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COMMISSIE BESTUUR EN 
SAMENLEVING 
Donderdag 4 juni om 20.00 uur

ALTERNATIEVE OPEN MONUMENTENDAG 
’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel en Vught 
werken samen aan digitale editie

De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel en Vught hebben besloten dit jaar 
een alternatieve Monumentendag te houden. In het weekend van 12 en 13 september 
worden er geen gebouwen opengesteld. Ook verschijnt er geen papieren magazine. In 
plaats daarvan werken de gemeenten aan een vernieuwende, digitale versie van Open 
Monumentendag in stad en regio. 

Ruimtelijk niet mogelijk
De voorbereidingen waren al bijna klaar. Maar 
het comité Open Monumentendag vindt het dit 
jaar niet verstandig en niet haalbaar om ruim-
telijk invulling te geven aan dit evenement. De 
regels en voorwaarden in deze bijzondere tijd 
maken dat niet mogelijk. 
‘De kern van Open Monumentendag is het 
bezoeken en beleven van de gebouwen. Dat 
is door de beperkingen van de Coronacrisis 
niet mogelijk. Het gaat om het organiseren 
van een evenement voor meer dan 20.000 
bezoekers in onze drie gemeenten. Dat is niet 
te verenigen met de boodschap ‘blijf thuis’’. Zo 
verklaren de wethouders Huib van Olden van 
’s-Hertogenbosch, Peter Raaijmakers van Sint-
Michielsgestel en Peter Pennings van Vught. 
Daarbij komt dat veel eigenaren van monu-
menten een jaar over willen slaan en dat geldt 
ook voor veel van de eveneens onmisbare 
vrijwilligers. 

Digitaal beleven
Erfgoed ’s-Hertogenbosch werkt er samen 
met het comité en de medewerkers van Sint-
Michielsgestel en Vught hard aan om OMD op 
een creatieve manier digitaal in te vullen. Langs 
die weg wil de organisatie een digitaal bezoek 
aan enige monumenten mogelijk maken. 

‘Zo valt er in september toch iets bijzonders 
te beleven rond de monumenten van stad en 
ommeland. We hebben er alle vertrouwen in 
dat we daar samen iets moois van gaan maken. 
We hopen dat er in 2021 weer een ‘gewone’ 
Monumentendag met tienduizenden bezoekers 
mogelijk is’, aldus de wethouders. 

De conceptagenda met bijbehorende vergader-
stukken zijn raadpleegbaar op www.gemeen-
teraad.vught.nl. De vergadering is openbaar. 
Vanwege het Coronavirus vragen wij u de verga-
dering zoveel als mogelijk via internet te volgen.
Onderwerpen:

•  Programmabegroting 2021 en 
Jaarverantwoording en resultaatbestemming 
2019 Veiligheidsregio Brabant-Noord

•   Jaarverslag 2019 en Jaarrekening 2019 en 
Ontwerpbegroting 2021 Brabants Historisch 
Informatie Centrum (BHIC)

•  Beheer en exploitatie sportzaal en jeugd- en 
jongerencentrum Elzenburg

•  Jaarplan en begroting 2021 Regio Noordoost 
Brabant

•  Begroting 2021 en jaarrekening 2019 RAV 
Brabant Midden-West-Noord

•  Zienswijze Begroting 2021 GGD Hart voor 
Brabant

•  Financiële stukken WSD (jaarverslag 2019 en 
begroting 2021)

Het is mogelijk om over de geagendeerde onder-
werpen 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.gemeen-
teraad.vught.nl. Voor meer informatie over het 
spreekrecht kunt u contact opnemen met de 
griffie via griffie@vught.nl of 073 65 80 680.

PLATFORM VOOR ZELFSTANDIGEN
Ondersteuning en informatie

MEEDENKEN MET PLAATSEN OPENBARE LAADPALEN 
IN VUGHT EN HELVOIRT
Dinsdag 16 juni van 19.30 tot 21.00 uur 
De komende jaren groeit het aantal elektrische auto’s, dus er zijn ook veel nieuwe 
laadpalen nodig. Omdat niet alle auto’s op eigen terrein kunnen laden, moet ook de 
gemeente zorgen voor laadpalen in de openbare ruimte. Om de plaatsing van openbare 
laadpalen in goede banen te leiden, vernieuwen we ons beleid. Graag nemen we ook uw 
ideeën hierin mee. De inwoners van Helvoirt nodigen we ook graag uit omdat na de 
herindeling het vernieuwde beleid ook voor Helvoirt geldt.

In verband met de Coronamaatregelen orga-
niseren we een digitale inspraakavond. Op 
dinsdag 16 juni van 19.30 tot 21.00 uur kunt 
u digitaal meedenken over de plaatsing van 
nieuwe laadpalen in Vught en Helvoirt. Tijdens 
de bijeenkomst kunt u uw ervaringen delen en 
aangeven waar de gemeente op moet letten bij 
het plaatsen van openbare laadpalen. Op www.
vught.nl/laadpalen vindt u meer informatie. Wilt 
u zich inschrijven voor deze avond? Mail dan 
naar joanknecht@appm.nl. Dat kan t/m 15 juni. 
Hebt u vooraf al tips of ideeën? Geef deze dan 
aan in uw mail.
Hebt u vragen? Neem dan contact op met dhr. 
H. Herwijnen van de gemeente Vught via 073 65 
80 680 of mail naar h.van.herwijnen@vught.nl

Bent u zzp’er en wilt u meer informatie over bijvoorbeeld werk, e-learning, netwerken en 
het vergroten van uw kennis en vaardigheden? Ga dan naar www.zzpnobboost.nl. Dit is het 
platform voor alle zelfstandige professionals in onze arbeidsmarktregio Noordoost Brabant.

Op donderdag 4 juni aanstaande vergadert de Commissie Bestuur en Samenleving. 
Tijdens deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over onderstaan-
de onderwerpen. De vergadering begint om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in 
de Raadszaal van het Raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5.

VACCINATIES TEGEN MENINGOKOKKEN
Jongeren uit Vught moeten daarvoor naar Den Bosch

Het is belangrijk dat jongeren beschermd zijn tegen de meningokokbacterie. 
Meningokokkenziekte is een besmettelijke ziekte die bloedvergiftiging of hersenvlies-
ontsteking kan veroorzaken. Vanwege het Coronavirus organiseert de GGD dit jaar 
geen groepsvaccinaties, maar krijgen de jongeren een persoonlijke oproep. Kijk voor 
meer informatie op www.ggdhvb.nl/meningokokken. 

Voor de zomervakantie ontvangen jongeren 
geboren in 2006 een uitnodiging voor een 
individuele afspraak bij de GGD. Ook jongeren 
geboren tussen 2001 en 2005 die in 2019 de 
prik tegen Meningokokken ACWY nog niet 
haalden, ontvangen dit jaar een herinneringsop-
roep. De vaccinatie vindt plaats in Den Bosch, 
ook voor jongeren uit Vught.

Meer informatie
Wil je meer weten over Meningokokkenziekte, 
het risico op de ziekte en de gevolgen van deze 
ziekte? Kijk dan op www.ggdhvb.nl/meningo-
kokken. En heb je vragen? Dan kun je altijd naar 
de GGD bellen via een speciaal telefoonnum-
mer 0900 463 64 43.

MANTELZORGEN DOEN WE SAMEN
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. Het Mantelzorgteam staat voor u klaar! 

Testen en beschermingsmiddelen
Mantelzorgers die thuis zorg verlenen aan 
kwetsbare mensen kunnen zich laten testen 
op Covid-19 en/of in aanmerking komen voor 
beschermingsmiddelen. Kijk voor meer infor-
matie op de website van GGD Hart voor 
Brabant en/of MantelzorgNL.

Contact
Voor vragen, informatie, ondersteuning of 
advies kunt u altijd vrijblijvend contact opne-
men met het Mantelzorgteam Vught:

•  Wegwijs+ op tel. 073 65 80 750 of via 
wegwijs@vught.nl

•  Vivent op tel. 088 16 37 000 of via 
info@vivent.nl

•  Vughterstede op tel. 073 65 81 199 of via 
algemeen@vughterstede.nl

•  Welzijn Vught op tel. 073 65 65 350 of via 
info@welzijnvught.nl
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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

VERRUIMING DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT 
•  Het gemeentekantoor is open van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en 

op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.  De openstelling op maandagavond blijft vooralsnog achterwege.
•  De openingstijden van de Milieustraat blijven voorlopig verruimd. De straat is open op woensdag, 

vrijdag en zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Houd wel rekening met wachttijden. 
•  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.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Ontwerpbestemmingsplan ‘St. Lambertusstraat 
112-112a Cromvoirt

•  Ontwerp wijzigingsplan ‘Loverensestraat 2’ te 
Cromvoirt

•  Bestemmingsplan en besluit hogere waarde 
wet geluidshinder "N65" vastgesteld

•  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.NIEUWE AANSLUITING PARKEERPLAATS 

LOONSEBAAN
Start werkzaamheden maandag 8 juni  
Op maandag 8 juni starten we met de aanleg van de laatste aansluiting van de rotonde 
Loonsebaan/ De Bréautélaan. De nieuwe aansluiting vervangt de oude verbinding 
naar de Vughtse Heide. Deze oude aansluiting, voor Brasserie 155, wordt nu nog door 
Defensie gebruikt. Vanwege de ligging (dicht bij de rotonde) en de kruising met het 
fietspad, is deze niet veilig. 

De nieuwe aansluiting komt naast het monu-
ment van kamp Vught; de korte spoorlijn. Om 
de aanleg mogelijk te maken, verwijderen we 
een boom en wat begroeiing bij de rotonde. Bij 
de reconstructie van de Loonsebaan was al in 
de nieuwe aansluiting voorzien. Nu we grond 
van Defensie hebben verworven, starten we 
met de werkzaamheden. Tijdens het werk blijft 
de Loonsebaan open voor alle verkeer. 

Zodra de nieuwe aansluiting gereed is, worden 
het P-terrein en de Vughtse Heide bereikbaar 

vanaf de rotonde. De Vughtse Heide blijft uit-
sluitend toegankelijk voor militaire voertuigen. 
De nieuwe toegang voor Defensie naar de 
Vughtse Heide is daarom afsluitbaar. De oude 
aansluitingen op de Loonsebaan vervallen. We 
verwachten de werkzaamheden eind juni te 
kunnen afronden.  

De oude aansluitingen en groenstroken langs 
de Loonsebaan planten we in het volgende 
seizoen aan. 

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 tot en met 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 tot en met 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).

Molenvenseweg
•  De Molenvenseweg is op 12 juni gestremd ter 

hoogte van de Wilhelminalaan.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid via 

Rembrandtlaan, Molenvenseweg, Frans 
Halsstraat, Mariaplein en Victorialaan.

•  Het eenrichting verkeer in de Victorialaan 
wordt die dag opgeheven.

Jagersboschlaan
•  Afsluiting Jagersboschlaan tussen Martinilaan 

en Vijverbosweg;
•  Het fietsverkeer tussen Martinilaan en 

Vijverbosweg wordt omgeleid via de N65;
•  Het fietspad richting Molenrijnselaan is bereik-

baar.

Michiel de Ruyterweg
•  In verband met de nieuwbouw van woningen 

is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen 
Bestevaer en de Esschestraat;

•  De afsluiting wordt i.v.m. de nutswerkzaam-
heden op de Esschestraat tot en met 5 juni 
tijdelijk opengesteld

WEGWERKZAAMHEDEN

ONTWERP UITWERKINGSPLAN 
‘Esschestraat – Van Rijckevorselstraat’

U kunt reageren op het ontwerp uitwerkingsplan ‘Esschestraat – Van Rijckevorselstraat’ 
te Vught. Hieronder staat waar dit plan over gaat. Ook leest u hoe u hierop kunt rea-
geren.

Waar gaat het ontwerp uitwerkingsplan 
‘Esschestraat – Van Rijckevorselstraat’ 
over?
Het ontwerp uitwerkingsplan ‘Esschestraat – 
Van Rijckevorselstraat’ gaat over het parkeer-
terrein, gelegen ten zuidoosten van de kruising 
Esschestraat – Van Rijckevorselstraat. Het plan-
gebied staat kadastraal bekend als Gemeente 
Vught, sectie B, nummer 9576. De oppervlakte 
van het plangebied bedraagt 645 m². Het plan-
gebied heeft de bestemming Wonen – uit te 
werken. Het uitwerkingsplan verandert de 
bestemming in Wonen. Op dit terrein worden 
vier Nul op de meter-woningen gerealiseerd. 

U kunt het ontwerp uitwerkingsplan 
bekijken
U kunt van donderdag 4 juni 2020 tot en met 
woensdag 15 juli 2020 het ontwerp uitwer-
kingsplan met bijbehorende stukken bekijken:

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

U kunt reageren van donderdag 4 juni 2020 
tot en met woensdag 15 juli 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, afde-
ling Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260 GA 
Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt 
u bellen met Jesse Hijink van de afdeling 
Ontwikkeling via telefoonnummer 073-6580680.

Geef in uw brief aan dat het om een zienswijze 
over het ontwerp uitwerkingsplan ‘Esschestraat 

– van Rijckevorsestraat’ gaat. Geef ook aan 
waarom u het wel of niet eens bent met ont-
werp uitwerkingsplan.

Wat gebeurt er na het ontwerp uitwer-
kingsplan?
Het gaat hier om een ontwerp uitwerkingsplan. 
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 uitwerkingsplan definitief vast. 
Als u het niet eens bent met het vastgestelde 
uitwerkingsplan, 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 uitwerkings-
plan. 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 Jesse Hijink van de afdeling Ontwikkeling, 
telefoonnummer 073 65 80 680.

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

•  Rosa Parksstraat 3, bouw van een vrijstaande 
woning, OV20201149, ingekomen 22 mei 2020;

•  Perceel L 2835 t.h.v. Raadhuisstraat 4, nieuw-
bouw Centrumplan Oost, ingekomen 20 mei 
2020;

•  Bronoliebergweg 8, verwijderen van houten 
schroten en vervangen door een stenen muur, 
OV20201148, ingekomen 23 mei 2020;

•  Molenvenseweg 79B, aanbouw achterzijde 
woning en plaatsen dakkapel met nokverho-
ging, OV20201150, ingekomen 25 mei.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Esdoornlaan 2, verbreden bestaande uitrit, 
OV20201099.

De brief is verzonden op 27 mei 2020.
•  Heuvel 4, vervangen van kozijnen aan de ach-

tergevel, OV20201097.

De brief is verzonden op 29 mei 2020.
•  Prinsenlaan 1, plaatsen van een erfafscheiding, 

OV20201107.
De brief is verzonden op 29 mei 2020.

•  Kleine Gent 9, wijzigen bestemming van kan-
toor naar wonen, OV20201115.

De brief is verzonden op 29 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
•  Peperstraat 3, vervangen van de schutting, 

OV20201136.
De vergunning is verzonden op 13 mei 2020.

INRIT / UITWEG
•  Kolonel Thomsonlaan 1, aanleggen van een 

tweede in-/uitrit, OV20201093.
De vergunning is verzonden op 25 mei 2020.

•  Vijverbosweg 2, aanpassen in-/uitrit, 
OV20201087.
De vergunning is verzonden op 8 mei 2020.

PLANOLOGISCHE AFWIJKING
• Boxtelseweg 24 A, afwijken van het gebruik 
voor een gedeelte van de woning ten behoeve 
van een B&B, OV20201121.
De vergunning is verzonden op 26 mei 2020.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Peperstraat 3, vernieuwen en wijzigen dakop-

bouw, OV20201120.
De vergunning is verzonden op 28 mei 2020.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Bronoliebergweg 8, verwijderen asbest kruip-

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

•  De Bréautélaan 31, gedeeltelijk slopen van de 
garage, SM20207019.

De melding is geaccepteerd op 28 mei 2020.

BOUWEN 
EN WONEN
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•  St.-Lambertusstraat 77, slopen van een berging 
en werkplaats / loods, SM20207021.

De melding is geaccepteerd op 28 mei 2020.

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

OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ 
PROJECT

•  Frederik Hendriklaan 9, kappen van een boom, 
OV20201140.

Het besluit is verzonden op 26 mei 2020.
•  Boxtelseweg 81 A, plaatsen 2 nieuwe dakkapel-

len, OV20201108.
Het besluit is verzonden op 26 mei 2020.

•  Lekkerbeetjenlaan 128, plaatsen van een per-
gola, OV20201131.

Het besluit is verzonden op 26 mei 2020.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepas-
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen 
zes weken met ingang van de dag na de publica-
tie ingediend worden.

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN 
INRICHTINGEN
Burgemeester en wethouders van Vught 
maken bekend, dat de volgende melding(en) als 
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer 

is ingekomen:
•  7 mei 2020 ingekomen melding op grond 

van het Besluit algemene regels inrichtingen 
milieubeheer (activiteitenbesluit), realiseren 
aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten 
inrichtingen, gevestigd aan de Esscheweg 203 
A, te Vught.

De melding is geaccepteerd op 26 mei 2020.

•  25 maart 2020 ingekomen melding op grond 
van het Besluit algemene regels inrichtingen 
milieubeheer (activiteitenbesluit), realiseren 
aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten 
inrichtingen, gevestigd aan de Loverensestraat 
35, te Cromvoirt.

De melding is geaccepteerd op 28 mei 2020.

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

GEWEIGERDE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Van Voorst tot Voorststraat 54, legalisatie 
twee appartementen in bestaande woning, 
OV20201095.
De beschikking is verzonden op 26 mei 2020.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin-

nen zes weken met ingang van de dag na die 
waarop de beschikking is verzonden worden 
aangetekend. 
De termijn vangt aan op 1 dag na verzenddatum 
vermelden.

INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING 
•  Vliertstraat 1, gebruiksmelding brandveilig 

gebruik restaurant, GM20208013, ingekomen 
3 mei 2020.
De melding is geaccepteerd op 28 mei 2020.

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

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING

•  St.-Lambertusstraat (Lambertuskerk), een 
standplaatsvergunning t/m 31 december 2020 
voor de verkoop van friet en snacks op zon-
dagen tussen 12.00 en 20.00 uur, AP2020090, 
ingekomen op 29 april 2020.

De vergunning is verzonden op 25 mei 2020.
•  Moleneindplein (tegenover Primera), een 

standplaatsvergunning tot 1 september 2020 
voor de verkoop van ijs e.d. op alle dagen van 
de week uitgezonderd de donderdagen van 
12.00 tot 18.00 uur, AP2020084, ingekomen op 
13 mei 2020.
De vergunning is verzonden op 25 mei 2020.

•  Loonsebaan t.h.v. nr. 163 in de berm tussen 
fietspad en weg, een standplaatsvergunning 
voor de verkoop van zomerfruit van maandag 
t/m vrijdag van 10.00 tot 19.00 uur, AP2020085, 
ingekomen op 15 mei 2020.

De vergunning is verzonden op 28 mei 2020.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin-
nen zes weken met ingang van de dag na die 
waarop de beschikking is verzonden worden 
aangetekend. 

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR 
GEBRUIK LUCHTHAVEN VOOR 
MODELLUCHTVAARTTUIGEN

•  Rijskampenweg perceel M234, een verkla-
ring van geen bezwaar is afgegeven voor het 
gebruiken van het perceel voor het starten en 
landen van modelluchtvaartuigen, ingekomen 
op 8 mei 2020.

De verklaring is verzonden op 25 mei 2020.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin-
nen zes weken met ingang van de dag na die 
waarop de beschikking is verzonden worden 
aangetekend. 


