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GEMEENTE VUGHT KOPLOPER
CLIËNTONDERSTEUNING 2020 EN 2021
Wethouder Heijboer: ‘Goed nieuws in een onzekere tijd.’
De gemeente Vught vindt onafhankelijke cliëntondersteuning heel erg belangrijk en
wil daar graag in investeren. Daarom heeft de gemeente Vught zich aangemeld voor
het traject Koplopers onafhankelijke cliëntondersteuning. En met succes. De gemeente
Vught is geselecteerd als Koplopergemeente Cliëntondersteuning voor 2020 en 2021.
Vijf beoordelingscriteria
Maar hoe word je Koplopergemeente? Als
gemeente werden we beoordeeld op basis van
vijf criteria: het aantonen van een duidelijke
visie, het betrekken van bewoners- en cliëntondersteuners bij het beleid, of je een innovatieve
aanpak hebt en ook de ambitie hebt om deze
aanpak verder te ontwikkelen. En als laatste of
je als gemeente aandacht hebt voor specifieke
doelgroepen en/of thema’s.
Nu en in de toekomst
Wethouder Heijboer: ‘In 2018 zijn we begonnen om cliëntondersteuning extra onder de
aandacht te brengen van onze inwoners. Van
oudsher hebben wij in de gemeente Vught veel
voorzieningen voor bijvoorbeeld GGZ-cliënten
en visueel gehandicapten. Maar wat zijn nu hun
vragen, hun behoeften en wat hebben zij specifiek nodig in cliëntondersteuning? Daar gaan
wij de komende jaren mee aan de slag. We gaan
de cliëntondersteuning nog verder ontwikkelen,
zodat de ondersteuning nog beter aansluit aan
de ondersteuningsvragen van de doelgroepen.
Daarnaast gaan wij als ambassadeur onder
andere een leergang maken. Methodes die we
kunnen delen met andere gemeenten, zodat
het voor iedereen bruikbaar is.’

leggen we een mooie stevige basis voor de toekomst. Een basis waarbij cliëntondersteuning
voor iedere Vughtse burger geen uitzondering
meer is maar een vanzelfsprekendheid. En dan
ben ik dik tevreden.’
Startmoment
Donderdagmiddag 16 april was het officiële
startmoment. Daar werd de gemeente Vught
samen met 16 andere Koplopergemeenten
online welkom geheten. Voor de gemeente
Vught waren wethouder Heijboer en twee
beleidsmedewerkers van het Sociaal Domein
‘aanwezig’. Tijdens de bijeenkomst werden zij
bijgepraat over de planning voor de komende
jaren en welke ondersteuning de gemeente
Vught kan krijgen om de cliëntondersteuning
te versterken.
Het Koploperproject Cliëntondersteuning is
een initiatief van VNG, Ieder(In) en de Koepel
Adviesraden Sociaal Domein en wordt financieel ondersteund door het ministerie van VWS
financieel.

Aanvankelijk zou de gemeenteraad het Bestemmingsplan N65 Vught in zijn vergadering van 16 april behandelen. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen is dit verzet naar 14 mei. Op deze avond is het bestemmingsplan het enige onderwerp. De week
daarvoor, op donderdag 7 mei, is de bijbehorende inspraakavond.

Met én voor de bijzondere doelgroepen
De gemeente Vught gaat samen met de cliëntondersteuners, de bijzondere doelgroepen
en andere betrokken partijen een nieuw plan
maken. Een plan dat is gemaakt mét en voor
de mensen die ondersteuning nodig hebben.
Wethouder Heijboer: ‘Door het samen te doen,

Wilt u de vergadering zien? Ga dan naar www.
gemeenteraad.vught.nl en kies voor audioverslagen.

ACTIVITEITEN TIJDENS CORONACRISIS DIE U WEL
MAG DOEN!
Nieuwe initiatieven zijn ontstaan
Tijdens de Coronacrisis zijn er veel activiteiten die u niet meer mag doen. Maar wij
laten u de komende weken zien wat u nog wél kunt doen! Vele organisaties hebben
namelijk alternatieve en creatieve initiatieven bedacht voor jong en oud. Onderstaand
vindt u een aantal mogelijkheden in de gemeente Vught.
Op de nieuwe website vughtbeweegt.nl vindt
u online creatief, sportief en educatief aanbod voor iedereen om thuis te doen. Vught
Beweegt is een initiatief van MOVE Vught en
Plaza Cultura.
Beweegtips
MOVE Vught heeft een aantal beweegtips en
-ideeën voor u verzameld. Kijk voor deze tips
op de website van movevught.nl. Daarnaast
hebben zij samen met Vughterstede en Avulo
de handen ineen geslagen. Regelmatig zendt
Avulo TV een instructievideo, waarop Tom
Jacobs een beweegactiviteit laat zien aan de
bewoners van Woonzorgcentrum Theresia, uit.

GEMEENTERAAD BESLUIT OP 14 MEI OVER
BESTEMMINGSPLAN N65

(KPN op kanaal 1303 en Ziggo op kanaal 37).
Deze lessen zijn ook te zien op Youtube bij
MOVE Vught.
Creatief
Elke dag om 9.00 uur verzorgt Musicare uit
Vught voor kinderen via hun Facebook Pagina
de ‘meesterlijke muziekles met meester Tim’.
Judith Habraken van Studio Kunstig verzorgt
online lessen voor kinderen, ouders en leerkrachten.
Nog meer ideeën?
Kijk eens op de website van Plaza Cultura, plazacultura.nl voor nog meer ideeën.

Inspraakavond 7 mei
Vanwege de maatregelen rondom het
Coronavirus zijn er verschillende mogelijkheden tot inspraak op 7 mei. Iedereen mag
gebruik maken van één van de onderstaande
mogelijkheden:
1. Schriftelijke inspraak
U mag uw reactie schriftelijk indienen als u niet
aanwezig kan/wil zijn. Mail uw reactie vóór 6
mei 9.00 uur zodat de raadsleden eventueel
van te voren vragen kunnen stellen. U kunt een
reactie sturen van ongeveer 500 tot 600 woorden. Het staat u echter vrij om meer of minder
woorden te gebruiken. Er zijn geen vormeisen.
2. Inspraak opnemen
U kunt uw reactie ook opnemen als u niet
aanwezig kan/wil zijn. Uw reactie spelen we dan
op 7 mei af tijdens de inspraakavond. Op deze
manier hoeft u zelf niet naar de inspraakavond.
U mag dit zelf opnemen en mailen naar de
griffie van de gemeente Vught. Daarnaast is het
ook mogelijk dat de griffie u opbelt en vervolgens uw reactie via de telefoon opneemt. Wij
vragen u wel om uw reactie vóór 6 mei 9.00
uur te mailen zodat raadsleden eventueel van
te voren vragen kunnen stellen. Uw reactie mag
maximaal vijf minuten duren.

WEGWERKZAAMHEDEN

GEWIJZIGDE INZAMELDAGEN AFVAL
Op Koningsdag, maandag 27 april haalt de Afvalstoffendienst geen afval op. Dit verschuift naar
zaterdag 25 april. Zet uw container voor 07.30 uur aan straat.
Wilt u weten wanneer de vuilniswagen bij u langskomt? De Afvalkalender 2020 kunt u downloaden op www.afvalstoffendienst.nl. Of kijk op de Afvalstoffendienst App of www.vught.nl. Liever
uw afvalkalender op papier? Bel dan de Afvalstoffendienst tijdens werkdagen op telefoon 073
61 56 508.

Boxtelseweg
• De Boxtelseweg (parallelweg A2 westzijde) is
afgesloten ter hoogte van de Esschestroom in
verband met asfalteringswerkzaamheden.
• Doorgaand langzaam- en fietsverkeer BoxtelVught v.v. wordt omgeleid via de parallelweg
aan de oostzijde van de A2.
Willem de Zwijgerlaan
• De Willem de Zwijgerlaan is opengesteld voor

3. Inbellen tijdens de inspraakavond
(geluid of beeld/geluid)
U kunt met de griffie afspreken dat u tijdens
de inspraakavond inbelt en vervolgens uw
reactie geeft aan de aanwezige raadsleden. Ook
hiervoor meldt u zich vóór 6 mei 9.00 uur
aan. We spreken vervolgens met u een tijdstip
af waarop wij u opbellen. Vervolgens kunt u
inspreken. Dit kan telefonisch, maar ook via
de camera met behulp van bijvoorbeeld Skype,
Facetime, Zoom of WhatsApp. Het maakt niet
uit welke app u wilt gebruiken. Uw reactie mag
maximaal vijf minuten duren.Vervolgens mogen
de raadsleden u vragen stellen.
4. Fysieke inspraak tijdens de
inspraakavond
Fysieke inspraak is ook mogelijk. Alle insprekers
mogen één voor één langskomen in verband
met de maatregelen rondom het Coronavirus.
U moet zich dan wel aanmelden bij de griffie
vóór 6 mei 9.00 uur. Wij spreken vervolgens
met u een tijdstip af waarop u mag langskomen
om in te spreken in het Raadhuis. We vragen u
om pas vijf minuten voor uw afspraak langs te
komen. Na uw inspraak moet u het Raadhuis
verlaten om plaats te maken voor de volgende
inspreker. U krijgt maximaal vijf minuten de tijd
om in te spreken. Na uw inspraak mogen de
raadsleden vragen stellen.
U mag een mogelijkheid kiezen. Meldt u zich
aan vóór 6 mei 9.00 uur. Hebt u nog vragen of
wilt u zich aanmelden? Stuur dan een bericht
naar: griffie@vught.nl
fietsers en voetgangers maar blijft tot uiterlijk
1 mei afgesloten voor doorgaande motorvoertuigen.
Voorst tot Voorststraat e.o.
• Tot medio juli voeren nutsbedrijven werkzaamheden uit. Op 6 april zijn de bedrijven begonnen in de Van Voorst tot Voorstlaan.
• Als gevolg van de werkzaamheden is er plaatselijk overlast. De weg wordt niet afgesloten.
Michiel de Ruyterweg
• In verband met de nieuwbouw van woningen
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
Bestevaer en de Esschestraat.

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

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Op Koningsdag 27 april en op dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag is het gemeentekantoor gesloten.

AANGEPASTE DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT
IN VERBAND MET CORONA
• Het gemeentekantoor is van maandag t/m vrijdag open van 09.00 tot 13.00 uur.
•	De openingstijden van de Milieustraat hebben we verruimd. De straat is nu open op woensdag,
vrijdag en zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Houd wel rekening met wachttijden. We laten auto’s
één voor één toe en er mogen niet meer dan drie auto’s gelijktijdig in de Milieustraat zijn.
• 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.
Deze maatregelen gelden tot en met maandag 1 juni 2020. Kijk op www.vught.nl voor meer informatie.

BEKENDMAKING VOORBEREIDINGSBESLUIT
KAMERBEWONING VUGHT (ART. 3.7 WRO)
Burgemeester en wethouders van Vught maken ter voldoening aan het bepaalde in art.
3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 16 april 2020 een voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld ter voorbereiding van een paraplubestemmingsplan
ten behoeve van het reguleren van kamerbewoning voor het gehele grondgebied van
de gemeente Vught. De begrenzing van het gebied is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte tekening/verbeelding.
Wat is een voorbereidingsbesluit?
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking
Het voorbereidingsbesluit beoogt te voorko- met ingang van donderdag 23 april 2020, de dag
men dat er ontwikkelingen plaatsvinden in het
waarop dit voorbereidingsbesluit ter inzage is
aangewezen gebied die in strijd zijn met de
gelegd en bekend is gemaakt.
plannen van het gemeentebestuur. Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat aanvragen
U kunt het voorbereidingsbesluit
om een omgevingsvergunning die worden inge- bekijken
diend na de inwerkingtreding van het voorbe- U kunt het voorbereidingsbesluit met bijbehoreidingsbesluit, worden aangehouden.
rende stukken bekijken vanaf 23 april 2020:
De inwerkingtreding van het voorbereidings- • Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijbesluit is bepaald op de eerste dag na deze
keplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
bekendmaking. Het besluit heeft een werkings- VB2020kamerverhuur-VG01
duur van één jaar.
• Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat
Waar gaat het voorbereidingsbesluit
1 in Vught.
over?
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
Het voorbereidingsbesluit verbiedt het bestaan- stukken.
de gebruik van woningen zodanig te wijzigen, Tegen het voorbereidingsbesluit kan geen
waardoor er slechts één afzonderlijk huishou- bezwaar worden ingediend of beroep worden
den in een woning mag zijn gehuisvest.
ingesteld.
De begrenzing van het gebied is aangegeven op
de bij het raadsbesluit behorende en als zoda- Hebt u nog vragen?
nig gewaarmerkte tekening/verbeelding.
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel
dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073 65 80 680.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘A2
2018’ over
•U
 vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op www.vught.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

BOUWEN
EN WONEN
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
de activiteiten bouwen en monumenten worden voorgelegd aan de Welstandscommissie.
Andere aanvragen omgevingsvergunning worden 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.
Voorzieningenrechter van de Rechtbank OostBrabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

•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.

•P
 rinsenlaan1, plaatsen van een erfafscheiding,
OV20201107, ingekomen 9 april 2020;
• Boxtelseweg 81A, plaatsen twee dakkapellen,
OV20201108, ingekomen 10 april 2020;
•
Amalia van Solmslaan 14, aanbouw woning,
OV20201109, ingekomen 12 april 2020;
• Esschestraat 105A, vervangen/veranderen dakopbouw, OV20201110, ingekomen 12 april
2020;
•
Emmasingel 31, plaatsen erfafscheiding,
OV20201111, ingekomen 12 april 2020;
• Wolfsmelkweg 2, aanleg opstelruimte containers, OV20201112, ingekomen 15 april 2020;
•
Perceel C 2459 groenstrook tussen
Boxtelseweg en geluidsscherm, plaatsen van
een insectenhotel, OV20201113, ingekomen
17 april 2020;
• Anna Bijnsstraat 42, plaatsen van een dakopbouw, OV20201114, ingekomen 17 april 2020.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer

INGEKOMEN AANVRAGEN
BESLUIT VERLENGING
OMGEVINGSVERGUNNING
BESLISTERMIJN AANVRAAG
•
Eelkje Timmengastraat 16, plaatsen van een
OMGEVINGSVERGUNNING
erfafscheiding, OV20201106, ingekomen 8 april • 
Loverensestraat 14, verbreden oprit,
2020;
OV20201041.
• Deutersestraat 37, ontheffing in verband met
De brief is verzonden op 17 april 2020.
parkeren op het golfbaanterrein en omlig- • 
Taalstraat 85, bouwen van een berging met
gende weilanden tijdens jaarlijks toernooi, kantoor, OV20201009.
UV20204003, ingekomen 9 april 2020;
De brief is verzonden op 17 april 2020.

•R
 eutsedijk 7, renovatie gebouw 7 Fort Isabella
PROCEDURE
vervangen kozijnen en ramen, plaatsen screens
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasen dakkapellen en isoleren bestaande kap, sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binOV20201066.
nen zes weken met ingang van de dag na die
De brief is verzonden op 17 april 2020.
waarop de beschikking is verzonden worden
• Kempenlandstraat 27, uitbreiden van de gevel
aangetekend.
aan de voorzijde van de bedrijfshal en schilderen woning, OV20201063.
INGEKOMEN SLOOPMELDING
De brief is verzonden op 17 april 2020.
•
St.-Michielsgestelseweg 7, slopen van een
bijgebouw met asbesthoudende materialen,
PROCEDURE
SM20207015.
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
De melding is geaccepteerd op 9 april 2020.
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
Het College van B&W heeft besloten deze aan- procedurekader).
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING
algemene bepalingen omgevingsrecht.
•
Boterbloemstraat 9, brandveilig gebruik ten
behoeve van kamerverhuur, GM20208011,
VERLEENDE
ingekomen 14 maart 2020.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De melding is geaccepteerd 9 april 2020.
• Hertoglaan 24, brandveilig gebruik ten behoeve
BOUW
van kamerverhuur, GM20200010, ingekomen
• Marktveld 21, verbouwen van garage tot bad14 maart 2020.
ruimte, OV20201058.
De melding is geaccepteerd 9 april 2020.
De vergunning is verzonden op 14 april 2020.
•
Kempkeshoeve 76, brandveilig gebruik ten
• Nieuwe Erven 32, bouwen van een nokverhobehoeve van kamerverhuur, GM20208009.
ging en een aanbouw en aanpassen gevelkozij- De melding is geaccepteerd 9 april 2020.
nen, OV20201080.
De vergunning is verzonden op 9 april 2020.
PROCEDURE
•
Booglaan 6, realiseren van bouwkundige
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
brandscheidingen (gebouw Waterboog), procedurekader).
OV20201056.
De vergunning is verzonden op 17 april 2020.
GEMEENTE VUGHT –
LEEGSTANDSWET INTREKKING
BOUW EN MONUMENT
Burgemeester en wethouders van Vught maken
• De Bréautélaan 1, wijzigen en vervangen van
bekend dat zij een vergunning op grond van de
12 kozijnen/ramen en een deur, OV20201091.
Leegstandswet hebben ingetrokken voor de
De vergunning is verzonden op 17 april 2020.
tijdelijke verhuur van het koetshuis gelegen aan
Berkenheuveldreef 11, te Vught.
KAP
De intrekking is verzonden op 9 april 2020.
• Koekoekslaan 4, kappen van een eikenboom,
OV20201085.
GEMEENTE VUGHT –
De vergunning is verzonden op 9 april 2020.
LEEGSTANDSWET
VERGUNNING ARTIKEL 15
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
LEEGSTANDSWET
• Verlengde Kampdijklaan 11, realiseren van een
Burgemeester en wethouders van Vught maken
erfafscheiding, OV20201057.
bekend dat zij een vergunning op grond van
De vergunning is verzonden op 14 april 2020.
de Leegstandswet hebben verleend voor de
•
Beukenhorst 7, plaatsen van een installatie
tijdelijke verhuur van de woning gelegen aan
van 40-50 zonnepanelen als veldopstelling, Berkenheuveldreef 11, te Vught.
OV20201097.
De vergunning is verzonden op 9 april 2020.
De vergunning is verzonden op 17 april 2020.
• Versterplein 9, uitbreiden van de woning aan de
achterzijde, OV20201062.
ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG
De vergunning is verzonden op 17 april 2020.
OMGEVINGSVERGUNNING
•
Booglaan 6, brandveilig gebruik gebouw
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
Waterboog, UV20194016.
IN- EN UITRIT
• Loyolalaan 30 (toekomstig), bouwen van een
Het college van B en W zijn voornemens, gelet
woning en het aanleggen van een in-/uitrit, op artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen
OV20191292.
omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te
De vergunning is verzonden op 14 april 2020.
verlenen.

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;

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

- 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.
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De ontwerpbeschikking en de daarop betrekking hebbende stukken op de aanvraag omgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf de dag
na publicatie.

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/zijn
ingekomen:

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

INTREKKING AANVRAAG
PROCEDURE
OMGEVINGSVERGUNNING
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepas• 
Peperstraat 3, dak van bestaande aanbouw
sing (zie procedurekader). De termijn eindigt
vernieuwen en isoleren, OV20201104.
zes weken na de dag van publicatie.
•o
 p 25 maart 2020 melding op grond van het
De brief is verzonden op 16 april 2020.
Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit), voor het starten van
Bezwaarschrift
een restaurant, MM20200005, gevestigd aan de
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarMoleneindplein 17, te Vught.
tegen een bezwaarschrift worden ingediend
MILIEU
De melding is geaccepteerd op 17 april 2020.
door belanghebbenden (gedurende een termijn
van 6 weken). Het bezwaarschrift moet wor-

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

den ondertekend 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 het 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 de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Oost-Brabant Sector Bestuursrecht
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
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