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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

COMMISSIE RUIMTE
Donderdag 28 mei om 20.00 uur

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 tele-
foonnummer 073 65 80 133. 
Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdien-
sten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een 
Koninklijke Onderscheiding en welke docu-
menten nodig zijn voor de aanvraag. 

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, 

heel zorgvuldig behandelt en strikt vertrouwe-
lijk houdt.

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke 
Onderscheiding? Kijk ook op onze website 
www.vught.nl/onderscheidingen voor alle infor-
matie en het formulier.

VOELT U ZICH ONVEILIG IN UW EIGEN HUIS?
Zorg goed voor uzelf en neem contact op met Veilig Thuis
De corona-maatregelen hebben impact op het leven van iedereen. U kunt bijvoorbeeld 
niet naar werk, naar school, of vrienden. Doordat u thuis meer op elkaars lip zit, kan het 
gebeuren dat het teveel wordt en er thuis spanningen ontstaan. Dit is op zich normaal, 
maar niet als dit zich uit in mishandeling en huiselijk geweld. In alle gevallen kunt u via 
0800-2000 terecht bij Veilig Thuis. Bent u in direct gevaar? Bel dan 112.

U kunt iets doen (als slachtoffer, maar ook als 
buurtbewoner of familielid) door erover te 
praten of door advies te vragen. De Veilig Thuis-
medewerker luistert naar uw verhaal, stelt en 
beantwoordt vragen en is er om u verder te 
helpen. 

Codewoord masker19
Naast bellen, is het ook mogelijk om te chatten 
op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur met 

een medewerker van Veilig Thuis voor advies 
en hulp. Dit kan via de website Veiligthuisbno.
nl.  Is de pleger van het geweld steeds bij u in 
de buurt? Ga dan naar de apotheek en noem 
het codewoord masker19. Dit is een signaal 
voor de apotheker dat u hulp nodig hebt. De 
apotheker nodigt u uit mee te gaan naar een 
aparte ruimte om samen Veilig Thuis te bellen 
of om uw contactgegevens te noteren zodat 
Veilig Thuis contact met u op kan nemen. 

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.

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 
slag te gaan
Gaat u normaal gesproken naar de dagbeste-
ding? U verveelt zich thuis? Ouderen Samen, 
Stichting ABZ en Welzijn Vught gaan dagbe-
stedingspakketjes uitdelen aan mensen die 
hier behoefte aan hebben. Er zijn drie soorten 
pakketjes met de thema’s; knutselen, tuin en 
puzzelen. U kunt zich aanmelden voor een 
van de verschillende pakketjes via Vught voor 
Elkaar helpt! op tel. 06 51 86 660 op werkdagen 
tussen 10.00 en 15.00 uur. De tasjes worden 
voor Pinksteren gevuld en daarna rondgebracht, 
zodat u met Pinksteren gezellig aan de slag kan. 

Plein Sportief weer van start
Zit jij in groep 3 t/m 8 en heb je weer zin om te 
gaan sporten/spelen? Vanaf woensdag 13 mei is 
Plein Sportief weer van start gegaan. Tot en met 
3 juni organiseert MOVE Vught elke woensdag 
van 14.30 tot 15.30 uur leuke spelactiviteiten 
op het Lidwinaveld. Op woensdag 27 mei atle-
tiek en op woensdag 3 juni trefbal. Doe jij mee? 

Meld je dan aan via www.vughtbeweegt.nl. Na 
inschrijving ontvang je een mail met alle infor-
matie over de corona maatregelen die gelden 
voor de activiteit. 

Week van de jonge mantelzorger 
Van 1 t/m 7 juni is de week van de Jonge 
Mantelzorger. Jongerenwerker Angelique 
Vullings heeft samen met gemeente Haaren 
en Boxtel een online activiteitenprogramma 
opgezet. 

•  1 juni van 13.30 tot 15.00 uur: online work-
shop ‘totempaal maken’ voor kinderen vanaf 
groep 7/8. 

•   1 t/m 7 juni: cupcake challenge voor alle leef-
tijden

•   7 juni van 13.30 tot 15.00 uur: online work-
shop ‘ontwerp je eigen stripfiguur’ voor kinde-
ren vanaf 8 jaar

•   5 t/m 7 juni: online escaperoom voor kinderen 
vanaf 13 jaar.

Voor meer informatie en aanmelden, kijk op 
www.welzijnvught.nl.

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Op maandag 1 juni, tweede pinksterdag is het gemeentekantoor gesloten.

De conceptagenda met bijbehorende vergader-
stukken zijn te vinden op www.gemeenteraad.
vught.nl. Op deze pagina treft u ook de link aan 
naar de live-uitzending van de digitale commis-
sievergadering. 

Onderwerpen:
•  Concept-bod Regionale Energie Strategie 

(RES) Noordoost-Brabant
•  Investeringskrediet tijdelijke invulling 

Isabellaveld/De Hagen
•  Zienswijze Conceptbegroting 2021 Omge-

vingsdienst Brabant-Noord

Het is mogelijk om over de geagendeerde 
onderwerpen uw mening kenbaar te maken. 
U krijgt dan in de commissievergadering de 
gelegenheid uw visie over het onderwerp met 
de raad te delen. Als u van deze gelegenheid 
gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via 
www.gemeenteraad.vught.nl. Voor meer infor-
matie over het spreekrecht kunt u contact 
opnemen met de griffie via griffie@vught.nl of 
073 65 80 680.

Op donderdag 28 mei aanstaande vergadert de Commissie Ruimte digitaal. Tijdens 
deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden online over onderstaan-
de onderwerpen. De vergadering begint om 20.00 uur.
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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 stuk-
ken verkregen worden.

2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een 
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indie-
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publi-
catie 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 geno-
men. Uw zienswijze en een eventuele reactie hier-
op 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 zienswij-
zen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in pro-
cedure 2 is omschreven. 

4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarte-
gen een bezwaarschrift worden ingediend door 
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 
weken). Het bezwaarschrift moet worden onderte-
kend 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 (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 voor-
ziening 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 daar-
tegen een beroepschrift worden ingediend door 
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 
weken). Het beroepschrift moet worden onderte-
kend 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. 

PROCEDURES

BURGERINITIATIEF VUGHT PARTICIPEERT – N65 
DUURZAAM
In de raadsvergadering van 14 mei jl. is het 
burgerinitiatief ‘N65 Duurzaam’ van Vught 
Participeert behandeld. Het burgerinitiatief 
riep op om:

•  De tunnelvariant ‘N65 Duurzaam’ in overleg 
met de Provincie en het Rijk op basis van de 
nieuwste technieken nader te onderzoeken 
als mogelijke oplossing voor de problemen die 
de huidige VKA+ variant met zich meebrengt, 
bij voorkeur met een MKBA;

•  Het gebruikelijke democratische proces te vol-
gen met complete inspraakprocedures, waar-

bij fysieke aanwezigheid van alle deelnemers 
in dezelfde ruimte mogelijk is, dus nadat alle 
coronamaatregelen zijn opgeheven.

•  Het bestemmingsplan pas vast te stellen nadat 
ook de ondergrondse, duurzame variant van 
de N65 is onderzocht.

De gemeenteraad heeft in meerderheid beslo-
ten om de voorstellen uit het burgerinitiatief 
niet over te nemen. In dezelfde raadsvergade-
ring is het bestemmingsplan N65 Vught aange-
nomen. 

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Ontwerp wijzigingsplan ‘Loverensestraat 2’ te 
Cromvoirt

•  Voorbereidingsbesluit kamerbewoning Vught

•  U vindt alle informatie over de plannen, gebie-
den 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.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING 
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer 
wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Het 
college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit 
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven. 

Naam  Geboortedatum Datum besluit Uitschrijving wegens
en voorletters      vertrek naar
Soer, S. 03-04-1989 18-05-2020 Onbekend
Hollestelle, W. 29-07-1999 18-05-2020 Onbekend

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraag-
nummer

REGIONALE BODEMKWALITEITSKAART EN NOTA 
BODEMBEHEER
De gemeenteraad heeft op 12 maart 2020 de regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota 
Bodembeheer 2019 vastgesteld. De Nota bodembeheer biedt het kader om te komen 
tot een balans tussen enerzijds bodembescherming en anderzijds bodemgebruik. De 
bodemkwaliteitskaart geeft inzicht in de bodemkwaliteit binnen de gemeente Vught 
(en de regio) en is een belangrijk instrument voor het verantwoord toepassen van 
vrijkomende grond. 

Voor de vaststelling van de Bodemkwaliteitskaart 
en de Nota bodembeheer is de uniforme open-
bare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 
van de Algemene Wet bestuursrecht gevolgd. 
Het ontwerp heeft van 7 november 2019 tot 
en met 19 december 2019 ter inzage gelegen. 
We hebben in deze periode geen externe 
reacties ontvangen. De Bodemkwaliteitskaart 
en nota Bodembeheer liggen vanaf 28 mei 2020 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
in het gemeentekantoor. 

Op grond van artikel 50 en 51 van het Bbk en 
artikel 6:8 lid 4 Algemene wet bestuursrecht 
kan gedurende deze termijn van terinzageleg-
ging beroep worden ingesteld tegen de vast-
stelling van de Nota Bodembeheer. Het beroep 
moet u instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA Den Haag. Beroep instellen kan alleen:
• als u eerder een zienswijze ingebracht heeft of
• als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet 
in staat was om eerder een zienswijze in te 
brengen. 

Een beroepschrift dient te worden onderte-
kend en bevat ten minste naam en adres van 
de indiener, dagtekening, omschrijving van het 
besluit waartegen het beroep is gericht alsme-
de de gronden/motivering van het beroep. Het 
instellen van beroep heeft geen schorsende 
werking. 

Degene die beroep heeft ingesteld kan een ver-
zoek om voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State.

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 plaat-
selijk overlast. De weg wordt niet afgesloten.

•  De Esschestraat wordt van 2 t/m 5 juni afge-
sloten, tussen Van Voorst tot Voorststraat en 
Van Miertstraat. 

•  Het verkeer wordt omgeleid via Michiel de 
Ruyterweg.

Grote Zeeheldenbuurt
•  De Maarten Trompstraat is van 2 t/m 12 juni 

gestremd in de richting van de Van Voorst tot 
Voorststraat.

• Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd.
•  Het verkeer wordt geregeld met een ver-

keersregelinstallatie (VRI).

Jagersboschlaan
•  Tussen 2 juni en 24 augustus vinden er recon-

structiewerkzaamheden 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.

WEGWERKZAAMHEDEN

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘St. Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt’
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan ‘St. Lambertusstraat 112-112a 
Cromvoirt’. Hieronder staat waar dit plan over gaat. Ook leest u hoe u hierop kunt 
reageren.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan 
‘St. Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt’ 
over?
Het ontwerpbestemmingsplan ‘St. 
Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt’ gaat 
over de herontwikkeling van het perceel St. 
Lambertusstraat 112-112a in Cromvoirt, in die 
zin dat het agrarisch bedrijf ter plaatse wordt 
beëindigd, de monumentale boerderij wordt 
gesplitst in twee wooneenheden en ten westen 
en ten oosten van de bestaande boerderij een 
woning wordt gerealiseerd.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
bekijken
U kunt van donderdag 28 mei 2020 tot en met 
woensdag 8 juli 2020 het bestemmingsplan met 
bijbehorende stukken bekijken:

•  Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelij-
keplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
crvBPslambertus112-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 ontwerpbestem-
mingsplan
U kunt reageren op het ontwerpbestemmings-
plan. De reactie die u indient, heet in deze fase 
een ‘zienswijze’.

U kunt reageren van donderdag 28 mei 2020 
tot en met woensdag 8 juli 2020. U kunt dit 
schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt 
niet per e-mail reageren.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de 
gemeenteraad van Vught, afdeling Ontwikkeling, 
postbus 10.100, 5260 GA Vught. Voor een 
mondelinge afspraak kunt u bellen met de afde-
ling Ontwikkeling via telefoonnummer 073-
6580680.

Geef in uw brief aan dat het om een ziens-
wijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘St. 
Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt’ met 
zaaknummer Z20-224617 gaat. Geef ook aan 
waarom u het wel of niet eens bent met ont-
werpbestemmingsplan.

Wat gebeurt er na het ontwerpbestem-
mingsplan?
Het gaat hier om een ontwerpbestemmings-
plan. U kunt daar nu op reageren. De gemeente 
kijkt dan of het plan moet worden aangepast. 
Daarna stelt de gemeenteraad het bestem-
mingsplan definitief vast. 
Als u het niet eens bent met het vastgestelde 
bestemmingsplan, 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 ontwerpbestemmingsplan. Dit geldt 
niet wanneer u dit redelijkerwijs niet kon doen, 
bijvoorbeeld omdat het plan naar de vaststel-
ling 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, telefoon-
nummer 073 65 80 680.

HELPT PLASTIC OM BOMEN TEGEN DE 
PROCESSIERUPS?
Het antwoord is nee, plastic helpt niet
We hebben gezien dat om sommige eikenbomen in onze gemeente plastic is gewik-
keld. Dit plastic zou de eikenprocessierups moeten bestrijden…. Niets is minder waar. 
Het Kennisplatform Processierups heeft onderzocht of het plastic effect heeft en het 
antwoord is, helaas, nee. Het plastic brengt zelfs schade toe aan de bomen en het is 
slecht voor het milieu. De rupsen komen uit de eipakketjes die hoog in de eikenboom 
zijn gelegd. Daar eten ze van de bladeren. Ze hoeven dus niet in of uit de boom. Het 
idee achter het plastic is dat de folie de looproute van de rupsen zou blokkeren. Dat is 
dus niet het geval.

We vragen daarom vriendelijk om geen bomen 
meer te omwikkelen met plastic folie. We zien 
dat het plastic op sommige plaatsen alweer 
loslaat en zo in de natuur terecht komt. Dat is 
zeker niet wenselijk. We verzoeken u dus vrien-
delijk om het plastic weer weg te halen. De 
eikenprocessierups laat zich niet tegenhouden 
door plastic. Ze lopen er gewoon overheen of 
gaan er lekker onder zitten. Ook het plakken 
van plak strips aan de bomen is een slecht idee. 
Aan deze strips blijven veel insecten plakken. 
Ook insecten die de vijand zijn van de eiken-
processierups. 

We vragen u daarom vriendelijk om geen 
bomen meer te omwikkelen met plasticfolie of 
plak strips. Hebt u dit al gedaan? Haal het dan 
weg. Hartelijk dank voor uw medewerking.
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WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor 
de activiteiten bouwen en monumenten wor-
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. 
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor-
den 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 Oost-
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

INGEKOMEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Deutersestraat 30, bouwen van een woning, 

OV20201141, ingekomen op 13 mei 2020;
•  Boslaan 49, kappen van twee bomen, 

OV20201142, ingekomen op 13 mei 2020;
•  Perceel K 2173, t.h.v. Reutsedijk 7, realisatie 

van woongebouw met tien appartementen, 
OV20201143, ingekomen op 15 mei 2020;

•  Michiel de Ruyterweg 46, verplaatsen schutting, 
OV20201145, ingekomen op 18 mei 2020;

•  Eikenlaan 9, bouwen van een zwembad, OV 
20201144, ingekomen op 17 mei 2020;

•  Lekkerbeetjenlaan 120, kappen 15 bomen, 
OV20201146, ingekomen op 19 mei 2020.

PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie 
procedurekader), onder vermelding van het 
aanvraagnummer.

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Perceel L 4161 t.h.v. Aert Heymlaan 9, op eigen 
verzoek, bouwen twee onder een kap woning, 
OV20201050.

De brief is verzonden op 20 mei 2020
•  Perceel L 4161 t.h.v. Aert Heymlaan 9, op eigen 

verzoek, bouw van een vrijstaande woning, 
OV20201051.

De brief is verzonden op 20 mei 2020.

•  Perceel L 4161 t.h.v. Aert Heymlaan 9, op 
eigen verzoek, bouw van een geluidsscherm, 
OV20201052.

De brief is verzonden op 20 mei 2020

PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie 
procedurekader), onder vermelding van het 
aanvraagnummer.

Het College van B&W heeft besloten deze aan-
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met 
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW
•  Juliana van Stolberglaan 88, plaatsen van een 

berging/overkapping, OV20201065.
De vergunning is verzonden op 20 mei 2020.

•  Moleneindplein 17, brandvertragend maken 
bestaande wand, OV20201089.

De vergunning is verzonden op 20 mei 2020.

KAP
•  Vijverbosweg 4, kappen van diverse bomen, OV 
20201127.

De vergunningen is verzonden op 20 mei 2020.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Bronoliebergweg 8, asbest verwijderen kruip-

ruimte, SM20207020.
De melding is geaccepteerd op 20 mei 2020.

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

BESLUIT BUITEN BEHANDELING 
STELLEN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat de aanvraag voor een omgevings-
vergunning buiten behandeling is gesteld;

•  Heiweg 2, verbreden bestaande in-/uitrit en 
plaatsen fietsenstalling, OV 20201094.

De brief is verzonden op 18 mei 2020.

Op afspraak kunt u de omgevingsvergunning 
komen inzien. Neem contact op via tel. 073 65 
80 680.

BOUWEN 
EN WONEN


