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Integraal Dorpsontwikkelingsplan Cromvoirt
TERUGBLIKKEN EN VOORUITKIJKEN IN
CROMVOIRT
Bijna tien jaar geleden ging het van start: het Integraal Dorpsontwikkelingsplan (iDOP)
Cromvoirt. Inwoners en gemeente werkten samen aan een visie op de toekomst van
het dorp. Het doel was – en is – om de leefbaarheid in Cromvoirt duurzaam te behouden en te bevorderen. Cromvoirt kwam in actie met werkgroepen, projecten en activiteiten. Anno 2020 is er veel bereikt. Tijd om terug te blikken en vooruit te kijken.

3 juni 2020

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis.

Veel inwoners van Cromvoirt voelen zich nauw
betrokken bij hun mooie dorp en zijn bloeiende gemeenschap. De bereidheid om zich ervoor
in te zetten, is dan ook groot. Dat zien we
terug in het actieve verenigingsleven en de vele
vrijwilligers, maar ook in de grote belangstelling
voor het iDOP. De Cromvoirtenaren steken
graag de handen uit de mouwen, ook en vooral
als het om de toekomst van het dorp gaat. Het
enthousiasme voor het dorpsontwikkelingsplan
bevestigt dat.

‘struin’ wandelpaden aangelegd en krijgen de
campings een kwaliteitsverbetering.
Verkeer
Vanzelfsprekend heeft ook het verkeer de
aandacht. Inwoners wensen meer verkeersveiligheid en minder verkeersoverlast. De werkgroep ‘Veilig Verkeer Cromvoirt’ (VVC) zet
zich in voor de verkeersproblematiek in het
dorp. De aandachtspunten komen terug in de
leefbaarheidsagenda.

Ga buiten het
vakantieseizoen
als het kan.

Een voortvarende aanpak
In 2012 ging iDOP voortvarend van start. Er
kwamen werkgroepen van inwoners die zich
over vier belangrijke onderdelen van het maatschappelijk leven in Cromvoirt bogen: Wonen,
Sociale Leven, Voorzieningen en Buitenruimte
(verkeer, recreatie en toerisme). Daarnaast
kwam er een ‘Leefbaarheidsagenda’ met activiteiten en projecten, gericht op de leefbaarheid
én de toekomst van Cromvoirt. Samen met de
gemeente hebben de inwoners veel ideeën in
de afgelopen jaren vorm én inhoud gegeven in
de Cromvoirtse samenleving. Mét succes, zo
blijkt.

Evaluatie
Begin dit jaar evalueerden de inwoners en
gemeente het iDOP. Het onverwoestbaar
Cromvoirts enthousiasme bleek na alle jaren
nog niet geluwd. Gelukkig maar. Natuurlijk
helpt het dat allerlei zaken goed van de grond
komen en dat de Cromvoirtse daad zich vaak
snel bij het woord voegt.

Wil je naar het
buitenland op vakantie?

Voorzieningen/Wonen
Cromvoirt wil graag zijn voorzieningen behouden en wenst een goede mix in het woningaanbod voor jong én oud. Een aantal projecten
is nog in uitvoering. De renovatie van het
Dorpshuis en ontmoetingscentrum The Battle
Axe is nog maar net begonnen en de realisatie van betaalbare woningbouw krijgt haar
beslag in het woningbouwprogramma van de
komende jaren.

En nu?
Samen met de gemeente willen de inwoners door met het leefbaarheidsprogramma.
Natuurlijk is er altijd ruimte voor verbetering:
meer samenhang en samenwerking tussen
de werkgroepen en nog betere afstemming
met de gemeente. Na de zomer volgt er een
bewonersbijeenkomst over de resultaten en
toekomst van het iDOP, maar vooral over een
duurzaam leefbaar Cromvoirt.

Bereid je goed
voor.

Wil je in Nederland
op vakantie?

Je kunt alleen reizen naar landen
met een geel reisadvies.

Reizen naar landen met een oranje
of rood reisadvies wordt afgeraden.
Kom je terug uit zo’n land, dan moet
je thuis 14 dagen in quarantaine.

Kijk voor het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl

Volg de
basisregels.

Laat je testen
bij klachten.

Openbaar vervoer: alleen voor
noodzakelijke reizen en draag een
niet-medisch mondkapje.

Krijg je in Nederland klachten?
Blijf thuis en laat je testen. Maak een
afspraak via 0800-1202.

Informeer je goed voor vertrek over het
land van bestemming en de maatregelen
die er gelden. Lees het actuele reisadvies
op nederlandwereldwijd.nl.

Weet welke maatregelen gelden
tijdens je vliegreis of in landen waar je
doorheen reist.

Download de Reisapp van
Buitenlandse zaken en zet pushberichten
aan. Houd tijdens je vakantie het
Nederlandse reisadvies in de gaten.

Weet waarvoor je verzekerd bent
tijdens je reis. Let ook op of repatriëring
is inbegrepen.

Leef ook in het buitenland de regels na
die in Nederland gelden. Als lokale regels
strenger zijn, dan gelden deze.
Krijg je klachten tijdens je vakantie
in het buitenland? Meld je dan bij de
lokale gezondheidsautoriteiten.

Basisregels voor iedereen:
.

Houd 1,5 meter
afstand.

Dit advies geldt per 15 juni.

Vermijd drukte.

Was vaak je
handen.

Voor meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351
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ENQUÊTE: WINDMOLENS OF ZONNEPANELEN
IN VUGHT?
Waar zetten we ze neer

Ook in Vught werken we mee om de doelstellingen van het klimaatakkoord te bereiken.
Wij dragen graag ons steentje bij. We gaan
duurzame energie opwekken door gebruik te
maken van windmolens of zonnevelden. We
horen graag waar uw voorkeur naar uitgaat.Vul
de online enquête in want ook uw mening telt.

Voor iedereen geldt:

Heb je klachten?
Blijf thuis en laat
je testen.

Sociaal leven/Buitenruimte
De samenwerking tussen jong en oud heeft een
impuls gekregen. Tot op de dag van vandaag vinden de twee leeftijdsgroepen elkaar in gemeenschappelijke activiteiten op de basisschool. Ook
op het gebied van toerisme is er flink aan de
weg getimmerd. Zo zijn er meer B&B ’s gekomen in Cromvoirt. Verder zijn er aantrekkelijke

We merken het iedere dag, het klimaat
verandert. Het wordt steeds warmer en
droger en regenbuien worden steeds heftiger. Met duurzame energie proberen
we dit tegen te gaan. Daarom komen er
ook in Vught windmolens en meer zonnepanelen. Waar? Dat gaan we samen
met u bepalen.

De zomer van 2020 wordt anders dan we gewend zijn. Op vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend.
Om het coronavirus onder controle te houden, gelden er op veel plekken maatregelen.

Enquête
Vul de enquête in op
www.vught.nl/enquete-duurzaamheid en laat
uw mening horen.

Burgemeester Van de Mortel heeft een gebied rondom de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught
aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De politie kan hier preventief fouilleren. Het gebied
kent een verhoogd risico op overtredingen en/of verstoring van de openbare orde. Met de
aanwijzing wil de burgemeester de veiligheid van inwoners, medewerkers en bezoekers waarborgen.
Het aanwijzingsbesluit is gepubliceerd op de regelingenbank op www.overheid.nl.

INFORMATIEAVOND REGIONALE ENERGIE STRATEGIE
Maandag 6 juli
Op maandag 6 juli organiseren wij informatiebijeenkomsten over de Regionale Energie
Strategie. Wethouders Blom en Van de Ven
gaan graag met u in gesprek over de geschikte
locaties in Vught voor zonnevelden en/of windmolens.
Wanneer?
De informatieavond is op:
Maandag 6 juli 2020 van 16.30 tot 18.00 uur
Maandag 6 juli 2020 van 19.30 tot 21.00 uur

Komt u ook?
Stuur een mail naar secretariaat.ontwikkeling@vught.nl en vermeld daarin uw naam en
telefoonnummer en het tijdstip dat u de bijeenkomst 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.

Waar: Helvoirthuis aan de Kloosterstraat 30

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.

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

THUISAFVAL HOORT NIET IN DE OPENBARE
AFVALBAK
De gemeente Vught krijgt de laatste tijd veel meldingen over het op een verkeerde
manier of plaats aanbieden van afval. Zoals het weggooien van huis- en restafval in de
openbare afvalbakken, in glasbakken maar ook in textielcontainers. En dat is natuurlijk
niet de bedoeling.
De gemeente Vught heeft deksels geplaatst
op openbare afvalbakken om het storten van
huishoudelijk restafval tegen te gaan. Maar dit
weerhoudt sommige mensen niet. Zij gooien
het restafval dan gewoon in de glasbakken of
textielcontainers. Met het resultaat dat het
glas of textiel vervuild raakt en niet meer hergebruikt kan worden. Het restafval dat thuis
ontstaat, moet in de grijze container.

Hebt u grof vuil (zoals klusafval), laat deze dan
niet in de openbare ruimte achter. Ruim het
op en breng het afval naar de Milieustraat. Bij
toekomstige dumpingen gaat de gemeente
handhaven.

Donderdag 2 juli om 20.00 uur
De gemeenteraad vergadert op donderdag 2 juli a.s. om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze avond op de agenda
staan. Bij de 'Hamerstukken' gebeurt dat met één slag van de hamer: die onderwerpen
zijn tijdens de commissievergadering als zodanig benoemd. Bij de 'Bespreekstukken'
gaan de partijen eerst met elkaar in discussie, voordat er een besluit wordt genomen.

•B
 eëindiging en toelating raadslid
Gemeentebelangen
• Jaarrekening en Jaarverslag 2019
• Bestuursrapportage I-2020
• Kadernota 2021-2024

De vergadering is openbaar en vindt plaats in
de Commissiekamer van het Raadhuis aan het
Leeuwensteinplein 5. U kunt de vergadering
ook rechtstreeks volgen via internet. Ga dan
naar www.gemeenteraad.vught.nl.

BRUG DEUTERSESTRAAT EN KAMPDIJKLAAN
AFGESLOTEN VOOR ZWAAR- EN LANDBOUWVERKEER
Vanaf woensdag 1 juli zijn de betonbruggen Deutersestraat en Kampdijklaan over het
Drongelens kanaal afgesloten voor zwaar- en landbouwverkeer.
In het voorjaar is door een gespecialiseerd
ingenieursbureau een constructief onderzoek
uitgevoerd naar de staat van de brug in de
Deutersestraat. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden vanwege een uit te voeren grootonderhoud en de schade aan de betonbrug
Kampdijklaan die eerder was geconstateerd.
De uitkomst van de onderzoeksresultaten
geeft een acuut veiligheidsrisico aan, namelijk dat de bruggen kunnen bezwijken bij
een te grote belasting. Naar aanleiding van
de bevindingen en vanwege veiligheid van
de weggebruikers is besloten om zware- en
landbouwvoertuigen per direct te gaan weren
voor zowel de brug in de Deutersestraat als
ook de brug Kampdijklaan. De afsluiting gaat in

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.

Nieuwe Heikantstraat
• Tot en met 3 juli worden door de nutsbedrijven werkzaamheden uitgevoerd in de Nieuwe
Helpt u mee om Vught samen schoon te houHeikantstraat.
den?
• De weg is ter hoogte van huisno. 14 afgesloten
voor verkeer.

RAADSVERGADERING

BESPREEKSTUKKEN

WEGWERKZAAMHEDEN

Spoorlijn
• De Spoorlaan is op 16 juli van 08.00 tot 17.00
uur afgesloten bij de aansluiting met de St.
Elisabethstraat.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
Brug Kampdijklaan
• Van 20 t/m 24 juli is de Brug Kampdijklaan
afgesloten i.v.m. reparatiewerkzaamheden;
• Autoverkeer wordt omgeleid.
• Fietsverkeer heeft doorgang over de brug.
Jagersboschlaan
•
De Jagersboschlaan is afgesloten tussen
Martinilaan en Vijverbosweg.
•
Het fietsverkeer tussen Martinilaan en
Vijverbosweg wordt omgeleid via de N65.
• Het fietspad richting Molenrijnselaan is bereikbaar.

Boslaan
• Van 6 t/m 10 juli is er op de Boslaan overlast
Michiel de Ruyterweg
ter hoogte van Boulevard in verband met repa- • In verband met de nieuwbouw van woningen
ratiewerkzaamheden aan het riool.
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
• Ter plaatse van de werkzaamheden is de weg
Bestevaer en de Esschestraat.
versmald.

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING
BESTEMMINGSPLANNEN ex artikel 1.3.1. Bro
‘Bestemmingsplan Rozenoord’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie Rozenoord. Volgens de wet (artikel 1.3.1. Bro) moet dit voornemen gepubliceerd worden. Op die manier weet u alvast dat u binnenkort iets kunt
verwachten.
Hoe kunt u hierop reageren?
U kunt niet reageren op dit voornemen. We
leggen nog geen stukken ter inzage.
Binnenkort kunt u wel reageren. Wij verwachten dat het ontwerpbestemmingsplan in
september ter inzage zal worden gelegd. Wij

maken dan bekend wanneer en hoe u de
stukken kunt bekijken en hoe u hierop kunt
reageren. Voor meer informatie over deze
publicatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Ontwikkeling onder telefoonnummer
073 65 80 680.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN

De volgende plannen liggen ter inzage:
• U vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op www.vught.nl en op
vanaf woensdag 1 juli en geldt voor voertuigen
www.ruimtelijkeplannen.nl.
die breder zijn dan 2,20 m. Auto’s, fietsers en • Ontwerp uitwerkingsplan ‘Esschestraat – Van
Rijckevorselstraat’
• Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
voetgangers kunnen de bruggen veilig passeren.
inzien op het gemeentekantoor.
Belanghebbenden zijn persoonlijk of schriftelijk • Ontwerpbestemmingsplan‘St.Lambertusstraat
112-112a’ in Cromvoirt
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
op de hoogte gebracht van de afsluiting.
•
Bestemmingsplan en besluit hogere waarde
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
wet geluidshinder "N65" vastgesteld
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073
70-jarige oude bruggen
65 80 680.
Beide bruggen zijn ruim 70-jaar oud en niet
bestand tegen grote- en zware voertuigen.
lijk getoetst als ze voldoen aan de sneltoetscriDaarnaast is de verkeersintensiteit in al die
teria uit de Welstandsnota. De vergaderingen
jaren enorm gestegen. Om tot een structurele
BOUWEN
van de Welstandscommissie zijn openbaar. De
oplossing te komen, gaan we de komende tijd
agenda voor elke vergadering staat op de
verschillende scenario’s onderzoeken. Voor de
EN WONEN
site van de gemeente Vught, www.vught.nl. De
veiligheid van de gebruikers van de brug, is het
vergaderingen zijn in de oneven weken op
daarom van groot belang om de brug op een WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor dinsdagmorgen in het gemeentekantoor. Voor
goede en verantwoorde manier te gebruiken.
de activiteiten bouwen en monumenten worden
meer informatie kunt u contact opnemen met
voorgelegd aan de Welstandscommissie. Andere
het secretariaat van de Welstandscommissie via
aanvragen omgevingsvergunning worden ambte- telefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op

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.

HERSTELWERKZAAMHEDEN BRUG KAMPDIJKLAAN
Van maandag 20 tot en met vrijdag 24 juli
Eind 2019 was de brug Kampdijklaan afgesloten
vanwege een grote opknapbeurt.Van 20 t/m 24
juli sluiten we de brug weer af om ontstane
schade aan de betonranden waarop de leuning
staat te herstellen. In deze week is de brug
gestremd voor gemotoriseerd verkeer, zij worden omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen
tijdens de werkzaamheden de brug gewoon
gebruiken.

Een veilige verbinding
Een goed en verantwoord gebruik van onze
bruggen draagt bij aan de veiligheid van iedereen die er gebruik van maakt: auto’s, fietsers en
voetgangers. Dat gaat niet alleen over verkeersveiligheid, maar ook over de veiligheid van de
brugconstructie, met een goed wegdek, stevige
leuningen en een stabiele, dragende basis. Dus
is uw voertuig te zwaar, te breed of past het
misschien net, neem dan geen onnodig risico
en neemt u een andere route.

VERKEERSMAATREGELEN IN DE LAAGSTRAAT
De werkzaamheden in de Glorieuxlaan zijn afgerond. Nu is de Laagstraat aan de beurt.
Het versleten asfalt wordt vervangen. Hieronder leest u meer over het werk en de bijbehorende verkeersmaatregelen.
Laagstraat
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 omgeleid via de N65, Helvoirtseweg, Van
Voorst tot Voorststraat en Maarten Trompstraat.
Het overige verkeer wordt omgeleid via de
Repelweg, Molenstraat en Industrieweg v.v.
Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.

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

maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur
en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
Voorzieningenrechter van de Rechtbank OostBrabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
•
Willem de Rijkelaan 5, wijzigen bestemming
naar sport en coaching, ingekomen 19 juni
2020;
•
Perceel K 2173 Isabella Poort 1-19, nieuwbouwen van tien appartementen gebouw B,
OV20201172, ingekomen 19 juni 2020;
• Perceel E 3855 t.h.v. parkeerterrein Maurick
College/Martinihal, aanleggen en verharden van
voetpaden en parkeervoorzieningen en kappen
van twee bomen, OV20201173, ingekomen 22
juni 2020;
•
Boslaan 23, verbouwen van een woning,
OV20201174, ingekomen 23 juni 2020;
•
Oisterwijkstraat 10, verduurzamen van de
woning door het aanbrengen van nieuwe kozijnen, gevelbekleding en triple glas, OV20201175,
ingekomen 25 juni 2020.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer
BESLUIT VERLENGING
BESLISTERMIJN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
• Kempenlandstraat 25 A en 27 A, uitbreiden van
twee hallen, OV20201117.
De brief is verzonden op 26 juni 2020.

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

vel en het vervangen van de houten schroten
door een stenen muur, OV20201148.
De vergunning is verzonden op 26 juni 2020.

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

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

INGEKOMEN SLOOPMELDING
Het College van B&W heeft besloten deze aan- • 
Bronoliebergweg 8, verwijderen van houten
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
schroten aan de voorzijde van de woning,
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
SM20207022.
algemene bepalingen omgevingsrecht.
De melding is geaccepteerd op 25 juni 2020.

BOUW
• Kerkstraat 22, gevelverbetering, OV20201125.
De vergunning is verzonden op 24 juni 2020.
• Margrietlaan 19, bouwen van een vrijstaande
woning met berging, OV20201051.
De vergunning is verzonden op 25 juni 2020.
• Perceel L 4161 en L 1843 t.h.v. Aert Heymlaan,
bouwen van een geluidsscherm, OV20201052.
De vergunning is verzonden op 25 juni 2020.
INRIT / UITWEG
•
Esdoornlaan 2, verbreden bestaande uitrit,
OV20201099.
De vergunning is verzonden op 23 juni 2020.
KAP
•
Rondeweg 2, kappen van drie bomen,
OV20201152.
De vergunning is verzonden op 24 juni 2020.
• Lekkerbeetjenlaan 120, kappen van 6 bomen,
OV20201146.
De vergunning is verzonden op 24 juni 2020.
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
• Bronoliebergweg 8, het isoleren van de voorge-

VERLEENDE
ONGEVINGSVERGUNNING VAN
RECHTSWEGE
• Esschestraat 105 A, vervangen en veranderen
dakopbouw, OV20201110.
De omgevingsvergunning is op 25 juni van
rechtswege verleend.

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, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar is gericht, de gronden van het
bezwaar.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan het 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 de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Oost-Brabant Sector Bestuursrecht
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

VERLEENDE VERGUNNING
PLAATSEN SPANDOEKEN BOVEN DE
PROCEDURE
WEG
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas- • Vught, het plaatsen van 15 spandoeken boven de
sing (zie procedurekader). De termijn eindigt
toegangswegen in Vught t.b.v. Move Sportzomer
zes weken na de dag waarop de vergunning van
van 1 juli t/m 15 juli 2020, AP2020098, ingekorechtswege is verleend.
men op 8 juni 2020.
De vergunning is verzonden op 23 juni 2020.
INTREKKING AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepasBurgemeester en wethouders van Vught maken
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binbekend, dat zij in de afgelopen periode onder- nen zes weken met ingang van de dag na die
staande omgevingsvergunning hebben ingetrok- waarop de beschikking is verzonden worden
ken:
aangetekend.
•
St.-Lambertusstraat 35, vervangen van een
erfafscheiding, OV20201168.

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