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WETHOUDER TOINE VAN DE VEN GEEFT
STARTSEIN SJORS SPORTIEF EN SJORS
CREATIEF IN VUGHT EN HELVOIRT
Wethouder Toine van de Ven reikte op maandag 14 september het eerste boekje van
Sjors Sportief en Creatief uit aan de winnares van de tekenwedstrijd. Fenne Schellekens,
leerling van Zuiderbos, maakte de mooie tekening die nu prijkt op de voorkant van het
Sjors boekje. Ook bezocht de wethouder de Dr. Landmanschool in Helvoirt.
In totaal worden er 3000 boekjes op alle basisscholen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt afgegeven en uitgedeeld aan de kinderen.
Inschrijven vanaf woensdag
16 september 16.00 uur
In het boekje staan ruim 200 creatieve, educatieve en sportieve activiteiten voor kinderen
uit groep 1 t/m 8. Op woensdag 16 september om 16.00 uur vindt de kick-off plaats en
kunnen de kinderen zich inschrijven voor die
gave activiteiten. Om in te schrijven ga je naar

www.vughtbeweegt.nl. Op dit platform staan
ook activiteiten voor jongeren, volwassenen en
senioren. Dus voor iedereen de moeite waard
om er eens een kijkje te nemen.
Heb je altijd al een sport of iets creatiefs willen
uitproberen? Dan is dit je kans!
Sjors Sportief en Sjors Creatief is onderdeel
van Vught Beweegt en een initiatief van MOVE
Vught en Plaza Cultura.

BIJ MAXX WEER VAN START
U bent weer elke donderdag van harte welkom bij Bij MaxX in DePetrus. Bij MaxX
zorgt ervoor dat inwoners van Vught zo lang mogelijk en zo gewoon mogelijk mee
kunnen blijven doen aan allerlei activiteiten in Vught. Wanneer deelnemen niet meer
vanzelf gaat, biedt Bij MaxX net dat beetje extra hulp voor het vinden van een fijne
en leuke daginvulling op maat.
Twee bruggenbouwers
Bij MaxX heeft sinds september twee bruggenbrouwers: Angeline van Gulik en Marianne
van Boxtel. Angeline begeleidt en ondersteunt
de deelnemers die aan de bestaande reguliere
activiteiten of nieuwe activiteiten binnen of
bij DePetrus deelnemen. Zowel op het gebied
van welzijn, maar ook op het gebied van zorg,
zoals verpleegkundige taken die een deelnemer
misschien nodig heeft. Marianne gaat zich meer
richten op het netwerk, waaronder de dienstverlening aan bijvoorbeeld verenigingen. Zij is
werkzaam bij Vughterstede en zit zowel in het
Mantelzorgteam als het Dementienetwerk.
Fijne daginvulling voor iedereen
Bij MaxX maakt zoveel mogelijk gebruik van
het activiteitenaanbod dat er in Vught is. Als het
nodig is, zorgt Bij MaxX voor praktische hulp,
zorg en begeleiding. Enthousiaste vrijwilligers
begeleiden de deelnemers bij de activiteiten.
De hulp van Bij MaxX is gratis. Voor sommige
activiteiten betaalt u de gewone deelnemersbij-

drage, andere activiteiten zijn gratis. Eventuele
kosten zetten wij vooraf met u op een rij.
Meer informatie
Hebt u interesse of wilt u in contact komen
met Bij MaxX? Bij MaxX is bereikbaar via tel.
06 40 76 81 76 en 06 40 08 80 24 of mail naar
BijMaxX@gmail.com. In een gesprek neemt
een medewerker van Bij MaxX de wensen met
u door en zet, in overleg met u, verdere stappen.
Iedere donderdag in DePetrus
Bij MaxX is elke donderdag aanwezig van 10.00
tot 16.00 uur in DePetrus, Heuvel 2. U kunt
meedoen aan de activiteiten. Doet u mee aan
het programma? Dan kunt u kiezen voor een
(warme) lunch. Uiteraard wordt er rekening
gehouden met de coronarichtlijnen.
Bij MaxX is een initiatief van Samen Sterk in de
Wijk en wordt uitgevoerd door Anders Bezig
Zijn, Vivent, Vughterstede en Welzijn Vught.

DE GEHEUGENBIBLIOTHEEK IS WEER GEOPEND!
Dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur
HISTORISCHE WANDELING IN VUGHT OP 1 OKTOBER 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 1 oktober 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 vrijwilligers van de Geheugenbibliotheek
staan u weer te woord op dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. U kunt bij
hen terecht voor vragen over de boeken en
materialen op het gebied van dementie en het
geheugen en voor vragen over dementie. Zij
wijzen u de weg naar alle voorzieningen voor
mensen met dementie en hun mantelzorgers
en vertellen u meer over spelletjes die u samen

kunt doen met degene met dementie. Uiteraard
houden zij rekening met de coronamaatregelen.
Hebt u de Geheugenwijzer al? Deze handige
wijzer geeft antwoord op veel gestelde vragen
over het omgaan met dementie en wijst u de
weg naar alle organisaties voor mensen met
dementie en hun naasten. De Geheugenwijzer
is gratis af te halen bij de Geheugenbibliotheek.

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT

De historische wandelingen gaan door bij mini- • Het gemeentekantoor is open op maandag van 09.00 tot 19.30 uur en van dinsdag tot en met
donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
maal 4 deelnemers.
• 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

1 september 2020:
INVORDERING GEMEENTELIJKE HEFFINGEN HERVAT

WEGWERKZAAMHEDEN

Alle Vughtse inwoners en ondernemers hebben dit jaar automatisch uitstel van betaling gekregen van de gemeentelijke heffingen. Er zijn de afgelopen maanden dan ook
Jagersboschlaan
geen betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen verzonden. Met het • 
De Jagersboschlaan is afgesloten tussen
uitstel wil het college de financiële gevolgen van de coronacrisis verlichten voor inwoMartinilaan en Vijverbosweg.
ners en bedrijven. Op 1 september eindigde het uitstel van betaling en is de invorde- • 
Het fietsverkeer tussen Martinilaan en
ring weer opgestart. Wat betekent dat voor u?
Vijverbosweg wordt omgeleid via de N65.
• Het fietspad richting Molenrijnselaan is bereikU hebt betaald
Hoe betaalt u?
baar.
Hebt u de aanslag gemeentelijke heffingen
U maakt het bedrag over op rekeningnummer • Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
(de onroerende-zaakbelastingen) betaald? Dan
NL97 BNGH 0285 0090 52 van de gemeente
hoeft u niets meer te doen. U hebt aan uw Vught. Doet u dat vóór 30 september en ver- Zonneweilaan
betalingsverplichting voldaan binnen de (uitge- geet u niet het aanslagnummer te vermelden.
•
De Zonneweilaan is afgesloten vanaf de
stelde) betalingstermijn en de gemeente dankt
Loonsebaan t/m Zonneweilaan 21.
u voor uw bijdrage en medewerking. Maakt u
Meedoen met de automatische incasso
•
De Zonneweilaan is afgesloten vanaf de
gebruik van automatische incasso, dan betaalt u
U kunt nu ook nog meedoen met de automaLoonsebaan tot de Koepelweg afgesloten.
sowieso op tijd.
tische incasso voor de resterende vier termij- • Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
nen van de aanslag 2020. Als u daarvoor kiest,
U hebt nog niet betaald
machtigt u de gemeente Vught het belastingbe- Postweg
Hebt u de gemeentelijke aanslag nog niet
drag in vier gelijke maandelijkse termijnen van • De Postweg is afgesloten ter hoogte van de
betaald? Doe het dan nu. De verlengde beta- uw rekening af te schrijven.
aansluiting met de Louise de Colignylaan.
lingstermijn is op 1 september verstreken. De
De vier termijnen worden in de maanden • Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
invordering gaat door. Hieronder leest u hoe u
september tot en met december 2020 telkens
kunt betalen en hoe u gebruik kunt maken van
aan het eind van de maand afgeschreven. Wilt
automatische incasso, ook nog in 2020.
u hier gebruik van maken, vraag dan automatische incasso aan met uw DigiD via www.vught.
BOUWEN
Problemen met betalen?
nl/belastingen, automatische incasso. Doe dat
Hebt u problemen met betalen, neemt u dan
vóór 20 september 2020.
EN WONEN
contact op met de gemeente. Dan zoeken we
WELSTAND
samen naar een passende oplossing. Als het
Doorlopende machtiging
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
nodig is, geven we u in deze bijzondere tijd
De automatische incasso is een doorlopende
de activiteiten bouwen en monumenten worgraag wat extra ruimte om uw aanslag te beta- machtiging. De aanslag voor de volgende jaren
den voorgelegd aan de Welstandscommissie.
len binnen uw financiële mogelijkheden. De
zal dan in tien gelijke maandelijkse termijnen
contactgegevens van de gemeente vindt u aan
van uw rekening worden afgeschreven. Eén Andere aanvragen omgevingsvergunning worden ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
het slot van deze publicatie.
maand na de dagtekening van het aanslagbiljet
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
wordt dan de eerste termijn afgeschreven.
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
Herinnering aanslag gemeentelijke
openbaar. De agenda voor elke vergadering
heffingen
Contact
staat op de site van de gemeente Vught, www.
Het is in deze ongewone en moeilijke tijd
Hebt u vragen over de aanslag of problemen
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven
goed mogelijk dat betaling aan uw aandacht is
met betalen? Neemt u dan snel contact op met
weken op dinsdagmorgen in het gemeenteontsnapt of dat u nog niet hebt kunnen betalen. het cluster WOZ/Belastingen. Bel 073 65 80
kantoor. Voor meer informatie kunt u conDaarom ontvangt u niet direct een aanmaning 680 of stuur een mail naar
tact opnemen met het secretariaat van de
met bijkomende kosten om u op uw betalings- belastingen@vught.nl.
Welstandscommissie via telefoonnummer 073
verplichting te wijzen, maar eerst een herinne65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag
ring zonder kosten.
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.

RAADSVERGADERING
Donderdag 17 september om 20.00 uur

De gemeenteraad vergadert op donderdag 17 september 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.
Inwoners kunnen de vergadering rechtstreeks
volgen via internet
(www.gemeenteraad.vught.nl).
HAMERSTUKKEN
• Mandatering begraven op eigen terrein
•
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan
Gogelstraat 3, Vught

BESPREEKSTUKKEN
• Vaststelling bestemmingsplan De Braacken van
Mariënhof
• Nota grondbeleid 2020-2024
•
Grondaankoop zorgpark Voorburg, locatie
Zuiderbos, school voor (V)SO

REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN PARKEERVOORZIENING VOOR HET OPLADEN VAN
ELEKTRISCHE AUTO’S (E-LAADPUNT)
De gemeente heeft besloten tot het instellen/ realiseren van een tweetal gereserveerde
parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s (E-laadpunt) gelegen aan de
Molenvenseweg tegenover huisnummer 63 in
Vught. Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd door middel van toepassing van bord
E04 (parkeergelegenheid) met onderbord met
de tekst “uitsluitend opladen elektrische voertuigen”.

Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn
de procedures 1a en 4 van toepassing (zie procedurekader) tot en met 14 oktober 2020. De
formele publicatie op 2 september 2020 plaats
heeft gevonden in de Staatscourant.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
Er liggen geen plannen ter inzage.

ook inzien op het gemeentekantoor.
•	Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
•	
U vindt alle informatie over de plannen,
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
gebieden en de procedure op www.vught.nl
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel.
en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
073 65 80 680.
•	Hebt u geen internet? De plannen kunt u

INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
•	Lidwinastraat 53, tijdelijke bewoning voormalig schoolgebouw, OV 20201232, ingekomen 8
september 2020;
•	Moleneindplein 9, tijdelijke bewoning voormalig schoolgebouw, OV 20201233, ingekomen 8
september 2020;
•	
St.-Lambertusstraat 33, verbouwen van een
boerderij, OV20201234, ingekomen 8 september 2020;
•	
Nieuwe Heikantstraat 21, bouwen van een
carport, OV20201235, ingekomen 10 september 2020;

•D
 e omleidingsroute N65 voor vrachtverkeer
> 4,10 m1 wordt omgeleid via de A2; afslag 24
•
De zuidelijke fietsverbinding Postweg is
afgesloten tussen Kampdijklaan en rotonde
Bosschweg.
• Fietsers worden omgeleid via de noordelijke
fietsverbinding. (tijdelijk 2 richtingen).
•
De aansluiting Postweg - J. van de
Meerendonklaan is afgesloten. Plan De Hagen
(voormalig Isabellaveld) is bereikbaar via de
nieuwe fietsverbinding Postweg - Mr. Harry
Hollalaan en wordt ontsloten via de fietsverbinding Mr. Harry Hollalaan - Prinsenlaan.
• De aansluiting rotonde Postweg - Poortlaan
is afgesloten.
•
Van 16 t/m 18 september is de zuidelijke
parallelweg Postweg (Juliana v. Stolberglaan tot
rotonde Bosscheweg) geheel afgesloten vanaf
de rotonde Poortlaan i.v.m. asfalteren.
Michiel de Ruyterweg
• In verband met de nieuwbouw van woningen
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
Bestevaer en de Esschestraat.

•	
Zonnebos 10, aanpassen van de gevel door
het vervangen kanteldeur door raampartij,
OV20201236, ingekomen 10 september 2020;
•	
Boslaan 49, bouw van een opslagloods,
OV20201237, ingekomen 11 september 2020.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer
BESLUIT VERLENGING
BESLISTERMIJN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
•	Michiel de Ruyterweg 126, plaatsen van een
dakkapel met nokverhoging, OV20201193.
	De brief is verzonden op 8 september 2020.
•	Druivenkas 1, bouw van een houten hekwerk,
OV20201205.
De brief is verzonden op 10 september 2020.
•	Esscheweg 24, wijzigen van bestemming naar
wonen, OV20201199.
De brief is verzonden op 10 september 2020.
•	
Kruishoeveweg 3, nieuwbouw veldschuur/
paardenstal, OV20201200.
De brief is verzonden op 11 september 2020.
•	
Oude Schanslaan 1, verbouwen woning,
OV20201208.
De brief is verzonden op 11 september 2020.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.
Het College van B&W heeft besloten deze aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken met
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.

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

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

maken bekend, dat de volgende melding(en) als VERLEENDE ONTHEFFING ART. 35
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieube- DRANK- EN HORECAWET
heer is ingekomen:
•	
Gementweg 4, ontheffing art. 35 voor het
BOUW
PROCEDURE
•	
op 25 maart 2020 ingekomen melding op
schenken van alcoholhoudende dranken bij
•	Versterstraat 22, plaatsen dakkapel voorzijde
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasgrond van het Besluit algemene regels inrichhet buiten restaurant ‘Eten bij de boer’ op vrijwoning, OV20201166.
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bintingen milieubeheer (activiteitenbesluit), meldag 18 september 2020 van 18.00 tot 23.00
De vergunning is verzonden op 11 september nen zes weken met ingang van de dag na die
ding voor het starten van een restaurant,
uur, AP2020137, ingekomen op 3 september
2020.
waarop de beschikking is verzonden worden
MM20200006, gevestigd aan de Marktveld 8
2020.
aangetekend.
te Vught.
	De ontheffing is verzonden op 7 september
AANLEG
De termijn vangt aan op 1 dag na verzendda- 	De melding is geaccepteerd op 10 september
2020.
•	Perceel L 3588 t.h.v. Taalstraat 149, het kappen
tum vermelden.
2020.
van bomen om de structuur van landgoed
PROCEDURE
Zoinsburg te herstellen, OV20201223.
INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING
PROCEDURE
Hierop is de procedure 4 van toepassing
De vergunning is verzonden op 10 september •	
Dokter Hillenlaan 13 A, brandveilig gebruik Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen zes
2020.
voor tijdelijke Albert Heijn, GM20208016, procedurekader).
weken met ingang van de dag na die waarop de
ingekomen 19 augustus 2020.
beschikking is verzonden worden aangetekend.
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
	De melding is geaccepteerd op 9 september VERLEENDE
•	Heiweg 10, verbouwen en uitbreiden van de
2020.
EVENEMENTENVERGUNNING
VERLEENDE
woning, OV20191287.
•	
Van Brederodekazerne (Lunettenlaan), thea- STANDPLAATSVERGUNNING
De vergunning is verzonden op 10 september PROCEDURE
tervoorstellingen ‘Stel je voor’ op zaterdag 31 •	
Moleneindplein, standplaatsvergunning voor
2020.
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
oktober van 10.00 tot 21.30 uur en zondag 1
de verkoop van oliebollen dagelijks in de peri•	Stationsstraat 34, het uitbreiden van de leef- procedurekader).
november van 10.00 tot 18.00 uur, AP2020136,
ode van 19 oktober 2020 t/m 15 januari 2021.
keuken, het bouwen van een berging en
ingekomen op 2 september 2020.
	De vergunning is verzonden op 8 september
het plaatsen van een nieuwe erfafscheiding,
	De vergunning is verzonden op 8 september
2020.
OV20201195.
2020.
	De vergunning is verzonden op 10 september
PROCEDURE
MILIEU
2020.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 4 van toepassing
Hierop is de procedure 4 van toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen zes
GEWEIGERDE AANVRAAG
MELDING ARTIKEL 8.40 WET
(zie procedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken met ingang van de dag na die waarop de
OMGEVINGSVERGUNNING
MILIEUBEHEER
weken met ingang van de dag na die waarop de
beschikking is verzonden worden aangetekend.
•	Prinsenlaan 1, plaatsen schutting, OV 20201107. Burgemeester en wethouders van Vught
beschikking is verzonden worden aangetekend.
	De beschikking is verzonden op 11 september
2020.

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