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RUIM BAAN VOOR DE MUYSERICK-TRAP
Volg het live op bezoekvught.nl
Goed werk vraagt tijd. Dat is zeker het geval bij de nieuwe Trap Muyserick, de stijlvolle
schakel tussen het opgeknapte Maurickplein en de brug naar het Kasteel Maurick. Op
zaterdag 4 april wordt de trap geplaatst en dat belooft een huzarenstukje van technisch vernuft te worden. Een kijkje nemen? Dat kan. Niet buiten, bij de trap zelf, maar
veilig thuis, via de livestream.
Het plaatsen van de nieuwe Trap Muyserick is
een hele operatie. De trap wordt getransporteerd over de A2 en bereikt het Maurickplein
via de Grote Gent. Daar wordt de trapconstructie, met passen en meten, op de voetgangersbrug over de A2 aangesloten. Daar
zijn enkele grote kranen voor nodig en dat
verklaart ook waarom we het Maurickplein en
Boxtelseweg moeten afsluiten. Elders op deze
pagina leest u welke verkeersmaatregelen we
daarvoor treffen.

Kom niet kijken; volg de livestream
Het spreekt vanzelf dat we u dringend aanraden niet naar de plaatsing van de Trap
Muyserick te komen kijken. De coronaboodschap is om zoveel mogelijk thuis te blijven en
afstand te bewaren.
Toch kunt u de hele operatie volgen alsof u
erbij bent. Op afstand, gewoon veilig thuis,
via een speciale livestream op bezoekvught.nl,
novo3.nl of Avulo (kanaal 37 Ziggo; kanaal 1303
KPN). Vanaf zaterdagochtend, 7.00 uur.

VERKEERSMAATREGELEN TRAP MUYSERICK
Om het transport, de plaatsing en de afwerking van de Trap Muyserick in goede, veilige banen te
leiden, gelden de volgende verkeersmaatregelen.

GEMEENTE VUGHT GEEFT EXTRA STEUN AAN
ONDERNEMERS
Om de Vughtse ondernemer te helpen in deze onzekere tijd neemt het college van
B&W een aantal maatregelen. Zo krijgen alle ondernemers automatisch uitstel van
betaling van gemeentelijke heffingen en worden er tijdelijk geen nieuwe belastingaanslagen verstuurd.Verder past de gemeente een soepel invorderingsbeleid toe en brengt
ze, voor de maanden dat een terras verboden is, geen terrashuur in rekening. Met dit
lokale steunpakket wil de gemeente de ondernemers een steuntje in de rug geven.

• De
	 Boxtelseweg is afgesloten van vrijdag 3 april 7.00 uur tot en met zaterdag 11
april 18.00 uur.
	De afsluiting van ruim een week is niet alleen nodig voor het vervoer en de installatie van de
trap, maar ook voor de afwerking in de dagen na installatie.
• 	
Het Maurickplein is afgesloten van vrijdag 3 april 7.00 uur tot en met zaterdag 4
april 23.00 uur.
	U kunt hier dan niet parkeren. Op vrijdag 3 april is het plein nog wel toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
• Het Maurickplein is volledig afgesloten op zaterdag 4 april.
	Er is dan geen auto-, fiets- of voetgangersverkeer via het Maurickplein of de Peperstraat
mogelijk. Afsluiten is nodig om de takelwerkzaamheden veilig uit te voeren. Het P-terrein
Peperstraat is deze dag bereikbaar via het Marktveld. We heffen dan het eenrichting verkeer
naar het P-terrein tijdelijk op.

We zetten de verschillende Vughtse maatregelen voor u op een rij.
1. Uitstel van betaling gemeentelijke heffingen
Voor de OZB en de reclameheffing verleent de gemeente Vught aan alle ondernemers uitstel van
betaling. Dit geldt voorlopig tot 1 juni. De ondernemers hoeven het uitstel niet aan te vragen. Zij
komen automatisch in aanmerking. Bij gebruik van automatische incasso kunnen we niet voorkomen dat de betalingen van uw rekening worden afgeschreven.Wilt u in dat geval gebruik maken van
uitstel van betaling? Boek (storneer) de betalingen voor OZB en reclameheffing tot 1 juni dan zelf
terug op uw rekening. Lukt dit niet of hebt u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Vught.
2. Opleggen nieuwe aanslagen gemeentelijke heffingen
Voorlopig tot 1 juni legt de gemeente geen nieuwe aanslagen gemeentelijke heffingen op. Zoals de
definitieve aanslag Toeristenbelasting 2019.
3. Invorderingsbeleid
De gemeente past voorlopig een coulant invorderingsbeleid toe en waar nodig levert ze maatwerk.
Op verzoek treft de gemeente maatwerk voor een betalingsregeling met ondernemers.
4. Terrassen
Voor de maanden dat een terras verboden is, brengt de gemeente geen terrashuur in rekening.
5. Extra aandacht voor snelle betaling facturen bedrijven
De gemeente spant zich in om alle rekeningen binnen zeven dagen te betalen.
6. Inkomensondersteuning via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen
Het noodpakket dat door de Rijksoverheid is opgesteld biedt ondernemers de mogelijkheid om
via een versnelde en versoepelde procedure tijdelijke ondersteuning aan te vragen via de ‘Bijstand
zelfstandigen’ (Bbz). Deze uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot bijstandsniveau.
De gemeente heeft extra personeel vrijgemaakt om de aanvragen zo snel mogelijk af te handelen.
Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op
te lossen.
7. Verruiming openingstijden en ontheffing venstertijden levensmiddelensector
De gemeente gaat soepel om met aanvragen voor ruimere openings- en
bevoorradingstijden.
8. Gemeentelijke inkoop
Waar mogelijk koopt de gemeente haar producten en diensten in bij lokale ondernemers.
9. Leges
Leges voor evenementen die niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen worden terugbetaald.
De komende week werkt de gemeente deze maatregelen verder uit. Alle informatie hierover is
dan te vinden op de website van Vught, www.vught.nl/coronavirus. Met deze maatregelen hoopt
de gemeente Vught de financiële druk bij de Vughtse ondernemers te verlichten. Naast de Vughtse
lokale maatregelen neemt het kabinet ook maatregelen om de werkgelegenheid te behouden. Kijk
hiervoor op www.rijksoverheid.nl.
Hebt u nog vragen?
Neem dan contact op met de gemeente Vught, John van Gemert of Yvonne van Laarhoven via tel.
073 65 80 680. Zij helpen u verder.

Hebt u vragen over uw gezondheid of wilt u meer weten: kijk
dan op de websites www.rijksoverheid.nl, www.vrbn.nl
en www.rivm.nl. Of bel het landelijke informatienummer
van de Rijksoverheid: 0800-1351. Dagelijks bereikbaar van
8.00 uur tot 22.00 uur.

AANGEPASTE DIENSTVERLENING GEMEENTE
VUGHT IN VERBAND MET CORONA
• Het gemeentekantoor is van maandag t/m vrijdag open van 09.00 tot 13.00 uur.
• Het is niet mogelijk om via de website van de gemeente Vught een afspraak te maken.
• Maak alleen een afspraak met de gemeente als het dringend is.
• Wilt u een afspraak maken? Dit kan telefonisch via 073 65 80 680.
• Hebt u een afspraak bij de gemeente Vught maar hebt u klachten als verkoudheid, hoesten of
koorts? Dan vragen wij u om de afspraak af te zeggen en een nieuwe afspraak in te plannen.
• Bij Wegwijs+ is er alleen telefonisch klantencontact mogelijk. Huisbezoeken en persoonlijke
afspraken worden uitgesteld.
• U kunt alleen nog met pin betalen.

AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
De gemeente heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen ter hoogte van
Van Rijswijkstraat 4 voor het parkeren van de
personenauto van een gehandicapte bewoner,
GP20200002.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1 a en 4 van toepassing (zie procedurekader) van 2 april tot en
met 14 mei 2020.

BESLUIT VERLENGING
BESLISTERMIJN AANVRAAG
BOUWEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Deze maatregelen gelden tot en met maandag 1 juni 2020. Kijk op www.vught.nl voor meer
EN WONEN
•
St.-Michielsgestelseweg 7, herbouwen van
informatie.
een vrijstaande woning en aanleg in-/uitrit,
WELSTAND
OV20201032.
Online regelen
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor De brief is verzonden op 24 maart 2020.
Veel zaken kunt u bij de gemeente online regelen, zoals:
de activiteiten bouwen en monumenten wor- • Moleneindplein 38, splitsen van een apparte- Het doorgeven van een verhuizing
den voorgelegd aan de Welstandscommissie.
ment, OV 20191296.
- Een uittreksel Basis Registratie Personen aanvragen
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor- De brief is verzonden op 27 maart 2020.
- Een uittreksel van de akte van de Burgerlijke Stand aanvragen
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
- Incasso regelen voor de gemeentelijke belastingen
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
PROCEDURE
- Het taxatieverslag of de WOZ van uw huis bekijken
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
- Kwijtschelding aanvragen
openbaar. De agenda voor elke vergadering staat
procedurekader), onder vermelding van het
- Een bezwaar indienen
op de site van de gemeente Vught, www.vught.nl. aanvraagnummer.
De vergaderingen zijn in de oneven weken op
dinsdagmorgen in het gemeentekantoor. Voor Het College van B&W heeft besloten deze aanmeer informatie kunt u contact opnemen met
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
het secretariaat van de Welstandscommissie via
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
Op Goede Vrijdag 10 april en op maandag 13 april, tweede paasdag is het
telefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op
algemene bepalingen omgevingsrecht.
gemeente-kantoor gesloten.
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur
en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
VERLEENDE
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost- OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
MANTELZORG DOEN WE SAMEN
5200 MA ’s-Hertogenbosch.
BOUW
•
Vliertstraat 81, plaatsen van een geneesmiddelDurf hulp te vragen
INGEKOMEN AANVRAGEN
uitgifte automaat, OV20201053.
De vergunning is verzonden op 20 maart 2020.
Het is een onzekere tijd voor organisaties, voor mensen die mantelzorg krijgen, maar OMGEVINGSVERGUNNING
ook voor jongere en oudere mantelzorgers. Want wat mag ik wel doen en wat niet? • Pepereind 5, bouwen van 2 dakkapellen op de • Boxtelseweg 12, bouwen en herbouwen van
schuur, OV 20201084, ingekomen op 22 maart
een carport, berging, OV20201030.
Waar moet ik rekening mee houden? Hoe zorg ik goed voor mijzelf? Durf om hulp te
2020;
De vergunning is verzonden op 20 maart 2020.
vragen. U hoeft het niet alleen te doen. Mantelzorgen doen we samen.
• Rembrandtlaan 24, omgevingsvergunning voor • 
Willem de Rijkelaan 59, plaatsen van een
Het Mantelzorgteam Vught
een reeds bestaande schutting voor de voor- dakkapel aan de voorzijde van de woning,
• Wegwijs+ op tel. 073 65 80 750 of via wegwijs@vught.nl
gevelrooilijn, OV20201086, ingekomen op 21
OV20201001.
• Vivent op tel. 088 16 37 000 of via info@vivent.nl
maart 2020;
De vergunning is verzonden op 24 maart 2020.
• Vughterstede op tel. 073 65 81 199 of via algemeen@vughterstede.nl
• Vijverbosweg 2, aanpassen van een in-/uitrit, OV • St.-Lambertusstraat 60, intern verbouwen van
• Welzijn Vught op tel. 073 65 65 350 of via info@welzijnvught.nl
20201087, ingekomen op 21 maart 2020;
het Dorpshuis, OV20191306
• Lopensehoeve 16, plaatsen van een dakkapel
De vergunning is verzonden op 24 maart 2020.
Het Mantelzorgteam Vught staat voor u klaar!
aan de achterzijde van de woning, OV20201088, • 
Laagstraat 2, uitbreiden van de woning op
ingekomen 24 maart 2020;
begane grond en eerste verdieping en plaatsen
• Moleneindplein 17, bestaande wand brandverdakkapel, OV 20201046.
GEMEENTERAAD BESLUIT OP 14 MEI OVER
tragend maken, OV20201089, ingekomen 25 De vergunning is verzonden op 27 maart 2020.
maart 2020;
BESTEMMINGSPLAN N65
•
Perceel A.657 Lunettenlaan 501 A, plaatsen
BUITENPLANSE AFWIJKING
Aanvankelijk zou de gemeenteraad het
De inspraakavond en de raadsvergadering zijn
van een tijdelijke mast ten behoeve van het • 
Raamweg 9, extra uitbreiden garage,
Bestemmingsplan N65 Vught in zijn vergadering vanzelfsprekend openbaar, maar, op grond van
mobiele netwerk, OV20201090, ingekomen 25
OV20201076.
van 16 april behandelen. Vanwege de aange- de geldende coronaregels, niet toegankelijk
maart 2020;
De vergunning is verzonden op 27 maart.
scherpte coronamaatregelen is dit verzet naar voor publiek. Belangstellenden kunnen de ver- • De Bréautélaan 1, wijzigen en vervangen van de
14 mei. Op deze avond is het bestemmingsplan
gaderingen volgen via de livestream, te benakozijnen en een deur, OV20201091, ingekomen
BOUW EN MONUMENT EN
het enige onderwerp. De week daarvoor, op
deren via www.gemeenteraad.vught.nl. Kijkt u
26 maart 2020;
PLANOLOGISCHE AFWIJKING
donderdag 7 mei, is de bijbehorende inspraak- onder audioverslagen. Meer informatie volgt in • 
Heiweg 30, verbouwen vrijstaand woonhuis, • Dorpsstraat 12, renoveren van de bestaande
avond.
Het Klaverblad van 22 april.
OV20201092, ingekomen 26 maart 2020.
erker, OV20191303.
De vergunning is verzonden op 25 maart 2020.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
BELEIDSREGELS SOCIAL RETURN VERNIEUWD
procedurekader), onder vermelding van het
Het college van burgemeester en wet- arbeidsmarkt. Een deel van de aanneemsom
aanvraagnummer
houders heeft op 24 maart 2020 de nieu- van een contract moet hieraan besteed hieraan.
we beleidsregels Social Return gemeente
De vernieuwde regels bieden betere handvatVught vastgesteld.
ten voor mensen die Social Return uitvoeren.
Met Social Return wil de gemeente haar
opdrachtnemers motiveren om kansen te creëren voor mensen met een afstand tot de

De nieuwe beleidsregels Social Return treden
in werking op 2 april. Deze regels staan op
www.overheid.nl.

COLLECTES OPGESCHORT
Vanwege het coronavirus hebben de landelijk collecterende Erkende Goede Doelen besloten
hun collectes op te schorten, in ieder geval tot en met 11 april. De collecterende organisaties
bekijken of de collectes later dit jaar ingehaald worden.

WEGWERKZAAMHEDEN

Willem de Zwijgerlaan
• De Willem de Zwijgerlaan is opengesteld voor
fietsers en voetgangers maar blijft tot uiterlijk
1 mei afgesloten voor doorgaande motorvoertuigen.

Boxtelseweg
•
Vanaf maandag 20 april is de Boxtelseweg
Michiel de Ruyterweg
(parallelweg A2 westzijde) afgesloten ter hoog- • In verband met de nieuwbouw van woningen
te van de Esschestroom in verband met asfalis de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
teringswerkzaamheden.
Bestevaer en de Esschestraat.
• Doorgaand langzaam- en fietsverkeer BoxtelVught v.v. wordt omgeleid via de parallelweg
aan de oostzijde van de A2.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•U
 vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op www.vught.nl en op
• ontwerpbestemmingsplan‘Gogelstraat 3,Vught’
www.ruimtelijkeplannen.nl.
•
ontwerpbestemmingsplan‘ De Braacken van • Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
Mariënhof’ en voornemen ‘Verzoek herbeinzien op het gemeentekantoor.
grenzing Natuur Netwerk Brabant’ ligt ter • Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
inzage.
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
• voorontwerpbestemmingsplan
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073
‘St. Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt’.
65 80 680.

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;

- 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.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken met ingang van de dag na die
waarop de beschikking is verzonden worden
aangetekend.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
UITGEBREIDE PROCEDURE
•	Lunettenlaan 102 D C, verlengen brandveilig
gebruik voor de periode 01-01-2020 t/m
31-12-2020.
De vergunning is verzonden op 27 maart 2020.
PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepassing (zie procedurekader). Beroep kan binnen
zes weken met ingang van de dag na de publicatie ingediend worden
INGEKOMEN SLOOPMELDING
• St.-Michielsgestelseweg 7, slopen van de woning
en bijgebouwen, SM20207004.
De melding is geaccepteerd op 24 maart 2020.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).
INTREKKING AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
• Scheepenstraat 1, kappen van een eikenboom,
OV20191228.
De brief is verzonden op 24 maart 2020.

Bezwaarschrift
van het Besluit algemene regels inrichtingen
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarmilieubeheer (activiteitenbesluit), voor een
tegen een bezwaarschrift worden ingediend
tanksanering, MM20200004, gevestigd aan de
door belanghebbenden (gedurende een termijn
Kempenlandstraat 39 te Vught.
van 6 weken). Het bezwaarschrift moet wor- De melding is geaccepteerd op 24 maart 2020.
den ondertekend en moet ten minste bevatten; de naam en het adres van de indiener, de
PROCEDURE
dagtekening, een omschrijving van het besluit
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
waartegen het bezwaar is gericht, de gronden
procedurekader).
van het bezwaar.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan het College
INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING
van Burgemeester en Wethouders, Postbus • 
Walstrostraat 17, brandveilig gebruik voor
10100, 5260 GA Vught. Een bezwaarschrift heeft
kamer verhuur, GM20208004, ingekomen 4
geen schorsende werking. Als er sprake is van
maart 2020.
een spoedeisende zaak, kunt U tegelijkertijd
De melding is geaccepteerd op 24 maart 2020.
een verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzieningenrechter van de
PROCEDURE
Rechtbank Oost-Brabant Sector Bestuursrecht
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
procedurekader).

MILIEU
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 5 maart 2020 ingekomen melding op grond

ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
•	
Industrieweg 9c, brandveilig gebruik UV
20184017.
Het college van B en W zijn voornemens, gelet
op artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te
verlenen.
De ontwerpbeschikking en de daarop betrekking hebbende stukken op de aanvraag omgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf de dag
na publicatie.

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

PROCEDURE
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepassing (zie procedurekader). De termijn eindigt
zes weken na de dag van publicatie.
EXPLOITATIEVERGUNNING MET
DRANK- EN HORECAVERGUNNING
• Marktveld 8, exploitatievergunning met dranken horecavergunning voor Restaurant MAE,
DH2020001.
De vergunning is verzonden op 17 maart 2020.
PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken met ingang van de dag na die
waarop de beschikking is verzonden worden
aangetekend.
ONTHEFFING GELUID
•
J.F.Kennedylaan parallel aan Notenluststraat,
ontheffing geluid i.v.m. werkzaamheden aan het
spoor van zaterdag 30 mei 2020 van 00.01 uur
tot dinsdag 2 juni 2020 07.00 uur, AP2020046.
De ontheffing is verzonden op 19 maart 2020.
PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken met ingang van de dag na die
waarop de beschikking is verzonden worden
aangetekend.

Gemeente Vught

@Vught

