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IEMAND VOORDRAGEN VOOR EEN LINTJE
Elk jaar reikt burgemeester Van de Mortel vlak voor Koningsdag lintjes uit. Deze
Koninklijke Onderscheidingen zijn bedoeld voor Vughtenaren, die zich lang en op
een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Kent u zo
iemand? Draag hem of haar dan voor bij de burgemeester. Voor de lintjesregen van
2021 kan dat tot 1 juli 2020.
Bijzondere verdiensten’
Degene, die u voordraagt, moet zich hebben
onderscheiden door ‘bijzondere verdiensten’.
Daarvan is sprake als iemand geruime tijd meer
voor de samenleving heeft gedaan of betekend
dan verwacht mag worden. Wilt u voor iemand
uit Vught een lintje aanvragen? Neem dan
eerst contact op met Yolanda van den Berg,
Kabinetszaken bij de gemeente Vught via telefoonnummer 073 65 80 133.
Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een
Koninklijke Onderscheiding en welke documenten nodig zijn voor de aanvraag.

heel zorgvuldig behandelt en strikt vertrouwelijk houdt.
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke
Onderscheiding? Kijk ook op onze website
www.vught.nl/onderscheidingen voor alle informatie en het formulier.

Vertrouwelijk
Dient u een verzoek in? Dat betekent niet
automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding
ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is
daarom van groot belang, dat u als aanvrager
de voordracht, zoals de aanvraag officieel heet,

GEHEUGENWIJZER BIJ DEMENTIE IN VUGHT
Toegankelijk voor iedereen: digitaal en thuisbezorgd
Na de presentatie van de Geheugenwijzer bij dementie op 4 maart zou deze wijzer
verkrijgbaar zijn bij de Geheugenbibliotheek. Helaas werd DePetrus vanwege de
Coronacrisis al snel gesloten en was het ophalen niet meer mogelijk. Maar vanaf nu is
de Geheugenwijzer bij dementie voor iedereen toegankelijk.
De Geheugenwijzer bij dementie is een hulpmiddel voor mensen die te maken hebben of
krijgen met dementie. De wijzer geeft informatie over gepaste zorg en/of ondersteuning
en helpt u om goed de weg te vinden in Vught.
De Geheugenwijzer is gebaseerd op vragen en
antwoorden, is bondig en concreet en bevat
veel communicatietips.
Geheugenwijzer toegankelijk voor
iedereen
Vooral in deze onzekere tijd, vinden we het
belangrijk dat de Geheugenwijzer bij dementie voor iedereen toegankelijk is. Daarom is
het mogelijk om de Geheugenwijzer digitaal

te bekijken of te laten bezorgen. Wilt u de
Geheugenwijzer laten bezorgen? Vraag dit dan
aan bij Vught voor elkaar helpt! via tel. 06 51 86
66 60 op werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur.
U kunt de Geheugenwijzer digitaal bekijken op
www.welzijnvught.nl thema Dementie.
Behoefte aan een luisterend oor
Hebt u vragen over dementie, toelichting nodig
over de Geheugenwijzer bij dementie en/of
behoefte aan een luisterend oor, neem dan
contact op via tel. 06 51 86 66 60. U wordt
dan teruggebeld door een vrijwilliger van de
Geheugenbibliotheek.

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

MANTELZORG DOEN WE SAMEN
Durf hulp te vragen
Het is een onzekere tijd voor organisaties, voor mensen die mantelzorg krijgen, maar ook voor
jongere en oudere mantelzorgers. Want wat mag ik wel doen en wat niet? Waar moet ik rekening
mee houden? Hoe zorg ik goed voor mijzelf? Durf om hulp te vragen. U hoeft het niet alleen te
doen. Mantelzorgen doen we samen.
Het Mantelzorgteam Vught staat voor u klaar!

Het Mantelzorgteam Vught
• Wegwijs+ op tel. 073 65 80 750 of via wegwijs@vught.nl
kunt u oude kleding weggeven, ruilen, repareren, • Vivent op tel. 088 16 37 000 of via info@vivent.nl
online verkopen of hergebruiken.
• Vughterstede op tel. 073 65 81 199 of via algemeen@vughterstede.nl
Vanaf vrijdag 1 mei halen we de gemeentelijke • Welzijn Vught op tel. 073 65 65 350 of via info@welzijnvught.nl
textielcontainers weg uit de openbare ruimte.
Bewaar uw textiel dus nog even thuis zodat we
dit later goed kunnen hergebruiken.

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.
Afhaalbieb voor leesliefhebbers
Houdt u van lezen en bent u lid van de Bieb?
Babel heeft de afhaalbieb geopend. U kunt
vanaf nu een tas met vijf boeken reserveren en
afhalen bij de Bieb. Afhalen kan uitsluitend op
afspraak binnen een tijdsblok van een half uur
en binnen openingstijden. In Vught is dit van
maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur.
Kijk voor meer informatie en reserveringsformulieren op de website van Babel Den Bosch.
Bezoeken van musea
Wilt u een museum ‘bezoeken’? Geen probleem.Veel musea geven u een digitale tour. Kijk
eens op de website van Het Noord Brabants
Museum of Het Rijksmuseum in Amsterdam.

Ook bij buitenlandse musea kunt u een digitaal
kijkje nemen van de aanwezige kunstwerken,
zoals bij Guggenheim Museum in New York,
Musée d’Orsay in Parijs of het British Museum
in Londen.
Vught Beweegt
Op de 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.
Nog meer ideeën?
Kijk eens op de website van Plaza Cultura,
plazacultura.nl voor nog meer ideeën.

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 Hemelvaartsdag donderdag 21 mei, op vrijdag 22 mei en op maandag 1 juni, tweede pinksterdag
is het gemeentekantoor gesloten.

INSPRAAKAVOND BESTEMMINGSPLAN N65
Insprekers zijn welkom op donderdag 7 mei
2020 om in te spreken bij de inspraakavond
Bestemmingsplan N65. Tijdens de avond zijn
alle fracties aanwezig om kennis te nemen van
de reacties en om eventueel verduidelijkende
vragen te stellen. Er vindt tijdens deze avond
geen politieke discussie plaats. De vergadering
begint om 20.00 uur. Vanwege de maatregelen
rondom het Coronavirus zijn er verschillende
mogelijkheden tot inspraak. Diegene die hier
gebruik van gaan maken, hebben zich inmiddels
aangemeld.
Vrijdag 8 mei wordt het bestemmingsplan N65
Vught besproken in een digitale vergadering
van de commissie Ruimte. Deze vergadering
begint om 20.00 uur. Op donderdag 14 mei

2020 wordt het bestemmingsplan N65 Vught
behandeld in de gemeenteraadsvergadering.
Deze vergadering begint om 20.00 uur in de
Valkenzaal bij Van der Valk. Het burgerinitiatief
N65 Duurzaam van Vught Participeert is voor
beide vergaderingen geagendeerd.
Wilt u de vergaderingen live via internet volgen? Ga dan naarwww.gemeenteraad.vught.nl
en kies voor audioverslagen. De vergaderstukken vint u op deze pagina in het raadsinformatiesysteem onder de Commissie Ruimte van 8
mei 2020.
Hebt u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar
griffie@vught.nl.

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.

WEGWERKZAAMHEDEN
Marggraffstraat
• De Marggraffstraat is vanaf 11 mei afgesloten
ter hoogte van huisnummer 1A.
Voorst tot Voorststraat e.o.
• Er worden door de nutsbedrijven de komende

tijd werkzaamheden uitgevoerd in de Van
Beresteijnstraat en Van Rijckevorselstraat.
• 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.

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN ‘LOVERENSESTRAAT 2’
U kunt reageren op het ontwerp wijzigingsplan ‘Loverensestraat 2’ te Cromvoirt.
Hieronder staat waar dit plan over gaat. Ook leest u hoe u hierop kunt reageren.
Waar gaat het ontwerp wijzigingsplan
‘Loverensestraat 2’ over?
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Loverensestraat 2’
gaat over het wijzigen van de huidige bedrijfsbestemming naar een woonbestemming.
De voormalige bedrijfswoning en de bijbehorende bouwwerken worden gerenoveerd. Dit
is niet mogelijk, omdat de woning niet gebruikt
mag worden als burgerwoning. Om die reden
wordt dit wijzigingsplan ter visie gelegd.
U kunt het ontwerp wijzigingsplan
bekijken
U kunt van donderdag 7 mei tot en met 17 juni
2020 het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken bekijken:
• Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
vghWPloverensestr2-ON01;
• Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat
1 in Vught.
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
stukken die ter inzage liggen.
U kunt reageren op het ontwerp
wijzigingsplan
U kunt reageren op het ontwerp wijzigingsplan.
De reactie die u indient, heet in deze fase een
‘zienswijze’.
U kunt reageren van donderdag 7 mei 2020
tot en met 17 juni 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.
Geef in uw brief aan dat het om een zienswijze over het ontwerp wijzigingsplan
‘Loverensestraat 2’ gaat. Geef ook aan waarom
u het wel of niet eens bent met ontwerp wijzigingsplan.
Wat gebeurt er na het ontwerp
wijzigingsplan?
Het gaat hier om een ontwerp wijzigingsplan.
U kunt daar nu op reageren. De gemeente
kijkt dan of het plan moet worden aangepast.
Daarna stelt het college van burgemeester
en wethouders het wijzigingsplan definitief
vast. Als u het niet eens bent met het vastgestelde wijzigingsplan, 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 ontwerp wijzigingsplan. Dit geldt niet wanneer u dit redelijkerwijs
niet kon doen, bijvoorbeeld omdat het plan
naar de vaststelling toe is gewijzigd en u daar
op reageert.
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
De volgende plannen liggen ter inzage:
• Voorbereidingsbesluit kamerbewoning Vught
• Gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘A2
2018’
•U
 vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op www.vught.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

BOUWEN
EN WONEN
WELSTAND
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.
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
• Peperstraat 3, vernieuwen en wijzigen dakopbouw, OV20201120, ingekomen 23 april 2020;

•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.

•B
 oxtelseweg 24A, vestigen B&B, OV20201121,
ingekomen 23 april 2020;
• Willem de Rijkelaan 61, plaatsen dakkapel aan
de voorzijde, OV20201122, ingekomen 23 april
2020;
• Victorialaan 18, plaatsen van een dakkapel ter
vervanging van de bestaande, OV20201123,
ingekomen 24 april 2020;
•
Perceel L 3588 Taalstraat 149, restaureren
van de bestaande parkbrug en vernieuwen
landhoofden, UV20204004, ingekomen 27 april
2020;
•
Prins Mauritslaan 13, aanleg in/uitrit,
OV20201124, ingekomen 28 april 2020;
• Kerkstraat 22, gevelverbetering renovatie, OV
20201125, ingekomen 29 april 2020;
• Esschestraat 22, verwijderen van twee draagmuren, OV20201126, ingekomen 29 april 2020.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer
BESLUIT VERLENGING
BESLISTERMIJN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
• Juliana van Stolberglaan 88, plaatsen van een
berging/overkapping aan de achterzijde van de
woning, OV20201065.
De brief is verzonden op 28 april 2020.

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.

Gemeente Vught
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• Helvoirtseweg 128, wijzigen van de pui en de
situatie van de trap, OV20201074.
De brief is verzonden op 30 april 2020.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.

De vergunning is verzonden op 1 mei 2020.
INRIT / UITWEG
•
Paardensteeg 1A, aanleggen van in/uitrit,
OV20201018.
De vergunning is verzonden op 30 april 2020.

zes weken met ingang van de dag na de publicatie ingediend worden
INGEKOMEN SLOOPMELDING
•
St.Michielsgestelseweg 7, saneren asbest bij
totaalsloop woning, SM 20207015.
De melding is geaccepteerd op 29 april 2020.

VERLEENDE
EVENEMENTENVERGUNNING
• Diverse locaties in Vught, Elbrimale Musicale
2020 op zondag 11 oktober 2020 van 12.00
tot 18.00 uur, AP2020072, ingekomen op 9
april 2020.
De vergunning is verzonden op 30 april 2020.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•
Perceel: A.657 Lunettenlaan 501 A, plaatsen
PROCEDURE
PROCEDURE
Het College van B&W heeft besloten deze aanvan een tijdelijke mast ten behoeve van het
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepasvraag eenmaal te verlengen met zes weken met
mobiele netwerk, OV20201090.
procedurekader).
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bintoepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
De vergunning is verzonden op 28 april 2020.
nen zes weken met ingang van de dag na die
algemene bepalingen omgevingsrecht.
• Van Voorst tot Voorststraat 73, plaatsen van
MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN waarop de beschikking is verzonden worden
een schutting, OV20201075.
INRICHTINGEN
aangetekend.
VERLEENDE
De vergunning is verzonden op 1 mei 2020.
Burgemeester en wethouders van Vught
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
•
Koestraat 17, het bouwen van een nieuwe
maken bekend, dat de volgende melding(en) als VERLEENDE
woning (vervanging bestaand), OV20201044.
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer EXPLOITATIEVERGUNNING MET
BOUW
De vergunning is verzonden op 1 mei 2020.
is ingekomen:
DRANK- EN HORECAVERGUNNING
• Lopensehoeve 16, plaatsen van een dakkapel
•
op 30 maart 2020 ingekomen melding op • Moleneindplein 17, exploitatievergunning met
aan de achterzijde van de woning, OV20201088. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
grond van het Besluit algemene regels inrichdrank- en horecavergunning voor Restaurant
De vergunning is verzonden op 28 april 2020.
UITGEBREIDE PROCEDURE
tingen milieubeheer (activiteitenbesluit), realiYum, AP2020060, ingekomen op 12 maart 2020.
• Mr. Harry Hollalaan 49, plaatsen van een dak- • Industrieweg 30-32, brandveilig gebruik dagbeseren aanleg gesloten bodemenergiesysteem
De vergunning is verzonden op 30 april 2020.
kapel, OV20201064.
steding voor mensen met een lichamelijke of
buiten inrichtingen, MM20200011, gevestigd
De vergunning is verzonden op 28 april 2020.
verstandelijke beperking, UV20194010.
aan Juliana van Stolberglaan 8 te Vught.
PROCEDURE
• Paardensteeg 1A, bouwen van een vrijstaande
De vergunning is 28 april 2020 verzonden.
De melding is geaccepteerd op 28 april 2020.
Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepaswoning, OV 20201014.
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binDe vergunning is verzonden op 30 april 2020.
PROCEDURE
PROCEDURE
nen zes weken met ingang van de dag na die
• Willem de Rijkelaan 73, plaatsen van een aanHierop zijn de procedures 1b en 5 van toepas- Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
waarop de beschikking is verzonden worden
bouw aan de woning, OV20201072.
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen
procedurekader).
aangetekend.

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