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VEILIGHEID IS EEN ZAAK VAN ONS ALLEMAAL
Verklein de kans op een inbraak
U kunt zelf veel doen voor een veilige woonomgeving en een veilig huis. Inbraak zit in
een klein hoekje. Insluipers zijn binnen 30 seconden binnen. Alles wat ze nodig hebben
is een openstaande raam, deur of schuifpui. Sluit daarom alles goed af. Of u nu even
naar de supermarkt loopt voor een snelle boodschap, even een kopje koffie drinkt bij
een straatgenoot of drie weken op vakantie gaat.
Helaas blijkt achteraf vaak, dat veel van de • Sluit uw woning, maar ook uw schuur, garage
inbraken voorkomen hadden kunnen worden.
of berging goed af
Het is belangrijk, dat u zich dit bewust bent. • Vermeld niet op twitter of facebook, dat u bijSluit altijd ramen en deuren en draai de deuren
voorbeeld drie weken in Frankrijk zit
op slot, als u (even) weggaat. Maak gebruik van
buitenverlichting. Zet de groenbak niet onder Veilig, inbraakvrij Vught
het balkon en plaats de ladder in uw schuur. Elke inbraak is er één te veel. Daarom doen
Verstop uw sleutels niet buiten onder de mat
politie en gemeente hun uiterste best om de
en plak nooit een briefje op de deur met ‘ben
veiligheid in Vught te vergroten, maar dat kuneven weg’. En zorg ervoor dat uw deuren en
nen we niet zonder u. Uw oplettendheid en
ramen niet verborgen zijn achter hoge schut- hulp spelen een grote rol. Ziet u iemand in de
tingen, bomen of struiken. Op deze manier tuin van uw vakantie vierende overburen? Of Vught met inwoners in gesprek over locatie windmolens
maken we het de inbrekers een stuk moeilijker. kijkt een onbekend iemand met veel belangstel- en zonnevelden
ling bij verschillende huizen naar binnen? Voelt
Na maanden van online meetings en webinars vond Vught het tijd voor een fysieke
Inbrekers hebben geen vakantie
u aan dat dit niet klopt? Of bent u getuige van
bijeenkomst met inwoners. Wethouder Toine van de Ven wil echt persoonlijk in gesprek.
Gaat u op vakantie? Verklein dan de kans op
een inbraak of een poging tot inbraak? Bel dan
een inbraak door het nemen van eenvoudige
gelijk 112. Samen kunnen we Vught nog veiliger ‘Dit raakt iedereen. Het gaat over een betere en gezonde wereld voor onze kinderen. Ik
wil persoonlijk horen hoe inwoners hierover denken.’
voorzorgsmaatregelen.
maken en houden.
• Laat een bewoonde indruk achter (vraag of
uw buren de auto op uw oprit zetten en/of de
gordijnen af en toe open en dicht doen)
• Gebruik tijdschakelaars waarmee u ’s avonds
licht kunt laten branden
• Laat iemand uw post weghalen en voorkom
een uitpuilende brievenbus of post op de mat
achter de voordeur
• Vraag uw buren op uw woning te letten als
u op vakantie gaat en maak gebruik van de
burenkaart. De burenkaart is gratis af te halen
bij de ontvangst- en informatiebalie van het
gemeentekantoor

HOE HERKEN IK EEN INBREKER?
Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd bezig zijn, maar
het kunnen ook jongens en meisjes uit uw eigen buurt zijn die inbreken. Let vooral op het
gedrag van personen die in uw buurt lopen. U weet als geen ander wie in uw wijk of straat
woont en u bent bekend met fiets- en autoroutes. Ziet of herkent u afwijkend gedrag? Iemand
die speurend en onderzoekend rondloopt, meerdere malen dezelfde route neemt, bij huizen
naar binnen kijkt en erom heen loopt, aanbelt en aan deuren of ramen voelt. Dan kan dit
betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit is. Bel dan meteen de politie via 112.

HET BUURTPREVENTIETEAM
Het Buurtpreventieteam Vught draagt bij aan een veilige woonomgeving, attendeert bewoners
op onveiligheden en geeft preventietips. Het team let op onveilige situaties die mogelijk inbraak
bevorderend kunnen zijn en meldt dat aan de betrokkenen. Vanuit de politie en de gemeente
krijgen zij informatie om, indien daartoe aanleiding bestaat, in bepaalde wijken/straten extra alert
te zijn.

HISTORISCHE WANDELING IN VUGHT OP 6 AUGUSTUS 2020

Elke eerste donderdag van de maand om 10.00 uur
Elke eerste donderdag van de maand geven vrijwilligers een rondleiding in het historisch Vught. De historische wandeling vindt plaats op donderdag 6 augustus om 10.00
uur. De kosten bedragen 5 euro per persoon. De opbrengst gaat naar de Heijmstichting.
Deze Stichting biedt financiële hulp aan ouderen in Vught.
De wandeling duurt ongeveer twee uur en
begint op het Maurickplein. We wandelen door
het bos van Maurick naar Kasteel Maurick.
Van daaruit wandelen we richting de Oude
Gestelseweg, Huize Bergen, het Reeburgpark,
het raadhuis en eindigen de wandeling op de
Heuvel. Bij iedere locatie krijgt u uitleg over
wat u ziet.

Wandelt u mee?
Mail dan naar mevrouw L. Sidler, mailadres
liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl
De historische wandelingen gaan door bij minimaal 4 deelnemers.

Grootschalige energieopwekking met
wind en zon
Vught doet net zoals alle gemeenten in ons land
mee met de Regionale Energietransitie. Volgens
het klimaatakkoord moeten we met z’n allen in
2030 bijna de helft minder aan CO2 uitstoten.
In 2050 is dat 95 procent. Het Rijk vraagt de
regio’s om uiterlijk 1 oktober 2020 een concept bod in het kader van de RES in te dienen.
Hierin staat hoeveel schone energie we als
regio Noordoost-Brabant gaan opwekken. Met
windmolens en zonneweiden wekken we onze
eigen betaalbare energie op. Dat biedt kansen
voor iedereen.
Deze regionale opgave kent een lokale resultaatverplichting per gemeente. ‘Vught en
Helvoirt, die vanaf 2021 samengaan, dragen
met 4% bij aan deze regionale opgave’, aldus
wethouder Toine van de Ven. ‘Dat zijn bijvoorbeeld 4 windmolens of 90 voetbalvelden met
zonnepanelen. Een mix mag ook.’
Er zijn natuurlijk een aantal randvoorwaarden
om te bepalen welke locatie geschikt is. ‘We
bekijken het vanuit verschillende perspectieven.
Er zijn bijvoorbeeld wettelijke belemmeringen.
Zo zijn sommige natuurgebieden uitgesloten.
En we kijken naar koppelkansen, bijvoorbeeld
gebieden die vanwege kans op wateroverstroming niet meer gebruikt mogen worden
voor landbouw. Of landbouw voor zacht fruit
beschermen met zonnepanelen.’
De opkomst op de bewonersavonden in
Vught en Helvoirt was lager dan verwacht.

Belangstellenden discussieerden op 1,5 meter
afstand over de (on)mogelijkheden. Wethouder
Van de Ven is verbaasd over de lage opkomst.
‘Dit moet toch een onderwerp zijn waar
mensen een mening over hebben. We gaan
straks gebieden aanwijzen.We beginnen nu met
nadenken over mogelijke locaties. De mening
van de inwoners nemen we mee in de keuze
die we als gemeente maken. Ik hoop dat er nu
meer over gesproken gaat worden.’
’Overdek de N65 met zonnepanelen. Dan hebben we meteen een tunnel. Of, overdek de
parkeerplaatsen van de sportparken in VughtZuid met zonnepanelen.’ Twee ideeën die door
inwoners werden genoemd. Er is met elkaar
gepraat over de voor- en nadelen van mogelijke
locaties. Er kan volgens een cirkel op de kaart
ergens in de Vughtse Gement gekeken worden
naar een locatie voor windmolens. ’Misschien
bij het Drongelens Kanaal richting Vlijmen’, suggereert iemand uit het publiek. Vele meningen
en waardevolle inzichten komen voorbij. Een
inwoner stelt voor om een bustour te organiseren en samen ter plekke te gaan kijken op
mogelijke locaties.
Samenwerken over de gemeentegrens
Een ander zoekgebied voor windmolens ligt
zuidelijker richting Boxtel en Sint-Michielsgestel
bij de A2. ‘Belangrijk om ook te bekijken wat
we met onze buurgemeenten kunnen doen,
zoals Boxtel, Gestel en ook Heusden”, zegt de
wethouder. ‘Maar ik wil nu eerst de mening van
de inwoners van Vught en Helvoirt horen.’

ENQUÊTE: WINDMOLENS OF ZONNEPANELEN IN VUGHT?

Waar gaat uw voorkeur naar uit?
TROUWEN IN HET RAADHUIS WEER MOGELIJK
Na een grondige renovatie is het vanaf augustus 2020 weer mogelijk om in het Raadhuis van
Vught te trouwen. Vanwege de coronamaatregelen zijn er minder zitplaatsen beschikbaar in
de trouwkamer en de Raadzaal. Kijk voor meer informatie op de website van gemeente Vught.

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. U kunt uw mening over de zonnevelden en/of windmolens in
Vught doorgeven door de enquête in te vullen. Dat kan op
www.vught.nl/enquete-windmolens-zonnepanelen-vught

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

ONTWERP BEWEEGPLEIN BISSCHOP ZWIJSENPLEIN GEKOZEN

M.E.R. BEOORDELINGSBESLUIT DE BRAACKEN VAN MARIËNHOF

In het najaar realiseren de gemeente Vught en MOVE Vught een beweegplein op het
Bisschop Zwijsenplein. Eerder hebben bewoners via een vragenlijst hun wensen en
ideeën bekend kunnen maken. Op basis daarvan maakten vier deskundige partijen een
uniek ontwerp. Op woensdag 15 juli konden inwoners de ontwerpen bekijken en hun
stem uitbrengen. De meeste stemmen gingen naar ‘ontwerp C’. Dit ontwerp voeren
we dan ook uit. De stemmers waren onder andere van mening dat in dit ontwerp het
groene karakter het best behouden blijft.

Burgemeester en wethouders van Vught maken overeenkomstig artikel 7.19 vierde
lid van de Wet milieubeheer bekend dat ter voorbereiding van het bestemmingsplan
De Braacken van Mariënhof een m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen. Besloten is
geen m.e.r.-procedure te doorlopen voor dit bestemmingsplan. Het plan gaat over het
terrein van het voormalige verzorgingstehuis De Braacken en maakt de bouw van 33
woningen mogelijk. Het plangebied ligt ten noorden van de Helvoirtseweg (N65). Aan
de zuid- en oostkant ligt de spoorlijn Tilburg – ’s-Hertogenbosch. Het plangebied is gelegen tussen de Loyolalaan in het westen en de Aert Heymlaan in het oosten.

Uit de vragenlijst bleek dat bewoners graag
bepaalde elementen zien terugkomen op het
beweegplein, zoals outdoor fitness, voetbal,
tafeltennis, basketbal, een speeltuin, een klimtoren voor kinderen (0-5 jaar) en het behoud
van het bestaande groen. Op basis van deze
wensen en ideeën hebben we vier partijen
gevraagd een uniek ontwerp te maken voor
het beweegplein. De gevraagde partijen zijn
allen deskundig op het gebied van bewegen en
sporten in de buitenlucht.
Bewoners hebben gekozen
Op woensdag 15 juli jl. hebben 199 mensen
gestemd. Met 44 procent waren de meeste
stemmen (88 in totaal) voor ‘ontwerp C’. De
stemmers vonden onder andere dat in dit ontwerp het groene karakter het best behouden
blijft. De stemmen kwamen zowel van direct
omwonenden als van andere inwoners uit de
gemeente Vught, waarbij ruim de helft van de
stemmers direct omwonenden waren.

Hoe verder?
Op donderdag 27 augustus en op woensdag 2
september van 20.00 tot 22.00 uur organiseren
we in Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg
informatiebijeenkomsten om het gekozen ontwerp te presenteren. Hoewel we aan het ontwerp zelf niets meer kunnen veranderen, willen
we wel graag samen met u nadenken om het
groen op het plein verder vorm te geven.
Komt u ook?
Stuur een mail naar beweegplein@vught.nl en
vermeld daarin op welke datum u de bijeenkomst wilt bezoeken en met hoeveel personen
u komt. In Elzenburg kunnen, volgens de richtlijnen van het RIVM, maximaal 50 bewoners per
bijeenkomst aanwezig zijn.
Hebt u nog vragen, dan kunt u mailen naar
beweegplein@vught.nl.

Waarom een m.e.r. beoordelingsbesluit?
Op basis van de Wet milieubeheer en het
Besluit milieueffectrapportage moet het
bevoegd gezag bepalen of de ontwikkeling
zoals mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan
nadelige milieugevolgen heeft op de milieu- en
leefomgevingskwaliteit in en rondom het gebied.
Daarom zijn de effecten die kunnen optreden
in beeld gebracht in een zogenaamde aanmeldnotitie. De conclusie van de m.e.r.-beoordeling is dat belangrijke nadelige milieugevolgen
voor het bestemmingsplan De Braacken van
Mariënhof kunnen worden uitgesloten.
U kunt het m.e.r. beoordelingsbesluit
bekijken
U kunt het besluit en de aanmeldingsnotitie
bekijken vanaf 23 juli 2020
• in het gemeentelijke Klant Contact Centrum
(KCC) van de gemeente Vught, Secretaris van
Rooijstraat 1 in Vught
• Via internet: www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
vghBPBraacken-VG01

Bezwaar m.e.r. beoordelingsbesluit
Tegen het m.e.r-beoordelingsbesluit is alleen
bezwaar of beroep mogelijk als deze beslissing
de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit (het vast te stellen bestemmingsplan
De Braacken van Mariënhof), rechtstreeks in
zijn belang treft. Het gaat hier namelijk om een
voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel
6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Verder
staat er tegen het m.e.r.-beoordelingsbesluit
geen direct bezwaar en beroep open. Degene
die rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen
kan het schriftelijke bezwaar, binnen de termijn
van terinzagelegging, zenden aan burgemeester
en wethouders van Vught, postbus 10100, 5260
GA te Vught onder vermelding van ‘bezwaar
m.e.r. beoordelingsbesluit De Braacken van
Mariënhof’. Digitaal ingediend bezwaar, bijvoorbeeld per e-mail, wordt niet in behandeling
genomen.

REALISEREN/INSTELLEN VAN PARKEERVOORZIENINGEN VOOR
HET OPLADEN VAN ELEKTRISCHE AUTO'S
De gemeente heeft besloten tot het instellen/ "uitsluitend opladen elektrische voertuigen".
realiseren van een tweetal gereserveerde parkeervoorzieningen voor het opladen van elek- Publicatie/ter inzage
trische auto's gelegen aan Victorialaan ter hoog- De stukken van dit verkeersbesluit liggen op
te van het kruispunt met de Wilhelminalaan. het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn de
Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd
procedures 1a en 4 van toepassing (zie procedoor middel van toepassing van bord E04 (par- durekader) in de periode van 22 juli 2020 t/m
keergelegenheid) met onderbord met de tekst 2 september 2020.
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 OostBrabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

BOUWEN
EN WONEN

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT
•H
 et 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.
• 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.

WEGWERKZAAMHEDEN
Brug Kampdijklaan
• Tot en met 24 juli is de brug Kampdijklaan
afgesloten i.v.m. reparatiewerkzaamheden.
• Autoverkeer wordt omgeleid.
• Fietsverkeer heeft doorgang over de brug.

•D
 e Vijverbosweg is tot en met 22 juli afgesloten.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
Zonneweilaan
• De Zonneweilaan is vanaf 17 augustus afgesloten vanaf de Loonsebaan tot en met de Ridder
van Brechtlaan.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Postweg
Kampdijklaan
• De Postweg is vanaf 31 augustus afgesloten
• Tot en met 24 juli is de aansluiting Kampdijklaan
ter hoogte van de aansluiting met de Louise
– Postweg afgesloten voor gemotoriseerd verde Colignylaan.
keer.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
•
De Kampdijklaan is uitsluitend bereikbaar • De omleidingsroute N65 voor vrachtverkeer
vanaf de Loonsebaan.
> 4,10 m1 wordt omgeleid via de A2; afslag 24.
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.

Michiel de Ruyterweg
• In verband met de nieuwbouw van woningen
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
Bestevaer en de Esschestraat.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
Er liggen geen plannen ter inzage.
•U
 vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op www.vught.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

•H
 ebt 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.

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
de activiteiten bouwen en monumenten worden
voorgelegd aan de Welstandscommissie. Andere
INGEKOMEN AANVRAGEN
aanvragen omgevingsvergunning worden ambte- OMGEVINGSVERGUNNING
lijk getoetst als ze voldoen aan de sneltoetscri- • Raadhuisstraat 5, plaatsen carport, OV20201191,
teria uit de Welstandsnota. De vergaderingen van
ingekomen 13 juli 2020;
de Welstandscommissie zijn openbaar. De agen- • Lekkerbeetjenlaan 46, uitbreiden woning, OV
da voor elke vergadering staat op de site van de
20201189, ingekomen 12 juli 2020;
gemeente Vught, www.vught.nl. De vergaderin- • 
Boterbloemstraat 21, constructieve wijziging
gen zijn in de oneven weken op dinsdagmorgen
i.v.m. nieuwe trap woning, OV20201190, ingein het gemeentekantoor. Voor meer informatie
komen 13 juli 2020;

PROCEDURES
1 Ter inzage en/of informatie
De stukken liggen ter inzage in de periode die
vermeld staat in de publicatie. Informatie over en
inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
a Ontvangst- en Informatiebalie
b Bouwen en Wonen (op afspraak)
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verkregen worden.
2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indienen bij: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publicatie anders is vermeld). Mondelinge zienswijzen
kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar,
tenzij in de publicatie anders is vermeld. Informatie
over de behandelend ambtenaar treft u aan bij de
stukken die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze
indienen gedurende de termijn dat de aanvraag ter
inzage ligt bij de aangegeven instantie (6 weken,
tenzij anders in de publicatie staat vermeld).
Wat doet de gemeente met uw reactie?
Na afloop van de termijn wordt een besluit genomen. Uw zienswijze en een eventuele reactie hierop van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als
indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte
gebracht van het besluit.
3 Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in procedure 2 is omschreven.
4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend door
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
weken). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;

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

- de dagtekening;
- e en omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht;
- d e gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij
anders in de publicatie staat vermeld):
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10100, 5260 GA Vught
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Oost-Brabant Sector Bestuursrecht
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
5. Beroepschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een beroepschrift worden ingediend door
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
weken). Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen het
beroep is gericht;
- de gronden van het beroep
Het beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank
Oost-Brabant sector Bestuursrecht, Postbus
90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde
rechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
site voor de precieze voorwaarden.Voor het
indienen van een beroepschrift is griffierecht
verschuldigd. Het beroepschrift schorst de werking
van het besluit niet. Als sprake is van een
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een
verzoek om een voorlopige voorziening
indienen bij de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank.

Gemeente Vught

@Vught

• De Ketting 1 A, tijdelijke plaatsen van een tent,
Het College van B&W heeft besloten deze aanwoning door het aanbrengen van nieuwe kozij- PROCEDURE
OV20201192, ingekomen 13 juli 2020;
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
nen, gevelbekleding en triple glas, OV20201174. Op dit besluit zijn de procedures 1b en 4 van
• Michiel de Ruyterweg 126, plaatsen van een
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
De vergunning is verzonden op 14 juli 2020.
toepassing.
dakkapel met nokverhoging, OV20201193, inge- algemene bepalingen omgevingsrecht.
• Esdoornlaan 10, verbouwen en uitbreiden van
komen 16 juli 2020;
de woning, OV20201182.
VERLEENDE
•
Heuvel 4, aanbrengen van belettering, VERLEENDE
De vergunning is verzonden op 16 juli 2020.
EVENEMENTENVERGUNNING
OV20201194, ingekomen 16 juli 2020;
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
•
Raadhuisstraat 5, plaatsen van een carport, • 
Boxtelseweg (naast A2 tussen Vught en
•
Stationsstraat 34, verbouwen woning,
BOUW
OV20201191.
Boxtel, tussen Glorieuxlaan en Esscheweg),
OV20201195, ingekomen 16 juli 2020;
• Laan van Voorburg 13, plaatsen van een horecaDe vergunning is verzonden op 17 juli 2020.
Ploegentijdrit Vughtse IJsclub op zaterdag 26
•
Deutersestraat 37, projectafwijkingsbesluit,
voorziening, OV20191268.
september 2020 van 09.00 tot 17.00 uur, AP
OV20201196, ingekomen 17 juli 2020.
De vergunning is verzonden op 14 juli 2020.
INGEKOMEN SLOOPMELDING
2020105.
• Peperstraat 3, keimen van een muur aan de • Industrieweg 12A, slopen van een gedeelte van
De vergunning is verleend op 9 juli 2020.
PROCEDURE
zijkant van de woning, OV20201163.
de bebouwing, SM20207025.
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
De vergunning is verzonden op 14 juli 2020.
De melding is geaccepteerd op 15 juli 2020.
PROCEDURE
procedurekader), onder vermelding van het • 
Boslaan 49, bouwen van een patiomuur,
Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepasaanvraagnummer
OV20201188.
PROCEDURE
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen
De vergunning is verzonden op 17 juli 2020.
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
zes weken met ingang van de dag na die waarop
BESLUIT VERLENGING
• Helvoirtseweg 128, wijzigen pui en situatie trap,
procedurekader).
de beschikking is verzonden worden aangeteBESLISTERMIJN AANVRAAG
OV 20201074.
kend.
OMGEVINGSVERGUNNING
De vergunning is verzonden op 17 juli 2020.
BESLUIT HOGERE WAARDE WET
• Perceel L 2835 t.h.v. Raadhuisstraat 4, nieuwGELUIDHINDER
VERKOOPVERGUNNING VUURWERK
bouw 'Centrumplan Oost', de nieuwbouw van
BOUW EN INRIT / UITWEG
Ten behoeve van het realiseren van een • 
Stationsstraat 33a, vergunning voor het ter
5.850m2 commerciële ruimten, 88 appartemen- • Michiel de Ruyterweg 46, verplaatsen schutting
woonbestemming aan de Kleine Gent 9 te
beschikking stellen en aanwezig houden van
ten en een ondergrondse parkeervoorziening
en aanleggen in-/uitrit, OV20201145.
Vught is een aanvraag om hogere waarden
consumentenvuurwerk op 29, 30 en 31 decemvoor 146 auto's en 86 bergingen.
De vergunning is verzonden op 14 juli 2020.
ber 2020 tussen 8.00 en 22.00 uur, AP2020106.
ingevolge de Wet geluidhinder ingediend.
De brief is verzonden op 14 juli 2020.
Deze ontheffing is aangevraagd vanwege het feit
De vergunning is verleend op 14 juli 2020.
PLANOLOGISCHE AFWIJKING
dat de voorkeursgrenswaarde met betrekking
PROCEDURE
• Kleine Gent 9, wijzigen bestemming van kantoor
tot de toegestane geluidsbelasting overschreden
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
naar wonen, OV20201115.
wordt. Burgemeester en wethouders hebben
Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepasprocedurekader), onder vermelding van het
De vergunning is verzonden op 17 juli 2020.
besloten de verzochte hogere waarden vast te
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen
aanvraagnummer.
stellen.
zes weken met ingang van de dag na die waarop
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
de beschikking is verzonden worden aangete•
Oisterwijkstraat 10, verduurzamen van de
kend.
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