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VUGHT, HANG DE VLAG UIT OP 
VETERANENDAG 27 JUNI
Een passend eerbetoon aan alle oud-strijders

Vught is en blijft trots op zijn veteranen. 
Hun acties en daden zijn van grote bete-
kenis voor onze samenleving. De inzet van 
alle veteranen is een voorbeeld en inspi-
ratie voor vele anderen. Om onze waar-
dering voor de veteranen te tonen, roept 
burgemeester Van de Mortel alle inwoners 
van Vught op om tijdens Veteranendag de 
vlag uit te hangen. Doet u dat volgens de 
regels, dan ‘vlagt’ u volgens het protocol, 
waarbij het respect voor de Nationale 
driekleur voorop staat.

De waardering voor de oud-strijders blijft nog 
steeds groeien. Niet alleen voor de bevrij-
ders van 1944 en 1945, maar ook voor vele 
veteranen die zich sindsdien hebben ingezet 
voor vrijheid en vrede, overal in de wereld. 
Inzet, die nog steeds broodnodig is en waar-
voor Nederland zijn veteranen bedankt, elke 
Veteranendag opnieuw. 

GAAT U DE VOORDELEN VAN ENERGIE BESPAREN OOK 
ERVAREN?
Praat mee over de locatie in Vught om energie op te wekken
Het is niemand ontgaan, Nederland staat voor een grote verandering: de energietransi-
tie. Deze transitie is er op gericht om de energie die we verbruiken steeds duurzamer 
op te wekken. Hierdoor is vanaf 2050 de elektriciteit die we verbruiken duurzaam 
opgewekt en verwarmen we onze huizen zonder gebruik te maken van aardgas. Door 
onze elektriciteits- en warmtevraag te verduurzamen neemt de uitstoot van CO2 sterk 
af. Deze afname is nodig om de klimaatverandering (opwarming van de aarde, droogte, 
heftige regenbuien) tegen te gaan. 

Het kan zo maar zijn dat u denkt, kan ik zelf 
iets bijdragen om de klimaatverandering tegen 
te gaan. Jazeker kunt u dat. Fijn als u dat wilt 
doen en hiermee uw steentje bijdraagt. Hoe? 
Heel simpel: besparen. We kunnen met samen 
ook veel energie besparen. Energie die we niet 
gebruiken hoeft ook niet opgewekt te worden. 
En aan energie besparen kan ieder een steentje 
bijdragen. Zelf energie besparen kan al met 
kleine maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan 
het gebruik van ledlampen, gebruik van radi-
atorfolie, minder lang douchen. Maar grotere 
maatregelen helpen natuurlijk ook: het isoleren 
van uw woning of uw eigen zonnepanelen. Veel 
voorbeelden en mogelijkheden staan op 
www.iedereendoetwat.nl.

Praat u mee op onze bijeenkomsten?
Ondanks de besparing moeten we veel elektri-
citeit duurzaam opwekken. Ook in Vught gaan 
we onze eigen elektriciteit duurzaam opwek-
ken. Waar kunnen we dit het beste doen in 
Vught en op welke manier? Wethouder Toine 
van de Ven gaat graag met u in gesprek op 

maandag 29 juni van 16.30 uur tot 18.00 uur of 
van 19.30 uur tot 21.00 uur. De bijeenkomsten 
vinden plaats bij Novalis aan de Industrieweg 9. 

Helvoirt
Vanwege de aanstaande opsplitsing van de 
gemeente Haaren gaan wethouders Blom en 
Van de Ven samen graag met u in gesprek over 
de wijze waarop straks in de ‘nieuwe gemeente 
Vught’ duurzame elektriciteit opgewekt kan 
worden en op welke locatie(s). Dit doen zij in 
het Helvoirthuis op maandag 6 juli tussen 16.30 
en 18.00 uur en tussen 19.30 en 21.00 uur. 

Aanmelden
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Dit 
kunt u doen door een email met uw voor-
keurstijdstip te sturen naar: 
secretariaat.ontwikkeling@vught.nl 
Vanwege de coronamaatregelen mogen er per 
bijeenkomst maximaal 30 mensen aanwezig 
zijn. Hebt u vragen? Bel dan naar de heer 
T. Schulpen 073 65 80 680 van de gemeente 
Vught.

WERKGROEP TAALCOACH
‘Beheersing Nederlandse taal essentieel voor het kunnen 
meedoen in onze maatschappij’
De Werkgroep Taalcoach is in 2016 opgericht. De werkgroep bestaat uit vijf taalcoaches 
van het eerste uur. Zij hebben veel kennis op het gebied van inburgering en begeleiden 
van de statushouders. Een van de belangrijkste doelstellingen is om de statushouders in 
Vught taalvaardiger en zelfverzekerder te maken. De werkgroep valt onder de verant-
woordelijkheid van Welzijn Vught en wordt door Staycie van Gogh, een van de mede-
werkers van Welzijn Vught, ondersteund.

‘Het beheersen van de Nederlandse taal is een 
belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen 
in onze maatschappij’, vertelt Joop Blenkers, 
voorzitter van de Werkgroep Taalcoach. ‘Een 
redelijke beheersing van de Nederlandse taal is 
essentieel. Niet alleen statushouders, maar ook 
laaggeletterde Nederlanders hebben bij een 
taalachterstand minder kans op werk en voelen 
zich daardoor vaker achtergesteld. Ook om 
problemen in de toekomst van onvoldoende 
inburgering te voorkomen, is aandacht voor 
het leren en verbeteren van de Nederlandse 
taal belangrijk.’

Ondersteuning
Gemiddeld komen de taalcoaches en zijn of 
haar taalmaatje(s) een keer per week bij elkaar. 
Niet alleen om te praten, maar ook om het 
taalmaatje wegwijs te maken in de Vughtse 
gemeenschap, zoals een bezoek aan de bibli-
otheek, het Vughts museum in DePetrus of 
aan andere interessante plekken in Vught. De 
Werkgroep Taalcoach ondersteunt ruim 20 
taalcoaches bij hun werkzaamheden.

Activiteiten en bijeenkomsten
Joop Blenkers: ‘We organiseren elk jaar een 
aantal activiteiten voor de taalmaatjes en hun 
coaches, zoals een Sinterklaasfeest en een taal-

proeverij. Bij deze activiteiten maken de ma-
tjes en coaches kennis met elkaars culturen en 
(eet)gewoonten. Daarnaast houden we jaarlijks 
bijeenkomsten voor taalcoaches om hen bij 
te praten over actuele ontwikkelingen op het 
gebied van taalcoaching en inburgering. Maar 
ook om van elkaar te leren over de goede en 
andere manieren en het delen van ideeën die 
bij het taalcoachen kunnen worden gebruikt. 
Daarnaast inventariseren we signalen van taal-
coaches over situaties die hun taalmaatjes 
belemmeren bij het leren en verbeteren van de 
Nederlandse taal. Denk hierbij aan het regelen 
van zaken als energie, water en tv/internet 
bij verhuizing en het aanvragen van zorg- en 
huurtoeslag. Deze signalen geven we door aan 
de verantwoordelijke instanties of we verwij-
zen de taalmaatjes door naar bijvoorbeeld het 
inloopspreekuur van Vincentius Vught.’

Joop Blenkers: ‘Als taalcoach ben je primair 
voor het verbeteren van de taalvaardigheid 
van je maatje. Je moet oppassen dat je niet 
de verantwoordelijkheid voor zijn of haar 
leven overneemt. Ik zie mijn werk als taal-
coach als een middel om hun inburgering 
tot een succes te maken. Daar doe ik het 
ook voor.’

CONTROLE BLAUWE ZONES
Vanwege het Coronavirus vonden er de afge-
lopen maanden geen controles plaats in de 
blauwe zones, alleen wanneer er sprake was 

van een gevaarlijke situatie. Omdat we steeds 
meer naar een ‘normalere’ situatie gaan en 
de drukte in het centrum toeneemt, gaan de 
BOA’s weer controleren in de blauwe zones. 
Bij een verkeersovertreding krijgt u tot 1 juli 
een waarschuwing. Daarna is de waarschu-
wingsperiode voorbij en gaan de BOA’s weer 
handhaven. Bij een overtreding riskeert u dan 
een boete.

BOA 
NIEUWS

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.
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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

UITNODIGING BEWONERSAVOND MAANDAG 29 JUNI
Visie bebouwingsconcentraties en landschapskwaliteitsplan
Waarom deze bewonersavond
Regelmatig ontvangt de gemeente verzoeken 
voor het bouwen van woningen in het bui-
tengebied van Vught en Cromvoirt. Een goed 
afwegingskader ontbrak tot nu toe hiervoor. 
Gebieden in het buitengebied onderzoeken 
we om te kijken of woningbouw of de bouw 
van Ruimte voor Ruimtewoningen wenselijk 
is. Daarom is de gemeente in samenwer-
king met bureau BügelHajema uit Amersfoort 
gestart met het opstellen van een visie voor 
bebouwingsconcentraties en een landschaps-
kwaliteitsplan. Het doel van de visies is om 
te beoordelen of de kwaliteit van een aantal 
gebieden in het buitengebied het bouwen van 
extra woningen toelaat.

Wat kunt u verwachten op deze 
bewonersavond
Op deze bewonersavond informeren wij u hoe 
de visies tot stand komen en wat de inhoud 
voor de gemeente gaat betekenen. Mevrouw 
E. Luning van het bureau BügelHajema neemt 
u op deze avond mee in een presentatie hier-
over. Uw ideeën en opmerkingen zijn van harte 
welkom. Deze nemen we mee in het verdere 
ontwerpproces van de visies.

Aanmelden bewonersavond maandag 
29 juni 2020 
Vanwege het coronavirus is de bewonersavond 
van 18 maart 2020 niet doorgegaan. Vanaf 1 
juni is het weer mogelijk een bewonersavond 
te organiseren. Graag nodigen wij u uit voor 
de bewonersavond op maandag 29 juni 2020 
in het Van der Valk Hotel, Bosscheweg 2a te 
Vught. Volgens de richtlijnen van het RIVM 
mogen er maximaal 30 bewoners per bijeen-
komst aanwezig zijn. Er worden daarom twee 
bijeenkomsten gehouden. De eerste bijeen-
komst is van 18.00 uur tot 19.30 uur en de 
tweede bijeenkomst van 20.00 uur tot 21.30 
uur. Wilt u bij een van deze bijeenkomsten 
aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar c.van.
den.wildenberg@vught.nl. Geef daarbij aan of 
u bij de eerste of tweede bijeenkomst aanwe-
zig wilt zijn. Tijdens deze bijeenkomsten volgen 
wij de richtlijnen van het RIVM. Wij willen u 
vragen om (zoveel mogelijk) alleen naar deze 
bijeenkomst te komen.

Hebt u nog vragen over deze bewonersavond? 
Neem dan contact op met de heer M. Raes of 
mevrouw C. van den Wildenberg via tel. 073 
65 80 680.

VRAAG UW PASPOORT OF IDENTITEITSKAART 
OP TIJD AAN 
Verloopt uw paspoort of identiteitskaart binnenkort? Vraag dan op tijd uw nieuwe 
reisdocument aan. De periode tussen aanvraag en afgifte is vijf werkdagen. U kunt een 
afspraak maken via www.vught.nl of bel naar 073 658 06 80.

Bij de aanvraag voor een paspoort neemt u al 
uw identiteitsbewijzen en paspoorten die in uw 
bezit zijn. Ook als ze zijn verlopen. Ook neemt 
u een geschikte pasfoto mee. U kunt als ouder 
niet namens uw kinderen een paspoort aanvra-
gen. U moet uw kinderen meenemen naar het 
gemeentekantoor.

Geldigheid
Bent u 18 jaar of ouder en vraagt u nu een 
paspoort aan? Dan is uw paspoort of identi-
teitskaart 10 jaar geldig. Voor iedereen onder 
de 18 jaar is het paspoort of identiteitskaart 5 
jaar geldig. 

Hebt u nog vragen? Kijk op www.vught.nl of bel 
tel. 073 658 06 80.

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
Dirksz, G.J.  30-04-1986 15-06-2020 Onbekend
Van der Meer, M.A. 26-12-1975 15-06-2020 Onbekend
Schaap, K. 19-03-1987 15-06-2020 Onbekend
Czerwinski, K. 22-01-1995 15-06-2020 Onbekend
Voets, N. 04-10-1996 15-06-2020 Onbekend
Vos. H.  01-04-1975 15-06-2020 Onbekend

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

´

INFORMATIEAVONDEN REGIONALE ENERGIE 
STRATEGIE

Op maandag 29 juni en op maandag 6 juli orga-
niseren wij informatiebijeenkomsten over de 
Regionale Energie Strategie. Wethouder Toine 
van de Ven gaat graag met u in gesprek over de 
geschikte locaties in Vught voor zonnevelden 
en/of windmolens. 

Wanneer?
De informatieavond is op:
Maandag 29 juni 2020 van 16.30 tot 18.00 uur
Maandag 29 juni 2020 van 19.30 tot 21.00 uur
Waar: Novalis aan de Industrieweg 9 Vught. 

Wanneer?
In Helvoirt gaan wethouders Blom en Van de 
Ven op 6 juli samen met u in gesprek. De infor-
matieavond is op:
Maandag 6 juli 2020 van 16.30 tot 18.00 uur
Maandag 6 juli 2020 van 19.30 tot 21.00 uur

Waar: Helvoirthuis aan de Kloosterstraat 30

Komt u ook?
Stuur een mail naar secretariaat.ontwikke-
ling@vught.nl en vermeld daarin uw naam en 
telefoonnummer en het tijdstip dat u de bijeen-
komst wilt bezoeken. Per bijeenkomst mogen 
maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Mochten de 
bijeenkomsten vol zijn dan plannen we nieuwe 
tijdstippen. Natuurlijk houden wij rekening met 
de RIVM maatregelen.

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.

Nieuwe Heikantstraat
•  Van 29 juni t/m 3 juli worden door de nuts-

bedrijven werkzaamheden uitgevoerd in de 
Nieuwe Heikantstraat.

•  De weg is ter hoogte van huisno. 14 afgesloten 
voor verkeer.

Brug Kampdijklaan
•  Van 20 t/m 24 juli is de Brug Kampdijklaan 

afgesloten i.v.m. reparatiewerkzaamheden;
• Verkeer wordt omgeleid.

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.

WEGWERKZAAMHEDEN

VERKEERSBESLUIT TOT HET REALISEREN/INSTELLEN 
VAN PARKEREN MET TWEE WIELEN op het voetpad in de 
Witte Muntstraat. 
De gemeente neemt een verkeersbesluit (2020-06) waarbij het wordt toegestaan om 
met twee wielen op het voetpad te parkeren in de Witte Muntstraat. Dit vindt plaats 
door het plaatsen van het verkeersbord E8b (Parkeren met twee wielen op het trot-
toir) en het aanbrengen van markeren op het voetpad. Het parkeren met twee wielen 
op het voetpad vindt plaats aan de zijde van de oneven huisnummers. 

Publicatie/ter inzage
In verband met de huidige omstandigheden 
rondom Corona liggen de stukken niet ter
inzage op het gemeentekantoor. De stukken 
van dit verkeersbesluit zijn online te raadplegen
via www.overheid.nl. bij officiële bekendmakin-
gen (zoekopdracht Witte Muntstraat).

PROCEDURE
De procedure voor dit verkeersbesluit loopt 
van 24 juni 2020 t/m 5 augustus 2020. Hierop 
zijn de procedures 1a en 4 van toepassing (zie 
procedurekader).
U kunt de stukken eventueel ook digitaal ont-
vangen. U kunt hiervoor contact opnemen met 
de heer Cruijssen via het algemene telefoon-
nummer van de gemeente 073 65 80 680.

GEZAMENLIJKE COMMISSIE 
Donderdag 25 juni om 20.00 uur

Op donderdag 25 juni aanstaande vergadert de Gezamenlijke Commissie. Tijdens 
deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over onderstaande 
onderwerpen. De vergadering begint om 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de 
Commissiekamer van het Raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5.

De conceptagenda en bijbehorende vergader-
stukken zijn raadpleegbaar op www.gemeen-
teraad.vught.nl. U kunt de vergadering recht-
streeks via internet beluisteren.

Onderwerpen:
• Corona
• Jaarrekening en Jaarverslag 2019
• Bestuursrapportage I-2020
• Kadernota 2021-2024

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 
gemeenteraad.vught.nl. 
Voor meer informatie over het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de griffie via  
griffie@vught.nl of 073 65 80 680.

VERKEERSMAATREGELEN IN DE GLORIEUXLAAN EN 
LAAGSTRAAT
In delen van de Glorieuxlaan en Laagstraat is het asfalt versleten. Dat gaan we in twee 
fasen vervangen. Eerst in de Glorieuxlaan, daarna in de Laagstraat. Hieronder leest u 
meer over het werk en de bijbehorende verkeersmaatregelen. 

Glorieuxlaan
Tot en met 26 juni is de Glorieuxlaan tussen 
de Haldersebaan en Vlasmeersestraat voor 
het motorverkeer afgesloten. Fietsers en voet-
gangers kunnen er wel door. Vrachtverkeer 
richting De Ketting, De Schakel, Industrieweg 
en Kempenlandstraat wordt vanaf de A2 omge-
leid via de N65, Helvoirtseweg, Van Voorst tot 
Voorststraat en Maarten Trompstraat. Overig 
autoverkeer wordt vanaf de Haldersebaan 
omgeleid.

Laagstraat
Na de Glorieuxlaan gaan we in de Laagstraat 

aan de slag. Vanaf 29 juni tot en met 3 juli is 
de straat tussen de rotondes De Ketting en 
Wolfskamerweg afgesloten voor motorverkeer 
en fietsers. Voetgangers kunnen er wel door. 
Vrachtverkeer richting de Industrieweg en 
Kempenlandstraat wordt vanaf de A2 omge-
leid via de N65, Helvoirtseweg, Van Voorst tot 
Voorststraat en Maarten Trompstraat. Het ove-
rige verkeer wordt omgeleid via de Repelweg, 
Molenstraat en Industrieweg v.v. 

Hartelijk dank voor uw medewerking en 
begrip.
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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

•  Anna Bijnsstraat 26, dakopbouw aan de voor- 
en achterzijde van de woning, OV20201165, 
ingekomen 12 juni 2020.

•  Versterstraat 22, plaatsen dakkapel aan de 
voorzijde van de woning, OV20201166, ingeko-
men 12 juni 2020.

•  Titus Brandsmalaan 1, kappen van een boom, 
OV20201167, ingekomen 12 juni 2020.

•  St.-Lambertusstraat 35, vervangen van de 
erfafscheiding, OV 20201168, ingekomen 14 
juni 2020.

•  Taalstraat 165, verduurzamen ramen, 
OV20201168, ingekomen 14 juni 2020.

•  Perceel C 2432 Boxtelseweg 40-42, verbouwen 

van een zorgverblijf, OV20201170, ingekomen 
17 juni 2020.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Helvoirtseweg 183 B, aanpassen en laten ver-
vallen van parkeerplaats ten behoeve van een 
inrit, OV20201128.

De brief is verzonden op 16 juni 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
•  Kruishoeveweg 1A, uitbreiden kantoorruimte, 

OV20201116.

De vergunning is verzonden op 17 juni 2020.
•  Molenvenseweg 79B, plaatsen van een nokver-

hoging met dakkapel, OV20201150.
De vergunning is verzonden op 19 juni 2020.

•  Molhuysensingel 37, aanbouw aan de zijkant 
van de woning, OV20201118.

De vergunning is verzonden op 19 juni 2020.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Jachterf 1, plaatsen van een opbouw op de 

garage nieuw te bouwen carport en overkap-
ping, OV20201159.

De vergunning is verzonden op 17 juni 2020.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Jachterf 1, slopen van het plat dak, carport en 

overkapping, SM20207029.
De melding is geaccepteerd op 16 juni 2020.

•  Reutsedijk 7, gedeeltelijk slopen Gebouw 6, 
SM20207024.

De melding is geaccepteerd op 17 juni 2020. 
•  St.-Lambertusstraat 80, verwijderen asbesthou-

dende materialen, SM20207031.
De melding is geaccepteerd op 19 juni.

•  Vliertstraat 59, slopen van een schuur, 
SM20207028.
De melding is geaccepteerd op 19 juni.

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

BOUWEN 
EN WONEN

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Ontwerp uitwerkingsplan ‘Esschestraat – Van 
Rijckevorselstraat’

•  Ontwerpbestemmingsplan ‘St. Lambertusstraat 
112-112a’ in 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.


