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VLAGINSTRUCTIE
Steekt u de vlag uit op 4 en 5 mei? Dit zijn de officiële regels.
Op maandag 4 mei is de Dodenherdenking en op dinsdag 5 mei vieren we de
bevrijding. Twee dagen waarop veel mensen de vlag uitsteken. Doet u dat volgens
de regels, dan ‘vlagt’ u volgens het protocol, waarbij het respect voor de Nationale
driekleur voorop staat.

MAANDAG 4 MEI: VUGHT HERDENKT
OORLOGSSLACHTOFFERS
In Vught, met zijn aangrijpend oorlogsverleden, is er elke 4 mei veel belangstelling
voor de landelijke Dodenherdenking en de lokale, Vughtse herdenkingen. Vanwege de
coronacrisis vinden de herdenkingen in onze gemeente dit jaar plaats zonder publiek.
Burgemeester Van de Mortel legt de kransen in stilte en roept - in lijn met de landelijke
instructie - alle inwoners op om thuis te blijven en de vlag de gehele dag, van zonsopgang tot zonsondergang, halfstok te hangen. Wethouder Pennings neemt de traditionele stille kransleggingen in de ochtend op zich.
Speciaal voor dit jaar geldt een afwijkende vlaginstructie voor 4 mei. Normaliter hangt de vlag vanaf
18.00 uur tot zonsondergang halfstok; dit jaar is dat van zonsopgang tot zonsondergang. De reden
is, dat de herdenking van de slachtoffers dit jaar 75 jaar na 1945 plaatsvindt.
De coronacrisis maakt het onmogelijk om in samenkomst met elkaar te herdenken.
Daarom zijn de herdenkingen in Vught zonder publiek en worden inwoners vriendelijk,
maar nadrukkelijk verzocht deze niet bij te wonen. Inwoners, die toch kiezen voor een
persoonlijk herdenkingsmoment bij een monument, wordt vanzelfsprekend verzocht de vereiste
veilige afstand in acht te nemen en voor een rustig moment te kiezen op of omstreeks 4 mei.
Het vanwege de coronacrisis aangepaste herdenkingsprogramma ziet er als volgt uit:

Maandag 4 mei: halfstok
Speciaal voor dit jaar geldt een afwijkende
vlaginstructie voor 4 mei. Normaliter hangt
de vlag vanaf 18.00 uur tot zonsondergang
halfstok; dit jaar is dat van zonsopgang tot
zonsondergang. De reden is dat de herdenking van de slachtoffers dit jaar 75 jaar na
1945 plaatsvindt. Eerst hijst u de vlag tot
boven in de mast, daarna zakt hij rustig tot
halverwege (halfstok). Bij het strijken (neerhalen) van de vlag – vóór zonsondergang – hijst
u hem eerst weer in top. Daarna zakt de vlag

rustig naar beneden om hem binnen te halen.
Ook als de vlag halfstok hangt, mag hij het
verkeer natuurlijk niet hinderen.
Dinsdag 5 mei: vlag in top
Op dinsdag 5 mei hangt de vlag in top. Dat
mag van zonsopkomst tot zonsondergang.
De vlag wappert met de rode baan aan de
bovenzijde. Uit respect raakt de vlag de grond
niet en natuurlijk zorgt uw vlag niet voor
verkeershinder.

OPROEP AAN ALLE TROMPETTISTEN
Speel mee op 4 mei om 19.58 uur
Ben je trompettist en ben je bekend met het muziekstuk Signaal Taptoe
Infanterie? Speel dan op 4 mei om 19.58 uur dit stuk in je tuin, in de straat, op
een plein, bij een verzorgingshuis of ergens anders. #samensterk
Op 4 mei wordt het Signaal Taptoe Infanterie
altijd gespeeld voorafgaand aan de twee
minuten stilte om acht uur ’s avonds. Omdat
herdenkingen door een coronacrisis niet
door kunnen gaan, is dit een mooi alternatief.

Het initiatief komt van Harmen Klaver en
een groep trompettisten. Harmen Klaver
was onder meer trompettist van het Orkest
Koninklijke Luchtmacht en chef-dirigent van
fanfareorkest Koninklijke Luchtmacht.

18.15 uur: Beiaardier Peter Bremer bespeelt het carillon in de Lambertustoren aan de
Helvoirtseweg.
19.00 uur: Stille kranslegging in de Lambertustoren bij de gedenkplaat met de namen van 90
in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Vughtenaren.
19.15 uur: Stille kranslegging bij het monument op het perron van het NS-station, vanwaar ruim
14.000 meest Joodse mannen en vrouwen met 1.800 kinderen zijn weggevoerd naar
vernietigingskampen in Polen.
- 2 minuten stilte
- Kranslegging
19.20 uur: Stille kranslegging bij het monument voor het NS-station, ter gedachtenis aan de
politieke gevangenen uit België, die in Kamp Vught zijn omgebracht of van daaruit
op transport zijn gesteld naar de concentratiekampen in Duitsland
- 2 minuten stilte
- ‘The last post’
- Kranslegging
- Gedicht voorgedragen door de heer W. Taelman
20.00 uur: Dodenherdenking en stille kranslegging op de fusilladeplaats bij het monument ter
gedachtenis aan de talrijke landgenoten, die uit het concentratiekamp Vught hierheen
zijn gebracht en voor het vuurpeloton het leven lieten.
Verdere activiteiten:
-

Om ongeveer 09.00 uur legt wethouder Pennings in stilte kransen op de volgende plaatsen:
Monument Sachsenhausen in het Reeburgpark;
Indië-monument in het O.L.Vrouwe park;
Algemene begraafplaats bij de graven van de gesneuvelde Britse militairen;
Begraafplaats RK Kerk in Cromvoirt;
Monument voor de gesneuvelde militaire wielrijders in mei 1940 op het terrein Isabellekazerne.

Naast de gemeentelijke herdenkingen, is er ook een eigen herdenking van het Nationaal Monument
Kamp Vught. Dit jaar is deze herdenking ook zonder publiek. Deze herdenking wordt uitgezonden
door Omroep Brabant op TV: om 13.35 uur, 15.30 uur, 16.55 uur en 22.55 uur. Het programma is
ook online te bekijken via omroepbrabant.nl.

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Op dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag is het gemeentekantoor gesloten.

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

ACTIVITEITEN TIJDENS CORONACRISIS DIE U WEL
MAG DOEN!
Nieuwe initiatieven zijn ontstaan

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,
Tijdens de Coronacrisis zijn er veel activiteiten die u niet meer mag doen. Maar wij
vrijdag en zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Houd wel rekening met wachttijden. We laten auto’s
laten u de komende weken zien wat u nog wél kunt doen! Vele organisaties hebben
één voor één toe en er mogen niet meer dan drie auto’s gelijktijdig in de Milieustraat zijn.
namelijk alternatieve en creatieve initiatieven bedacht voor jong en oud. Onderstaand
•
Het
is niet mogelijk om via de website van de gemeente Vught een afspraak te maken.
vindt u een aantal mogelijkheden in de gemeente Vught.
• Maak alleen een afspraak met de gemeente als het dringend is.
Vught voor Elkaar
lingen zorgen ervoor dat de kaarten en teke- • 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
Kent u of bent u iemand die graag muziek
ningen verdeeld worden onder hun cliënten.
maakt? En vindt u het leuk om bij zorginstellin• koorts? Dan vragen wij u om de afspraak af te zeggen en een nieuwe afspraak in te plannen.
gen op de binnenplaats of voor de deur muziek Inspiratie nodig? Op Vught Beweegt staan • Bij Wegwijs+ is er alleen telefonisch klantencontact mogelijk. Huisbezoeken en persoonlijke
te komen spelen? Meldt u zich dan aan via tel. instructiefilmpjes om leuke tekeningen te • afspraken worden uitgesteld.
06 51 86 66 60 tussen 10:00 en 15:00 uur. De
maken.
• U kunt alleen nog met pin betalen.
bewoners van deze zorginstellingen zien en
horen uw muziek vanuit hun kamer.
Online Escaperoom voor jongeren vanaf
Deze maatregelen gelden tot en met maandag 1 juni 2020. Kijk op www.vught.nl voor meer informatie.
12/13 jaar
Maken van een leuke tekening voor
Jongerenwerk Vught heeft een Online
iemand anders
Escaperoom voor jongeren gelanceerd in
INSPRAAKAVOND BESTEMMINGSPLAN N65
Vind jij het leuk om een tekening of een
samenwerking met game-designers Ivo van
kaartje te maken voor iemand anders? Geef
Dijk en Ramir Pascal Von Bannisseht. De game Donderdag 7 mei om 20.00 uur
jouw kunstwerkje dan af bij de ingang van
is qua moeilijkheidsgraad alleen geschikt voor
Huize Elisabeth, Sint Elisabethstraat 2 en/of
jongeren vanaf ongeveer 12/13 jaar. Wil jij jouw In plaats van inspraak bij de commissie is
Vught. Daarnaast is het ook mogelijk dat de
Woonzorgcentrum Theresia, Molenrijnselaan vrienden uitdagen? Bezoek dan Instagram of besloten een aparte avond hiervoor te orgagriffie u opbelt en vervolgens uw reactie via
48. Heb jij een mooie kaart, geef deze af bij de
Facebook van @Jongerenwerk Vught.
niseren. Insprekers zijn welkom op donderdag
de telefoon opneemt. Wij vragen u wel om
ingang van Visio de Vlasborch, Vlasmeersestraat
7 mei 2020 om in te spreken bij de afzonderuw reactie vóór 6 mei 9.00 uur in te mailen
99 of breng de kaart naar het kantoor van Cello, Nog meer ideeën?
lijke inspraakavond. Tijdens de avond zijn alle
zodat raadsleden eventueel van te voren
Ring 14. In de hal staat een bak. Ook mag je de
Kijk eens op de website van Plaza Cultura, fracties aanwezig om kennis te nemen van uw
vragen kunnen stellen. Uw reactie mag maxikaart opsturen naar de receptie van Reinier plazacultura.nl voor nog meer ideeën.
reactie en om eventueel verduidelijkende vramaal vijf minuten duren.
van Arkel, Parklaan 8, 5261 LR Vught. De instelgen te stellen. Er vindt tijdens deze avond geen
politieke discussie plaats. De vergadering begint 3.	Inbellen tijdens de inspraakavond (geluid of
om 20.00 uur en vindt plaats in de Raadszaal
beeld/geluid)
honden, zoals jonge gansjes en eendjes. We wil- van het Raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5.
	U kunt met de griffie afspreken dat u tijdens
len u er nogmaals op attenderen dat u verplicht
de inspraakavond inbelt en vervolgens uw
bent uw hond(en) in de openbare ruimte (m.u.v. Op donderdag 14 mei 2020 wordt het bestemreactie geeft aan de aanwezige raadsleden.
het buitengebied) aan te lijnen. We gaan hier mingsplan N65 Vught behandeld in de gemeenOok hiervoor meld u zich vóór 6 mei 9.00
extra op controleren. Houdt u zich niet aan de teraadsvergadering. Wilt u beide vergadeuur aan. We spreken vervolgens met u een
regels, dan krijgt u een bekeuring.
ringen live via internet volgen? Ga dan naar
tijdstip af waarop wij u opbellen. Vervolgens
Ook in deze tijd krijgen we regelmatig meldinwww.gemeenteraad.vught.nl en kies voor
kunt u inspreken. Dit kan telefonisch, maar
gen over loslopende honden in de openbare
Hebt u een melding of klacht? Spreek elkaar dan audioverslagen.
ook via de camera met behulp van bijvoorruimte. Niet alleen vervelend voor andere men- eerst aan en probeer een probleem samen op
beeld Skype, Facetime, Zoom of WhatsApp.
sen die aan het wandelen zijn, voor honden die
te lossen, voordat u een melding doorgeeft via Inspraakavond 7 mei
Het maakt niet uit welke app u wilt gebruiwel aangelijnd zijn, maar zeker ook voor de
www.vught.nl/melden of via de 'MijnGemeente' Vanwege de maatregelen rondom het
ken. Uw reactie mag maximaal vijf minuten
jonge dieren die opgejaagd worden door de
app.
Coronavirus zijn er verschillende mogelijkduren. Vervolgens mogen de raadsleden u
heden tot inspraak op 7 mei. Waarbij gebruik
vragen stellen.
gemaakt kan worden uit één van onderstaande
mogelijkheden:
4.	Fysieke inspraak tijdens de inspraakavond
BESTRIJDING EIKENPROCESSRUPS GESTART
	Fysieke inspraak is ook mogelijk. Alle inspreWerkzaamheden vinden ’s avonds plaats
1. Schriftelijke inspraak
kers mogen één voor één langskomen in
	U mag uw reactie schriftelijke indienen als
verband met de maatregelen rondom het
De gemeente Vught is de komende vijf weken bezig met het preventief bestrijden van
u niet aanwezig kan/wil zijn. Mail uw reactie
Coronavirus. U moet zich dan wel aanmelde eikenprocessierups. Dit doen wij door kleine aaltjes (wormpjes) in bomen te spuiten
vóór 6 mei 9.00 uur zodat de raadsleden
den bij de griffie vóór 6 mei 9.00 uur. Wij
die zich voeden met de larve, voordat de rups haar brandharen krijgt.
eventueel van te voren vragen kunnen stellen.
spreken vervolgens met u een tijdstip af
De aaltjes overleven niet lang in een eikenboom
kan de verworven kennis vanaf 2021 structu- 	U kunt een reactie sturen van ongeveer 500
waarop u mag langskomen om in te spreken
daarom zetten we ze op het beste tijdstip uit. reel worden toegepast.
tot 600 woorden. Het staat u echter vrij om
in het Raadhuis. We vragen u om pas vijf
Het blijkt dat dit in de avond/ nacht is omdat de
meer of minder woorden te gebruiken. Er
minuten voor uw afspraak langs te komen.
aaltjes niet tegen UV-licht kunnen. Het kan dus
zijn geen vormeisen.
Na uw inspraak moet u het Raadhuis verzijn dat u ’s avonds wat geluidsoverlast hebt op
laten om plaats te maken voor de volgende
het moment dat ze de aaltjes in de eikenbomen
2.	Inspraak opnemen
inspreker. U krijgt maximaal vijf minuten de
spuiten.
	U kunt uw reactie ook opnemen als u niet
tijd om in te spreken. Na uw inspraak mogen
aanwezig kan/wil zijn. Uw reactie spelen we
de raadsleden vragen stellen.
Aaltjes zijn de natuurlijke vijanden van insecdan op 7 mei af tijdens de inspraakavond.
tenlarven. Ze zijn niet schadelijk voor mens,
Op deze manier hoeft u zelf niet naar de
Hebt u nog vragen of wilt u zich aanmelden?
dier en plant. Omdat de eikenprocessierups
inspraakavond. U mag dit zelf opnemen
Stuur dan een e-mail naar griffie@vught.nl.
heel vroeg in het seizoen uitkomt, kunnen de
en mailen naar de griffie van de gemeente
aaltjes ook vroeg – via spuitnevel – verspreid
worden. Op dat moment komen er nog nauPROCEDURES
welijks andere rupsen voor, zodat onschadelijke
vlinders weinig last van de ‘aaltjes’ ondervinden.
- de dagtekening;
1 Ter inzage en/of informatie
- e en omschrijving van het besluit waartegen het
De stukken liggen ter inzage in de periode die
Door de eikenprocessierups in de kiem te
bezwaar is gericht;
vermeld staat in de publicatie. Informatie over en
smoren, ontstaat er ook een ‘plaagdrukkend’
- d e gronden van het bezwaar.
inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
effect in de toekomst. Simpelweg, omdat een
Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij
a Ontvangst- en Informatiebalie
geslaagde behandeling voorkomt dat processieanders in de publicatie staat vermeld):
b Bouwen en Wonen (op afspraak)
rupsen uitgroeien tot volwassen, eitjes leggende
College van Burgemeester en Wethouders
vlinders en dus voor nageslacht zorgen.
Postbus 10100, 5260 GA Vught
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stukAls er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u
ken verkregen worden.
Na het seizoen wordt de pilot geëvalueerd.
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorBlijkt de preventieve bestrijding succesvol, dan
2 Zienswijzen door belanghebbenden
ziening indienen bij:
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indieOost-Brabant Sector Bestuursrecht
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
Voorst tot Voorststraat e.o.
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publi• Er worden door de nutsbedrijven de komende
catie anders is vermeld). Mondelinge zienswijzen
5. Beroepschrift
kunt
u
indienen
bij
de
behandelend
ambtenaar,
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartijd
werkzaamheden
uitgevoerd
in
de
Van
WEGWERKZAAMHEDEN
tenzij in de publicatie anders is vermeld. Informatie
tegen een beroepschrift worden ingediend door
Beresteijnstraat en Van Rijckevorselstraat.
over de behandelend ambtenaar treft u aan bij de
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
• Als gevolg van de werkzaamheden is er plaatstukken die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze
weken). Het beroepschrift moet worden onderteWillem de Zwijgerlaan
selijk overlast. De weg wordt niet afgesloten.
kend en moet ten minste bevatten;
indienen gedurende de termijn dat de aanvraag ter
• De Willem de Zwijgerlaan is opengesteld voor
- de naam en het adres van de indiener;
inzage ligt bij de aangegeven instantie (6 weken,
fietsers en voetgangers maar blijft tot uiterlijk Michiel de Ruyterweg
- de dagtekening
tenzij anders in de publicatie staat vermeld).
1 mei afgesloten voor doorgaande motorvoer- • In verband met de nieuwbouw van woningen
- een omschrijving van het besluit waartegen het
Wat doet de gemeente met uw reactie?
beroep is gericht;
Na afloop van de termijn wordt een besluit genotuigen.
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
men. Uw zienswijze en een eventuele reactie hier- de gronden van het beroep
Bestevaer en de Esschestraat.
op van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als
indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte
Het beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank
gebracht van het besluit.
Oost-Brabant sector Bestuursrecht, Postbus
90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.
3 Zienswijzen door een ieder
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswijrechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
zen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in proDaarvoor moet u wel beschikken over een
cedure 2 is omschreven.
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
site voor de precieze voorwaarden.Voor het
De volgende plannen liggen ter inzage:
www.ruimtelijkeplannen.nl.
4 Bezwaarschrift
indienen van een beroepschrift is griffierecht
• Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarteverschuldigd. Het beroepschrift schorst de werking
•
gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘A2
inzien op het gemeentekantoor.
gen een bezwaarschrift worden ingediend door
van het besluit niet. Als sprake is van een
2018’ over
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
weken). Het bezwaarschrift moet worden onderteverzoek om een voorlopige voorziening
• U vindt alle informatie over de plannen, gebieafspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073
kend en moet ten minste bevatten;
indienen bij de Voorzieningenrechter van
- de naam en het adres van de indiener;
de Rechtbank.
den en de procedure op www.vught.nl en op
65 80 680.

BOA

NIEUWS

WIJZIGINGSPLANNEN EN
BESTEMMINGSPLANNEN

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

Gemeente Vught

@Vught

NOG TWEE KEER: DE KLOKKEN VAN HOOP
Vanavond 29 april van 19.00 tot 19.15 uur en op Bevrijdingsdag 5 mei van 12.00
tot 12.15 uur klinken voor de laatste keer de klokken van hoop, ook in de Vughtse
Lambertustoren.

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
ONTTREKKEN VAN WEGEN AAN DE OPENBAARHEID
op de site van de gemeente Vught, www.vught.nl.
De vergaderingen zijn in de oneven weken op
Volgens artikel 27 van de Wegenwet neemt iedere gemeente de buiten de bebouwde dinsdagmorgen in het gemeentekantoor. Voor
kom gelegen, openbare wegen op in een wegenlegger. De huidige wegenlegger stamt
meer informatie kunt u contact opnemen met
uit 1983. Een wegenlegger is een boek waarin de openbaar toegankelijke wegen staan
het secretariaat van de Welstandscommissie via
beschreven die buiten de bebouwde kom liggen. De openbaarheid van een weg is van telefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op
belang voor de vrije toegankelijkheid en onderhoudsplicht van die weg.
maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur
en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
Na het vaststellen van de wegenlegger in 1983 hebben wijzigingen plaatsgevonden in het gebruik Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oostvan bestaande wegen. Ook zijn er situaties waarbij de wegenstructuur in zijn geheel is gewijzigd. Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.
Daarom actualiseert de gemeente momenteel de wegenlegger.
De boodschap is er een van bemoediging, hoop
en troost. Hun signaal is er een van respect
voor alle hulpverleners en verbinding met elkaar.
Sinds eeuwen zijn klokken een communicatie-

middel van en voor de gemeenschap. De klokken verbinden en verenigen mensen, zelfs als ze
niet bij elkaar kunnen zijn.

Alle openbare wegen zijn daarom in het veld gecontroleerd. Conclusie daaruit is dat er een lijst is
ontstaan van wegen waarvan de gemeente voornemens is om deze aan de openbaarheid te onttrekken. Het gaat daarbij om de volgende wegen:
• Weg 13 voormalige weg Oude Baan
• Weg 20 Korenkampsdijkje
• Weg 23 ged. Postweg
• Weg 35 ged. Weg langs Wargashuize – heden bekend als Sparrendaalseweg
• Weg 39 Postweg
• Weg 53 ged. Nieuwkuijkseweg (zijtak) – voorheen voetpad van Cromvoirt naar Helvoirt
• Weg 57 Nieuwkuijkseweg
• Weg 59 Broekstraat
• Weg 62 – Geen naam
• Weg 70 – Geen naam
Ter inzage
Het concept besluit tot onttrekking, de omschrijving van deze wegen incl. bijbehorende overzichtstekeningen liggen op het gemeentekantoor ter inzage in de periode van 29 april 2020 t/m 10 juni
2020. Hierop is de procedure 2 van toepassing (zie procedurekader).
In verband met de Corona crisis kunt u de stukken eventueel ook digitaal ontvangen. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Cruijssen, bereikbaar via het algemene telefoonnummer van
de gemeente, 073 65 0 680.

BEWAAR TEXTIEL NOG EVEN THUIS
Door de coronacrisis staat de gescheiden inzameling van textiel onder druk. De
bedrijven die textiel verwerken liggen voor een groot deel stil vanwege de coronamaatregelen. Daarnaast zijn veel bewoners aan het opruimen geslagen en zitten de
textielcontainers vol. De verwerkers kunnen op dit moment de grote bergen textiel
simpelweg niet aan.
Omdat de verwerkers de grote bergen textiel
niet aan kunnen bestaat de kans dat textiel
binnenkort mee moet met restafval. Dit
vinden wij zonde. Goed textiel moeten we
gewoon hergebruiken. Zo kan het later weer
gebruikt worden als grondstof voor nieuw
textiel. Ook kunt u oude kleding weggeven,

ruilen, repareren, online verkopen of hergebruiken.
Vanaf vrijdag 1 mei halen we de gemeentelijke
textielcontainers weg uit de openbare ruimte.
Bewaar uw textiel dus nog even thuis zodat
we dit later goed kunnen hergebruiken.

INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
• Kleine Gent 9, wijzigen kantoor- naar woonbestemming, OV20201115, ingekomen 17 april
2020;
• Kruishoeveweg 1A, uitbreiding kantoorruimte,
OV20201116, ingekomen 20 april 2020;
• Kempenlandstraat 25 A en 27 A, uitbreiden
van twee hallen, OV20201117, ingekomen 21
april 2020;
• Molhuysensingel 37, aanbouwen aan de zijkant
van de woning, OV20201118, ingekomen 22
april 2020;
•
Meierijsingel 7, aanleggen van een in-/uitrit,
OV20201119, ingekomen 23 april 2020.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer
BESLUIT VERLENGING
BESLISTERMIJN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
• Bosscheweg 2, brandveilig gebruik Van der Valk
Vught, UV20184016.
De brief is verzonden op 21 april 2020.
• Aert Heymlaan 9, verbouwen van de woning,
OV20201027.
De brief is verzonden op 24 april 2020.
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 het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW
• Marktveld 18, plaatsen rolluiken aan de buitenzijde van het pand, OV20201061.
De vergunning is verzonden op 22 april 2020.
• Prinsenlaan 3, plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning, OV20201025.
De vergunning is verzonden op 22 april 2020.
• Prinsenlaan 5, plaatsen van een dakkapel aan de
voorzijde van de woning, OV20201026.
De vergunning is verzonden op 22 april 2020.
•
Heiweg 30, verbouwen vrijstaand woonhuis,
OV20201092.
De vergunning is verzonden op 22 april 2020.
INRIT / UITWEG
• Perceel D 4454 en D 4453 t.h.v Esscheweg
213, verplaatsen van de bestaande in-/uitrit,
OV20201042.
De vergunning is verzonden op 17 april 2020.
BOUW EN INRIT/ UITWEG
•
St.-Michielsgestelseweg 7, herbouwen van
een vrijstaande woning en aanleg in-/uitrit,
OV20201032.
De vergunning is verzonden op 17 april 2020.
BOUW MET PLANOLOGISCHE
AFWIJKING
•
Lekkerbeetjenlaan 132, verplaatsen van de
erfafscheiding, OV20201047.
De vergunning is verzonden op 21 april 2020.
INGEKOMEN SLOOPMELDING
• Heiweg 30, gedeeltelijk slopen en verwijderen
van asbest, SM20207011.
De melding is geaccepteerd op 22 april 2020.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).
INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING
• Taalstraat 185, brandveilig gebruik ten behoeve
van kamerverhuur, GM20208005, ingekomen
10 maart 2020.
De melding is geaccepteerd op 24 april 2020.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Op dinsdag 5 mei Bevrijdingsdag is het gemeentekantoor gesloten.
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