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AANGEPASTE DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT
IN VERBAND MET CORONA

GEMEENTERAAD VUGHT STELT
BESTEMMINGSPLAN N65 VAST
Op donderdagavond 14 mei heeft de Vughtse gemeenteraad het Bestemmingsplan
N65 vastgesteld. Het besluit markeert de afronding van een jarenlang proces van het
wegen van belangen, het maken van plannen en het nemen van besluiten. Het vastgestelde plan is een mijlpaal, maar geen eindstreep. Het is ook een belangrijke stap naar
het einddoel: een veilig, leefbaar en verbonden Vught. Op woensdag 20 mei wordt het
besluit gepubliceerd. Vanaf dan kunt u het bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl en in het gemeentekantoor van Vught.
Het bestemmingsplan is een volgende, belangrijke stap op de weg naar realisatie. Het plan
volgt op het – nagenoeg – definitieve ontwerp
en het besluit om een verdiepte ligging in Vught
mogelijk te maken (VKA+). Het plan geeft de
kaders voor alle aanpassingen en voorzieningen
en maakt het mogelijk de drie Vughtse kruisingen aan te pakken en de rijksweg zelf halfverdiept aan te leggen door de kom van Vught.
Ook maatregelen in de omgeving, in Vught zelf,
maken deel uit van het bestemmingsplan.
Voordelen voor Vught
De reconstructie van de N65 is een samenwerking met de gemeente Haaren, Rijkswaterstaat
en de provincie Noord-Brabant en biedt veel
voordelen voor Vught en zijn inwoners. De
ongelijkvloerse kruisingen en het verdwijnen
van de verkeerslichten maken de oversteek
van de rijksweg niet alleen veel eenvoudiger
en sneller, maar vooral veel veiliger. Ook dragen de nieuwe verbindingen ertoe bij dat de

barrièrewerking tussen Vught-Noord en Zuid
sterk afneemt en dat Vught sinds lange tijd weer
verenigd worden.
Het vervolg
De komende periode werken we vanuit de
provincie Noord-Brabant aan de voorbereidingen voor de aanbesteding. Gelijktijdig werkt de
gemeente aan maatregelen voor lokale wegen,
zoals de kruising Helvoirtseweg-Van Voorst tot
Voorststraat. Daar zijn diverse mogelijkheden
voor en er is tijd en gelegenheid om tot een
zorgvuldige afweging en de beste oplossing te
komen.
Bouw in 2021 van start
Waarschijnlijk gaat de bouw medio 2021 van
start en kan de weg in 2024 open voor het
verkeer. Daarmee is de weg klaar voordat er
wordt gestart met de aanleg van het verdiepte
spoor. Dat is belangrijk om Vught en zijn omgeving goed leefbaar en bereikbaar te houden.

ACTIVITEITEN TIJDENS CORONACRISIS DIE U WEL
MAG DOEN!
Tijdens de Coronacrisis zijn er veel activiteiten die u niet meer mag doen. Maar wij
laten u de komende weken zien wat u wél kunt doen! Onderstaand vindt u een aantal
mogelijkheden in de gemeente Vught.
Dagbestedingspakket om thuis aan de
dan aan via www.vughtbeweegt.nl. Na inschrijslag te gaan
ving ontvang je een mail met alle informatie
Gaat u normaal gesproken naar de dagbeste- over de corona maatregelen die gelden voor
ding? U verveelt zich thuis? Ouderen Samen, de activiteit.
Stichting ABZ en Welzijn Vught gaan dagbestedingspakketjes uitdelen aan mensen die Week van de jonge mantelzorger
hier behoefte aan hebben. Er zijn drie soorten Van 1 t/m 7 juni is de week van de Jonge
pakketjes met de thema’s; knutselen, tuin en
Mantelzorger. Jongerenwerker Angelique
puzzelen. U kunt zich aanmelden voor een Vullings heeft samen met gemeente Haaren
van de verschillende pakketjes via Vught voor en Boxtel een online activiteitenprogramma
Elkaar helpt! op tel. 06 51 86 660 op werkdagen
opgezet.
tussen 10.00 en 15.00 uur. De tasjes worden • 1 juni van 13.30 tot 15.00 uur: online workvoor Pinksteren gevuld en daarna rondgebracht,
shop ‘totempaal maken’ voor kinderen vanaf
zodat u met Pinksteren gezellig aan de slag kan.
groep 7/8.
• 1 t/m 7 juni: cupcake challenge voor alle leefPlein Sportief weer van start
tijden
Zit jij in groep 3 t/m 8 en heb je weer zin om te • 7 juni van 13.30 tot 15.00 uur: online workgaan sporten/spelen? Vanaf woensdag 13 mei is
shop ‘ontwerp je eigen stripfiguur’ voor kindePlein Sportief weer van start gegaan.Tot en met
ren vanaf 8 jaar
3 juni organiseert MOVE Vught elke woensdag • 5 t/m 7 juni: online escaperoom voor kinderen
van 14.30 tot 15.30 uur leuke spelactiviteiten
vanaf 13 jaar.
op het Lidwinaveld. Op woensdag 20 mei
tikspelen, op woensdag 27 mei atletiek en op Voor meer informatie en aanmelden,
woensdag 3 juni trefbal. Doe jij mee? Meld je
kijk op www.welzijnvught.nl.

• 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.
Online regelen
Veel zaken kunt u bij de gemeente online regelen, zoals:
- Het doorgeven van een verhuizing
- Een uittreksel Basis Registratie Personen aanvragen
- Een uittreksel van de akte van de Burgerlijke Stand aanvragen
- Incasso regelen voor de gemeentelijke belastingen
- Het taxatieverslag of de WOZ van uw huis bekijken
- Kwijtschelding aanvragen
- Een bezwaar indienen

VUGHT BEWEEGT ONDERSTEUNT SPORTVERENIGINGEN IN DE REGISTRATIE VAN ACTIVITEITEN
Voor leden én niet-leden
Sportverenigingen hebben de afgelopen tijd enorm hard gewerkt om hun trainingen
weer op te starten. Zij houden zich hierbij aan de richtlijnen van het RIVM. Het was een
hele uitdaging maar voor bijna alle buitensporten is het gelukt. Verschillende binnensport verenigingen zijn ook aan het bekijken welke mogelijkheden er zijn om buiten te
kunnen sporten. De extra uitdagingen waar zij voor staan, is het vinden van een geschikte buitenruimte én het omturnen van hun (binnen)sport naar een buitenactiviteit.
Oproep om niet-leden mee te laten
sporten.
Premier Rutte heeft verenigingen gevraagd om
ook niet-leden te betrekken bij de groepstrainingen. Er zijn verschillende kinderen, jongeren
en volwassenen die, om uiteenlopende redenen,
geen lid van een vereniging zijn. Ook voor hen
zou het goed zijn als ze (meer) in beweging
komen en sociale contacten kunnen oppakken.
Maar hoe kunt u de niet-leden bereiken en
registreren?
Vught Beweegt
MOVE Vught en Plaza Cultura hebben onlangs
het platform Vught Beweegt gelanceerd. Via dit
platform komen vraag en aanbod bij elkaar, niet
alleen op gebied van sport, maar ook op gebied
van cultuur en educatie. Sportverenigingen
(aanbieders) kunnen eenvoudig via www.
vughtbeweegt.nl hun sportlessen aanbieden,
waar deelnemers zich op in kunnen schrijven. Bezoekers kunnen via dezelfde website

zich aanmelden voor de activiteiten die worden aangeboden. De vereniging ontvangt een
bericht van de aanmelding, heeft de mogelijkheid een deelnemerslijst uit te printen én kan
met de eenvoudige mailfunctie alle deelnemers
per mail berichten.
Ondersteuning in het gebruik van Vught
Beweegt
Het nieuwe platform Vught Beweegt is gebruiksvriendelijk. Maar hebt u als vereniging toch
extra ondersteuning nodig, neem dan contact
op met MOVE Vught via info@movevught.nl.

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.

WEGWERKZAAMHEDEN
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.
• De Esschestraat wordt binnenkort afgesloten,
deze wordt afgesloten tussen Van Voorst tot
Voorststraat en Van Miertstraat. Datum volgt
nog.

Jagersboschlaan
• Tussen 2 juni en 24 augustus vinden er reconstructiewerkzaamheden plaats.
• Afsluiting Jagersboschlaan tussen Martinilaan
en Vijverbosweg.
• Fietspad richting Molenrijnselaan is bereikbaar.
Michiel de Ruyterweg
• In verband met de nieuwbouw van woningen
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
Bestevaer en de Esschestraat.

BESTEMMINGSPLAN EN BESLUIT HOGERE WAARDE
WET GELUIDHINDER "N65 Vught" VASTGESTELD
De gemeenteraad van Vught heeft op 14 mei 2020 het bestemmingsplan "N65 Vught"
gewijzigd vastgesteld. Daarbij hebben Burgemeester en wethouders op 10 maart 2020
het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder vastgesteld. Hieronder staat wat dit
betekent. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met het bestemmingsplan en/of de hogere waarde.
De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen
vast. Dit staat in artikel 3.1. van de Wet ruimtelijke ordening.

Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het
er niet mee eens bent. U kunt dit doen van
donderdag 21 mei 2020 tot en met woensdag
1 juli 2020.

Waar gaat het gewijzigd vastgestelde
U kunt alleen beroep instellen als u:
bestemmingsplan ‘N65 Vught’ over?
Het gebied van het bestemmingsplan betreft - belang hebt bij het bestemmingsplan of het
besluit hogere waarde én
het traject van de N65 en begint ten ooseen zienswijze hebt ingediend op het ontten van de aansluiting Helvoirtseweg/John F. - 
werpbestemmingsplan of het ontwerpbesluit
Kennedybaan bij hectometer 4.18. Vervolgens
hogere waarden. Hebt u niet gereageerd?
loopt het plangebied in westelijke richting door
Dan kunt u alleen beroep instellen tegen de
tot aan de grens met de gemeente Haaren. Het
wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dient om het project reconbestemmingsplan zijn doorgevoerd of u moet
structie N65 mogelijk te maken. Op 28 februari
kunnen aantonen dat u redelijkerwijs niet hebt
2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met
kunnen reageren.
het plan ‘Reconstructie N65’. Vervolgens heeft
het college op 3 juni 2019 besloten in te stemmen met de Nota ‘Inspraak en Vooroverleg’ en Voor het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan geldt nog het volgende:
het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te
leggen.
De Crisis- en herstelwet is van
toepassing
Het bestemmingsplan wijkt af van het
Op dit bestemmingsplan is de Crisis- en herontwerpbestemmingsplan.
Het ontwerpbestemmingsplan “N65 Vught” stelwet van toepassing. Dit betekent voor het
indienen van beroep:
heeft van 13 juni 2019 tot en met 24 juli
2019 ter inzage gelegen. In deze periode zijn - dat u al uw redenen waarom u het niet eens
bent met het bestemmingsplan (de beroeps125 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn
gronden) op moet nemen in het beroepschrift;
beantwoord in de Nota zienswijzen en wijzigingen “N65 Vught”. De nota is als bijlage toe- - dat u deze gronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunt aanvullen;
gevoegd aan het bestemmingsplan.
Het vastgestelde bestemmingsplan is op een - dat uw beroep niet ontvankelijk wordt verklaard, als u binnen de beroepstermijn geen
aantal punten anders dan het ontwerpbestemgronden indient.
mingsplan. De verschillen – die ook vermeld
staan in een ‘Nota zienswijzen en wijzigingen’
U stuurt uw beroepschrift aan:
die bij het bestemmingsplan hoort – betreffen
een tekstuele aanpassing van de toelichting en
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
een aanpassing in de regels van de hoogte van
van State
de lichtmasten, overeenkomstig de bestaande
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag
situatie.
Wat houdt het besluit hogere waarde in?
De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid
er bij een woning mag zijn door het verkeer
op een weg of spoorweg of door bedrijven.
In sommige gevallen mag de gemeente meer
geluid toestaan. Burgemeester en wethouders
nemen daar dan een apart besluit over. Dit
heet een ‘besluit hogere waarden’. Dit staat in
artikel 110a van de Wet geluidhinder.
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan
leidt voor 5 woningen tot meer geluid op de
gevel. Burgemeester en wethouders willen dit
toestaan.
U kunt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het besluit hogere
waarde bekijken
U kunt van donderdag 21 mei 2020 tot en met
woensdag 1 juli 2020 het vastgestelde bestemmingsplan met bijlagen en het besluit hogere
waarden bekijken:
• Via internet (www.vught.nl en
www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer
NL.IMRO.0865.vghBPN65-VG01
• Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1
in Vught tijdens de openingsuren.
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
stukken die ter inzage liggen.
Wat kunt u doen als u het niet eens bent
met het bestemmingsplan of het besluit
hogere waarde?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan
of het besluit hogere waarde? Dan kunt u
hiertegen beroep instellen. Dat wil zeggen dat
u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de

U kunt uw beroepschrift ook indienen via het
Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Voorlopige voorziening
Als u binnen de termijn beroep indient, kunt u de
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen om
een zogenaamde voorlopige voorziening te
treffen. Dan doet de Voorzieningenrechter een
voorlopige uitspraak over uw beroep en treedt
het bestemmingsplan nog niet in werking. De
Afdeling doet dan later een definitieve uitspraak.
De Voorzieningenrechter doet alleen een voorlopige uitspraak als er snel een uitspraak nodig
is.
U moet betalen om beroep in te stellen of een
voorlopige voorziening te vragen.
Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer
over het indienen van een beroepschrift en
hoeveel dit kost.
Wanneer treedt het bestemmingsplan
en het besluit hogere waarde in werking?
Het bestemmingsplan en het besluit hogere
waarde treden in werking op 2 juli 2020, maar
het treedt nog niet in werking als iemand
binnen de beroepstermijn een verzoek om
voorlopige voorziening indient. De inwerkingtreding hangt dan af van de uitspraak van de
Voorzieningenrechter.
Hebt u nog vragen?
Belt u dan met Maarten Raes van de afdeling
Ontwikkeling, via telefoonnummer
073 65 80 728.

BELEIDSREGELS TERUG- EN INVORDERING BBZ 2004
VUGHT 2020 VASTGESTELD
Op 21 april 2020 heeft het college van B&W de
beleidsregels terug- en invordering Bbz 2004
Vught 2020 vastgesteld. Met het vaststellen van
de beleidsregels sluit onze uitvoering aan bij de
gewijzigde Bbz. Het biedt handvatten voor een
efficiënte en effectieve terug- en invordering.

Deze nieuwe beleidsregels staan los van de
tijdelijke regeling voor inkomensondersteuning
voor zelfstandigen.
De nieuwe beleidsregels terug- en invordering
Bbz 2004 2020 treden op 21 mei in werking.
Deze regels staan op www.overheid.nl.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
•O
 ntwerp wijzigingsplan ‘Loverensestraat 2’ te
Cromvoirt
• 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.
• Hebt 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.
BESLUIT VERLENGING
BESLISTERMIJN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
• Taalstraat 132, verbouwen winkel naar twee
woningen, OV 20201083.
De brief is verzonden op 12 mei 2020.

BOUWEN
EN WONEN

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
de activiteiten bouwen en monumenten wor- PROCEDURE
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor- procedurekader), onder vermelding van het
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
aanvraagnummer.
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
Het College van B&W heeft besloten deze aanopenbaar. De agenda voor elke vergadering vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
staat op de site van de gemeente Vught, www. toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven
algemene bepalingen omgevingsrecht.
weken op dinsdagmorgen in het gemeentekantoor. Voor meer informatie kunt u con- VERLEENDE OMGEVINGStact opnemen met het secretariaat van de VERGUNNINGEN
Welstandscommissie via telefoonnummer 073 BOUW
65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag • 
Baarzenstraat 41, wijziging vergunning realitussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00
seren van een hellend dak met zonnepanelen,
tot 12.30 uur.
OV20181024.
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost- De vergunningen is verzonden op 12 mei 2020.
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125, • Esschestraat 22, verwijderen van twee draag5200 MA ’s-Hertogenbosch.
muren, OV20201126.
De vergunning is verzonden op 14 mei 2020.
• Markiezaat 16, bouwen van een tuinhuis met
INGEKOMEN AANVRAGEN
overkapping, OV20201102.
OMGEVINGSVERGUNNING
De vergunning is verzonden op 14 mei 2020.
• Boslaan 49, renoveren cq uitbreiden bestaande • 
Willem de Rijkelaan 61, plaatsen dakkapel,
steiger, OV20201139, ingekomen 12 mei 2020;
OV20201122.
• Frederik Hendriklaan 9, kappen van een boom,
De vergunning is verzonden op 14 mei 2020.
OV20201140, ingekomen 12 mei 2020;
•
Aert Heymlaan 9, verbouwen woning,
•
Frederik Hendriklaan 2, verbouwen en uitOV20201027.
breiden woning, OV20201138, ingekomen 12 De vergunning is verzonden op 14 mei 2020.
mei 2020.
INRIT / UITWEG
PROCEDURE
•
St-Elisabethstraat 19, verplaatsen in-/uitrit,
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
OV20201069.
procedurekader), onder vermelding van het
De vergunning is verzonden op 14 mei 2020.
aanvraagnummer

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

@Vught

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
UITGEBREIDE PROCEDURE
• Industrieweg 9C, brandveilig gebruik theaterwerkplaats Novalis, UV 20184017.
De vergunning is verzonden op 14 mei 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
ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
BRANDVEILIG GEBRUIK

VERLEENDE VENTVERGUNNING
ONTHEFFING GELUID- OF
• Gemeente Vught, ventvergunning voor het aanLICHTHINDER ART 4:6 APV
bieden van diverse levensmiddelen en lifestyle • 
A2-verbindingsbaan H t.h.v. splitsing S2/N2
Het college van B en W zijn voornemens, gelet
producten op maandag 1 juni 2020 van 7.00
knooppunt Vught, het houden van onderhoudsop artikel artikelen vermelden zie ontwerptot 22.00 uur, AP2020078, ingekomen op 1
werkzaamheden van vrijdag 10 juli 2020 21.00
beschikking van de Wet algemene bepalingen
mei 2020.
uur t/m maandag 13 juli 2020 05.00 uur,
omgevingsrecht, de omgevingsvergunning te
De vergunning is verzonden op 13 mei 2020.
AP2020070, ingekomen op 31 maart 2020.
verlenen. De ontwerpbeschikking en de daarop
De vergunning is verzonden op 13 mei 2020.
betrekking hebbende stukken op de aanvraag
PROCEDURE
omgevingsvergunning liggen ter inzage vanaf de
Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepas- PROCEDURE
dag na publicatie.
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin- Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepasPROCEDURE
nen zes weken met ingang van de dag na die
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binHierop zijn de procedure 1a en 3 van toepas- waarop de beschikking is verzonden worden
nen zes weken met ingang van de dag na die
sing (zie procedurekader). De termijn eindigt
aangetekend.
waarop de beschikking is verzonden worden
zes weken na de dag van publicatie.
aangetekend.

• Laan van Voorburg 4, brandveilig gebruik
Magnoliagebouw; UV 20194015.

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

Gemeente Vught

@Vught

