 2019 te zijn gestegen. De waardevan harte welkom. Deze nemen we mee in het
wildenberg@vught.nl Hebt u nog vragen over e-mailadres is: woz@vught.nl. Het e-mailadres ontwikkeling kan echter per wijk, buurt of
verdere ontwerpproces van de visies.
deze bewonersavond? Neem dan contact op
woning afwijken. De waardeontwikkeling van
kunt u niet gebruiken voor het indienen van
met de heer M. Raes of mevrouw C. van den
uw woning heeft slechts een beperkte invloed
een bezwaarschrift.
Wildenberg via tel. 073 65 80 680.
op de hoogte van uw aanslag OZB. Deze kan bij
een gestegen WOZ-waarde hetzelfde of zelfs
Bezwaar via no-cure-no-pay
lager zijn dan het voorgaande jaar. Dat heeft te
Natuurlijk is het uw goed recht om gebruik te
ZAKELIJKE BESCHRIJVING ANTERIEURE OVEREENKOMST maken van een no-cure-no-pay bureau voor maken met de hoogte van de OZB-tarieven. De
gebruikelijke praktijk is dat bij stijgende WOZhet indienen van een bezwaarschrift. Wel is het
over het bestemmingsplan “St. Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt“ goed dat u beseft dat dit leidt tot hogere kos- waarde de OZB-tarieven worden verlaagd. Bij
een dalende WOZ-waarde stijgen de OZBten voor de gemeente en uiteindelijk ook tot
Deze publicatie gaat over een overeenkomst die de gemeente heeft gesloten. In de
tarieven. Het hebben van een stabiele bron van
hogere
kosten
voor
uzelf.
U
kunt
dat
eenvoudig
wet staat dat een gemeente een zakelijke beschrijving van een gesloten overeenkomst
inkomsten speelt daarbij voor de gemeente een
voorkomen
door
zelf
uw
bezwaarschrift
bij
de
ter inzage moet leggen. Zo kan iedereen zien welke afspraken er zijn gemaakt tussen
belangrijke rol.
gemeente in te dienen. Een voorbeeld maakt
partijen die een project ontwikkelen.
dit duidelijk.
Automatische incasso
Waarom heeft de gemeente een
perceel St. Lambertusstraat 112-112a in
Wilt u gebruik te maken van automatische
overeenkomst gesloten?
Cromvoirt, waarbij het agrarisch bedrijf ter Voorbeeld
incasso, dan kunt u dit binnen twee weken na
Stel, dat een no-cure-no-pay bureau namens
De gemeente heeft een overeenkomst gesloplaatse wordt beëindigd, de monumentale
ten over het doorlopen van een procedure
boerderij wordt gesplitst in twee wooneen- u bezwaar maakt en dat de waarde van uw dagtekening van het aanslagbiljet aanvragen. Dit
kan via www.vught.nl met behulp van uw DigiD.
woning met € 20.000,00 wordt verlaagd. Dat
voor het vaststellen van het bestemmingsheden en ten westen en ten oosten van de
Hebt u vorig jaar al automatische incasso aanplan “St. Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt”.
bestaande boerderij een woning wordt gere- levert u een besparing op de OZB op van
gevraagd, dan betaalt u ook dit jaar automatisch.
€ 22,40. U krijgt dat geld dan terug van de
Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om
aliseerd;
Bedrijven kunnen niet betalen via automatische
het perceel St. Lambertusstraat 112-112a te - De planontwikkeling plaatsvindt voor reke- gemeente. Maar omdat uw bezwaarschrift is
gehonoreerd, is de gemeente wettelijk ver- incasso.
Cromvoirt te herontwikkelen, waarbij het agraning en risico van de initiatiefnemer;
plicht het no-cure-no-pay bureau een kostenrisch bedrijf ter plaatse wordt beëindigd, de - De initiatiefnemer eventuele planschade
vergoeding te betalen. Die bedraagt al gauw € Informatie
monumentale boerderij wordt gesplitst in twee
betaalt;
Meer informatie vindt u op de achterzijde van
wooneenheden en ten westen en ten oosten - De initiatiefnemer zorgdraagt voor land- 775,00 voor een ‘normaal’ bezwaarschrift.
het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen of
van de bestaande boerderij een woning wordt
schappelijke inpassing.
in de toelichting. Daarnaast vindt u op www.
In de praktijk ontvangt u dus een gering bedrag
gerealiseerd. Het gaat over de volgende kadasOZB terug als de WOZ-waarde wordt vermin- vught.nl/belastingen veel informatie, inclusief
trale percelen: Gemeente Vught, sectie I, num- Kunt u reageren?
mers 1156, 1157, 1158 en 1159.
Nee. U kunt niet reageren op de overeenkomst. derd. De kosten die de gemeente aan het ncnp- antwoord op de meest gestelde vragen. Niet
gevonden wat u zocht? Mail dan naar woz@
bureau dient te vergoeden, lopen op tot ruim
De afspraken die wij met de initiatiefnemer U kunt ook geen bezwaar maken. U kunt alleen
vught.nl of bel naar 073 658 06 80. Wij zijn
€ 775. Bij het vaststellen van het OZB-tarief
maken over het doorlopen van de procedure, deze zakelijke beschrijving bekijken.
bereikbaar op maandag t/m donderdag van
dienen we hiermee rekening te houden. Als u
leggen wij vast in een overeenkomst.
het bezwaarschrift zelf bij de gemeente indient, 09:00 uur tot 17:00 uur en op vrijdag van 09:00
Hebt u vragen of wilt u de beschrijving
uur tot 12:30 uur.
kost dit de gemeenschap minder geld.
Welke afspraken staan er in de
inzien?
overeenkomst?
Dan kunt u contact opnemen met de afdeling
De volledige tekst van de verordeningen en
In de overeenkomst staat dat:
Ontwikkeling, bereikbaar onder het telefoon- Een juiste WOZ-waarde
De gemeente wil graag, net als u, dat de WOZ- bijlagen kunt u vinden op www.overheid.nl.
- De gemeente een bestemmingsplanproce- nummer 073 65 80 680.
waarde klopt. Zij heeft er ook geen enkel
dure volgt voor de herontwikkeling van het

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

GEZAMENLIJKE
COMMISSIE
Donderdag 5 maart om 20.00 uur
Op donderdag 5 maart aanstaande vergadert de Gezamenlijke Commissie. Tijdens
deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over onderstaande
onderwerpen. De vergadering begint om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de
commissiekamer van het raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5.

procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.
Het College van B&W heeft besloten deze aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken met
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

gevestigd aan Reutsedijk 10 te Vught.
De melding is geaccepteerd op 21 februari 2020.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).
ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
• Industrieweg 30-32, brandveilig gebruik dagbesteding voor mensen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking, UV20194010.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•
St.-Lambertusstraat 19, het herbouwen van
een woning. OV20191231.
De vergunning is verzonden op 21 februari
Het college van B en W zijn voornemens, gelet
op artikel artikelen vermelden zie ontwerpOnderwerpen:
De concept-agenda en alle bijlagen staan op 2020.
St.-Lambertusstraat 20, herbouwen van een
beschikking van de Wet algemene bepalingen
•	
Beantwoording schriftelijke vragen D66 – www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is • 
loods, OV20191255.
omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te
IJzeren Man
openbaar, belangstellenden zijn van harte welDe vergunning is verzonden op 21 februari
verlenen. De ontwerpbeschikking en de daarop
•	Discussienotitie
Actualisatie
Nota
kom. U kunt de vergadering ook rechtstreeks
2020.
betrekking hebbende stukken op de aanvraag
Grondbeleid 2020-2024
volgen via internet.
• Anna Bijnsstraat 4, plaatsen van een nokverhoomgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf de
• Bewegen en sporten in de openbare ruimte
ging, OV20191295.
dag na publicatie.
•	
Regio
Noordoost
Brabant
Indien u over een geagendeerd onderwerp uw
Samenwerkingsagenda ‘Richting 2030’ en
mening kenbaar wilt maken, dan is er de moge- De vergunning is verzonden op 27 februari
PROCEDURE
convenant regionale samenwerking 2021- lijkheid om tijdens de commissievergadering 2020.
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepas2024
in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw
sing (zie procedurekader). De termijn eindigt
•	Pilot preventieve bestrijding eikenprocessie- visie over het onderwerp met de commissie te PROCEDURE
rups 2020
delen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas- zes weken na de dag van publicatie.
•	
Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota
maken, kunt u zich aanmelden via gemeente- sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binBodembeheer 2019
raad.vught.nl. Voor meer informatie over het nen zes weken met ingang van de dag na die VERLEENDE
EVENEMENTENVERGUNNING
•	Zienswijze Kadernota 2021 GGD Hart voor spreekrecht kunt u contact opnemen met de waarop de beschikking is verzonden worden
• Hotel van der Valk (Bosscheweg 2), het houden
Brabant
griffie via 073 65 80 680 of stuur een mail naar aangetekend.
van een dansfeest 30, 40, 50 plus op zaterdag
griffie@vught.nl.
MELDING ARTIKEL 8.40 WET
14 maart 2020 van 20.00-01.00 uur, AP2020041,
MILIEUBEHEER
ingekomen op 18 februari 2020.
Willem de Zwijgerlaan
Burgemeester en wethouders van Vught
De vergunning is verzonden op 28 februari
• De Willem de Zwijgerlaan wordt is openge- maken bekend, dat de volgende melding(en) als 2020.
steld voor fietsers en voetgangers maar blijft bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer
WEGWERKZAAMHEDEN
tot uiterlijk 1 mei afgesloten voor doorgaande is ingekomen:
PROCEDURE
motorvoertuigen.
•
o

p
30
januari
2020
ingekomen
melding
op
Hierop
zijn de procedures 1a en 4 van toepasVan Miertstraat
grond van het Besluit algemene regels inrich- sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin• De Van Miertstraat is ter hoogte van huisno.
Michiel de Ruyterweg
tingen milieubeheer (activiteitenbesluit), star- nen zes weken met ingang van de dag na die
28/29 van 9 t/m 13 maart voor doorgaand • In verband met de nieuwbouw van woningen
ten van een bedrijf voor reparatie en onder- waarop de beschikking is verzonden worden
verkeer afgesloten.
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
houd aan elektrische fietsen, MM20200003, aangetekend.
Bestevaer en de Esschestraat.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
• ontwerpbestemmingsplan‘Gogelstraat 3,Vught’ • U vindt alle informatie over de plannen, gebie•
ontwerpbestemmingsplan‘ De Braacken van
den en de procedure op www.vught.nl en op
Mariënhof’ en voornemen ‘Verzoek herbewww.ruimtelijkeplannen.nl.
grenzing Natuur Netwerk Brabant’ ligt ter • Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
inzage.
inzien op het gemeentekantoor.
• voorontwerpbestemmingsplan ‘St. Lamber- • Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
tusstraat 112-112a Cromvoirt’.
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073
65 80 680.
brandscheidingen, OV20201056, ingekomen 24
februari 2020;
•
Verlengde Kampdijklaan 11, realiseren van
een erfafscheiding, OV20201057, ingekomen 24
februari 2020;
WELSTAND
• Marktveld 21, verbouwen van garage tot badSommige aanvragen omgevingsvergunning voor
ruimte, OV20201058, ingekomen 26 februari
de activiteiten bouwen en monumenten wor2020;
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. • 
Kampdijklaan 51, plaatsen van een hekwerk,
Andere aanvragen omgevingsvergunning worOV20201059, ingekomen 27 februari 2020;
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan • Notenluststraat 9, bouwen van een erker aan
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
de voorzijde van de woning, OV20201060,
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
ingekomen 27 februari 2020.
openbaar. De agenda voor elke vergadering staat
op de site van de gemeente Vught, www.vught.nl. PROCEDURE
De vergaderingen zijn in de oneven weken op
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
dinsdagmorgen in het gemeentekantoor. Voor procedurekader), onder vermelding van het
meer informatie kunt u contact opnemen met
aanvraagnummer
het secretariaat van de Welstandscommissie via
telefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op
BESLUIT VERLENGING
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur BESLISTERMIJN AANVRAAG
en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
OMGEVINGSVERGUNNING
•
Michiel de Ruyterweg 124a, realiseren van
INGEKOMEN AANVRAGEN
een tweede woning in bijgebouw van woning,
OMGEVINGSVERGUNNING
OV20191288.
• Hopakker 28, uitbouwen aan de achterzijde
De brief is verzonden op 27 februari 2020.
van de woning, OV20201055, ingekomen 20
februari 2020;
PROCEDURE
•
Booglaan 6, realiseren van bouwkundige
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie

BOUWEN
EN WONEN

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;
- 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 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

