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DE EERSTE STAP NAAR NIEUWBOUW VOOR
VUGHTSE SCHOOL ZUIDERBOS
Op dinsdag 20 oktober kwam de bouw van
een nieuwe school voor speciaal onderwijs
Zuiderbos een belangrijke stap dichterbij. Toen
werd de gemeente Vught eigenaar van de
extra grond, nodig om de nieuwe school
in zorgpark Voorburg een geschikte plek te
geven. De Vughtse wethouder Toine van de
Ven en bestuursvoorzitter Eddy van Doorn
van Reinier van Arkel tekenden voor de eigendomsoverdracht.

Naast de ondergrond van de huidige school, die
al in gemeentelijk bezit is, beschikt de gemeente nu over voldoende grond voor de permanente nieuwbouw in overeenstemming met de
geldende onderwijsnormen. Nieuwbouw voor
Zuiderbos is nodig omdat het huidige gebouw
niet meer aan de eisen voldoet en een deel
ervan gesloopt gaat worden. Bovendien is de
school uit haar oude jas gegroeid.

LANDELIJKE CAMPAGNE WHATSAPP-FRAUDE
Op 16 oktober is de politie een landelijke campagne gestart om slachtoffers preventief
te waarschuwen voor Whatsapp-fraude. Zij doen dit via facebook en Instagram.
Jeugdagenten Thom en Edith gaven in hun arti- Voorbeelden:
kel -gemeentepagina d.d. 21 oktober- al aan dat • Mam, ik heb mijn telefoon per ongeluk in de
sinds de komst van het coronavirus er een verwasmachine gedaan en kan niet meer interschuiving te zien is. Digitale criminaliteit, zoals
netbankieren.
de Whatsapp-fraude is daar een van.
• Buurman, ik ben mijn telefoon kwijt. Kun je
snel 200 euro overmaken?
Whatsapp-fraude: wat houdt dit in?
Bij Whatsapp-fraude vraagt een vriend, familie- Hoe herkennen en voorkomen?
lid of andere bekende u een geldbedrag over te Wilt u meer weten over hoe u Whatsappmaken omdat hij/zij dringend geld nodig heeft. fraude kunt herkennen dan wel voorkomen? Of
Achteraf blijkt het geen familielid of goede
bent u slachtoffer geworden van deze fraude?
bekende te zijn, maar een oplichter.
Kijk voor meer informatie op de website van
de Politie onder het kopje ‘Whatsappfraude
(vriend-in-noodfraude)’.

OPHALEN SNOEIHOUT ZATERDAG 7 NOVEMBER
Op zaterdag 7 november halen we uw snoeihout gratis aan huis op. Leg het snoeihout
zaterdagochtend vóór 07.30 uur aan de straat. De bundels mogen niet langer zijn dan
1,5 meter en maximaal 15 kilo wegen.
U kunt uw snoeiafval ook gratis naar de Milieustraat brengen. De Milieustraat is op woensdag en
vrijdag open van 12.30 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

DOWNLOAD UW TAXATIEVERSLAG WOZ
VÓÓR 1 NOVEMBER
Kijk op vught.nl
Alle inwoners van Vught kunnen digitaal hun belastingzaken met de gemeente regelen. Zoals hun taxatierapport en aanslag OZB inzien en betalen. Ook kan men online
bezwaar maken of de betalingen via automatisch incasso regelen. Doordat we de software moeten vervangen, kunt u vanaf 1 november niet meer uw taxatierapporten en
aanslagen OZB online bekijken. Wilt u dus bijvoorbeeld uw taxatierapport behouden?
Download deze dan vóór 1 november.
Vanaf 1 november kunt u dus niet meer uw
taxatierapport of uw aanslag WOZ online
inzien. Ook kunt u dan geen bezwaar meer
maken of uw automatische incasso regelen.
Vanaf eind mei is de nieuwe software geïnstalleerd en kunt u al deze zaken weer online
regelen via vught.nl.
Wilt u gegevens bewaren? Download
deze vóór 1 november
Wilt u uw gegevens bewaren? Bijvoorbeeld
uw taxatieverslagen, download deze dan vóór
1 november. Na 1 november 2020 kunt u de
taxatieverslagen niet meer bekijken of down-

loaden. Ook de gemeente Vught kan deze niet
meer naar u opsturen. Dus wilt u deze gegevens bewaren, download ze of print ze uit en
bewaar ze zelf.
Tijdelijke vervanging online
dienstverlening
Via www.vught.nl zetten we de online dienstverlening na 1 november tijdelijk dus in afgeslankte vorm voort. U kunt dan bezwaar maken
en betalingen via automatisch incasso regelen.
Nadat u de aanslag in maart 2021 ontvangt,
kunt u het taxatieverslag ook online aanvragen
op vught.nl

18 NOVEMBER 2020:
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
Het dorp Helvoirt gaat vanaf 1 januari 2021 deel uitmaken van de gemeente Vught.
Bij zo’n gemeentelijke herindeling horen nieuwe verkiezingen. Op 18 november 2020
zijn er in Vught dan ook vervroegde verkiezingen voor de gemeenteraad. Belangrijk,
want de gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De leden
van de gemeenteraad nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn.
Bijvoorbeeld over woningbouw, het aanleggen van straten en fietspaden, jeugdhulp en
hoe hoog de gemeentelijke belastingen zijn.
De gemeenteraad krijgt er met de komst
Helvoirt en hebt u geen stempas ontvangen? Of
van Helvoirt twee zetels bij. Inwoners van
bent u de stempas kwijt? U kunt twee dingen
Cromvoirt, Helvoirt en Vught die mogen stem- doen:
men, kiezen 23 raadsleden. Deze raadsleden
zijn lid van een politieke partij. De politieke • Maak een afspraak op het Vughtse gemeentepartijen, die samen een meerderheid in de raad
kantoor. Neem uw paspoort, identiteitskaart
hebben, gaan samenwerken. Ze vormen een
of rijbewijs mee. U krijgt dan een nieuwe
zogenaamde coalitie. Ze kiezen wethouders die
stempas. Dit kan tot 17 november, 12.00 uur.
er – samen met ambtenaren – voor zorgen dat
Woont u in Helvoirt? Maak dan een afspraak
de besluiten van de gemeenteraad worden uitop het gemeentekantoor in Haaren;
gevoerd. De gemeenteraadsleden controleren
weer of ze dit goed doen.
• Download het formulier op www.vught.nl\
verkiezingen, print het uit en vul het in. Stuur
De herindelingsverkiezingen zijn anderhalf jaar
het op of geef het af bij het gemeentekaneerder dan de gemeenteraadsverkiezingen in
toor. Zorg ervoor dat het ingevulde formulier
andere gemeenten. Daarom zit de gemeenuiterlijk 12 november in het bezit is van de
teraad die we op 18 november kiezen ook
gemeente. Inwoners uit Helvoirt gebruiken
anderhalf jaar langer dan de gebruikelijke vier
het formulier op de website van de gemeente
jaar, namelijk tot 2026.
Haaren.
Stempas
Iedereen die op18 november mag stemmen,
heeft inmiddels een stempas ontvangen. Deze
stempas hebt u nodig om te kunnen stemmen. Woonde u op 5 oktober 2020 in Vught of

U ontvangt de nieuwe stempas per post. Vindt
u uw oude stempas weer terug? Deze kunt u
weggooien, want deze is niet meer geldig als u
een nieuwe hebt aangevraagd.

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

De Bréautélaan
•
De De Bréautélaan is tot woensdag 28
oktober 16.00 uur afgesloten ter hoogte van
huisno 17.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

WEGWERKZAAMHEDEN

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT
•H
 et 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.
• 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.

KLACHTENVERORDENING EN -REGELING
GEMEENTE VUGHT VASTGESTELD
Op 8 oktober 2020 heeft de gemeenteraad
de Klachtenverordening gemeente Vught vastgesteld. Daarin heeft de raad vastgelegd dat
klachtbehandeling twee fases kent. In de eerste
fase probeert de klachtbehandelaar de klacht
direct of door bemiddeling tot tevredenheid
van de klager op te lossen. Dit is de informele
fase. In de tweede fase wordt de wettelijke
procedure voor de behandeling van klachten
gevolgd. Een klager kan ook direct kiezen voor
deze formele procedure.
Burgemeester en wethouders hebben de
regels van de gemeenteraad nader uitgewerkt in de Klachtenregeling gemeente Vught.
Daarin is bepaald op welke wijze en door wie
klachten worden behandeld. Ook bevat de
Klachtenregeling bepalingen om er voor te zor-

gen dat de wettelijke regels worden nageleefd.
Als een klager niet tevreden is over de afhandeling van een klacht kan deze zich wenden tot de
Nationale Ombudsman.
De Klachtenverordening gemeente Vught en
de Klachtenregeling gemeente Vught treden in
werking op 28 oktober 2020.
Regelingen inzien
De Klachtenverordening en de Klachtenregeling
zijn bekendgemaakt in het elektronisch
Gemeenteblad van de gemeente Vught en zijn
te raadplegen via officielebekendmakingen.nl
De verordening en de regeling liggen ook
ter inzage bij de Ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van
Rooijstraat 1 te Vught.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
•G
 ewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
‘Gogelstraat 3, Vught’
• Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan
'Loverensestraat 2, Cromvoirt'
• Ontwerp bestemmingsplan ‘Rozenoord’
• Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
‘De Braacken van Mariënhof’
• Vastgesteld bestemmingsplan ‘St.
Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt’

•U
 vindt alle informatie over de plannen, gebieden 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.

Dinsdag 3 november:
MARTINIHAL VUGHT GERESERVEERD VOOR
GRIEPPRIK PATIENTEN VAN HUISARTSENPRAKTIJK
‘DE GROENE BEUK’
In deze tijd van het jaar krijgen veel inwoners een griepprik.Volgens goed gebruik regelt
elke huisartsenpraktijk in Vught zelf de tijd en plaats van de prik voor de eigen patiënten. Huisartsenpraktijk De Groene Beuk koos voor de Martinihal. Alléén de patiënten
van De Groene Beuk met een persoonlijke oproep voor een griepprik (níet in combinatie met een pneumokokkenprik) kunnen hier op dinsdag 3 november terecht. Voor
elke patiënt geldt een aangegeven tijdstip tussen 13.00 en 18.00 uur. Er zijn ongeveer
800 patiënten. Vanzelfsprekend worden de coronaregels in acht genomen.
De gemeente richt de Martinihal zo in dat de
BELANGRIJK:
patiënten de vereiste 1,5 meter afstand van • Alléén patiënten van ‘De Groene Beuk’ mét
elkaar houden. De gemeente en huisartseneen oproep voor de griepprik kunnen in de
praktijk De Groene Beuk roepen de patiënten
Martinihal terecht.
op om zoveel mogelijk met de fiets naar de • Deze prikactie is niet voor patiënten van De
Martinihal te komen om verkeersopstoppinGroene Beuk met een oproep voor zowel de
gen voorkomen. Houd bij uw bezoek aan de
griepprik als de pneumokokkenprik. Zij hebMartinihal 1,5 meter afstand, was vooraf uw
ben een afspraak op een andere datum in de
handen, ga thuis naar het toilet en draag een
huisartsenpraktijk
mondkapje.
• Zonder oproep van De Groene Beuk voor
de griepprik wordt u niet toegelaten in de
Martinihal

BRUG DEUTERSESTRAAT
Vervanging tijdelijke verkeersmaatregelen op donderdag 5 november
De brug aan de Deutersestraat kan bezwijken bij een te grote belasting.Vanwege
de veiligheid van weggebruikers is eerder dit jaar besloten om zware- en landbouwwerktuigen te weren. Helaas hebben we moeten constateren dat niet
iedereen zich aan de regels houdt. De verkeers- en waarschuwingsborden worden
genegeerd en betonnen blokken worden door onbevoegden aan de kant geschoven.
Het acuut veiligheidsrisico van de brug aan
de Deutersestraat is algemeen bekend. Ook
de genomen maatregelen geven dit risico aan.
Om ervoor te zorgen dat zwaardere voertuigen breder dan 2,20 m echt geen gebruik
meer kunnen maken van de brug, vervangen
we de betonnen blokken door een vangrail
tussen de leuning. Er wordt hard gewerkt aan
een structurele oplossing voor wat betreft
de draagkracht van de brug. Tot dan zijn de
genomen maatregelen noodzakelijk.

Brug Deutersestraat afgesloten
Op donderdag 5 november vinden de werkzaamheden plaats, eventueel met een uitloop
naar vrijdag 6 november. Bij deze ingreep
wordt gebruik gemaakt van groot materiaal.
Om de veiligheid van de aannemer en de
gebruikers van de brug te garanderen, is de
brug op 5 en 6 november volledig afgesloten
voor alle verkeer. Ook voor voetgangers en
fietsers.

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.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Deutersestraat
•
In verband met reparatiewerkzaamheden is de brug Deutersestraat over het
Drongelenskanaal van donderdag 5 november
07.00 uur t/m vrijdag 6 november 17.00 uur
afgesloten voor alle verkeer.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Zonneweilaan
• De Zonneweilaan is afgesloten vanaf de Ridder
van Brechtlaan tot Zonnebos.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

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

Oproep aan culturele organisaties in Vught en Cromvoirt
VRAAG FINANCIËLE STEUN VOOR UW EXTRA
CORONAKOSTEN OF GEDERFDE INKOMSTEN
De cultuursector heeft het moeilijk door de coronamaatregelen. Het kabinet heeft
geld beschikbaar gesteld om de sector te steunen, ook op lokaal niveau. De gemeente
zorgt voor de verdeling van dit geld. Heeft uw culturele organisatie financiële steun
nodig vanwege extra kosten of gederfde inkomsten door de coronacrisis? Vraag dan
een bijdrage aan.
De gemeente wil de culturele organisaties snel
en op eenvoudige wijze helpen. We rekenen
erop dat u geen aanvraag doet als u geen steun
nodig hebt.

een e-mail naar subsidies@vught.nl. Geef aan
dat u vanwege extra coronakosten of gederfde
inkomsten gebruik wenst te maken van financiële ondersteuning. Vermeld de volgende gegevens in uw mail:
Voor wie?
• De naam van uw (culturele) organisatie
De financiële steun is bedoeld voor culturele • De naam en het telefoonnummer/e-mailadres
organisaties die hier behoefte aan hebben vanvan uw contactpersoon
wege extra kosten of gederfde inkomsten door • Het IBAN (rekening) nummer van uw orgade corona-maatregelen.
nisatie
Voor wie niet?
De regeling is niet bestemd voor commerciële organisaties, zelfstandige kunstenaars en
ZZP’ers in de culturele sector. Zij kunnen, als
zij aan de voorwaarden voldoen, gebruik maken
van de landelijke regelingen en voorzieningen.

Wees op tijd
De aanvraagtermijn voor financiële steun sluit
met ingang van 5 november aanstaande. Dien
uw aanvraag daarom op uiterlijk 4 november
2020 in.

Hoe werkt het?
U ontvangt gemeentelijke subsidie
Ontvangt uw culturele organisatie gemeentelijke subsidie, dan hoeft u niet in actie te komen.
U krijgt dan binnen twee weken een e-mail van
ons. Daarin vragen we u of u te maken hebt
met extra ‘coronakosten’ of inkomstenderving
en in aanmerking wilt komen voor financiële
steun.

Een praktische aanpak
Om u en onszelf niet onnodig te belasten, kiezen we voor een praktische aanpak zonder te
veel rompslomp. Zijn de aanvragen ingediend,
dan bepalen we hoe we u op een rechtvaardige wijze kunnen helpen. We zorgen voor een
snelle uitbetaling van toegekende vergoedingen.
Houdt u er rekening mee dat het om een
tegemoetkoming gaat. We vergoeden niet de
werkelijke kosten.

U ontvangt géén gemeentelijke subsidie
Ontvangt uw culturele organisatie géén
gemeentelijke subsidie maar hebt u wel behoefte aan een financiële bijdrage, stuur dan zelf

Vragen?
Hebt u vragen over de financiële steun voor de
culturele organisaties, stelt u ze dan bij voorkeur per e-mail: gemeente@vught.nl.

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.
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slechte bomen, OV20201267, ingekomen 15 	De vergunning is verzonden op 20 oktober 	De melding is geaccepteerd op 20 oktober
oktober 2020;
2020.
2020.
BOUWEN
•	
Loyolalaan 32, bouwen van een bijgebouw,
OV20201268, ingekomen 16 oktober 2020;
PLANOLOGISCHE AFWIJKING
PROCEDURE
EN WONEN
•	Hoevensestraat 6, plaatsen dakkapel ter ver- •	Moleneindplein 9, tijdelijke bewoning in een
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
vanging van de bestaande, OV20201269, ingevoormalig schoolgebouw, OV20201233.
procedurekader).
WELSTAND
komen 20 oktober 2020;
	De vergunning is verzonden op 22 oktober
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor •	Industrieweg 12 A, realiseren van zes nieuwe
2020.
de activiteiten bouwen en monumenten worbedrijfsunits, OV20201270, ingekomen 22
den voorgelegd aan de Welstandscommissie.
oktober 2020;
INGEKOMEN SLOOPMELDING
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor- •	
Gogelstraat 3, aanleggen nieuwe uitrit, •	
Gogelstraat 4, slopen van een garage, SM
MILIEU
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
OV20201275, ingekomen 22 oktober 2020;
20207053.
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De • Loverensestraat 11, aanleg van een vijver en 	De melding is geaccepteerd op 20 oktober
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
weg, OV20201276, ingekomen 22 oktober
2020.
MELDING ARTIKEL 8.40 WET
openbaar. De agenda voor elke vergadering 2020.
•	
Vliertstraat 59, verwijderen van asbesthou- MILIEUBEHEER
staat op de site van de gemeente Vught, www.
dende materialen, SM20207058.
Burgemeester en wethouders van Vught maken
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven
PROCEDURE
	De melding is geaccepteerd op 22 oktober bekend, dat de volgende melding als bedoeld
weken op dinsdagmorgen in het gemeente- Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
2020.
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is
kantoor. Voor meer informatie kunt u con- procedurekader), onder vermelding van het
ingekomen:
tact opnemen met het secretariaat van de
aanvraagnummer
PROCEDURE
•	
Op 6 september 2020 ingekomen melding
Welstandscommissie via telefoonnummer 073
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
op grond van het Besluit algemene regels
65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag VERLEENDE
procedurekader).
inrichtingen milieubeheer (activiteitenbesluit),
tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00 OMGEVINGSVERGUNNINGEN
wijzigen locatie van de gastank, MM20200010,
tot 12.30 uur.
INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING
gevestigd aan de Gementweg 3, te Cromvoirt.
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost- BOUW
•	
Marktveld 8, brandveilig gebruik restaurant, De melding is geaccepteerd op 22 oktober
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125, •	
St. Lambertusstraat 80, verbouwen van de
GM20208008, ingekomen 12 maart 2020.
2020.
5200 MA ’s-Hertogenbosch.
woning, OV20201252.
	De melding is geaccepteerd op 15 oktober
	De vergunning is verzonden op 20 oktober
2020.
PROCEDURE
INGEKOMEN AANVRAGEN
2020.
•	Nieuwe Linie 1 t/m 15, gebruiksmelding brand- Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
OMGEVINGSVERGUNNING
•	
St.-Lambertusstraat 82, verbouwen van de
veilig gebruik kantoorgebouw, GM20208012, procedurekader).
•	Diverse locaties in Vught, kappen 37 dode en
woning, OV20201253.
31 maart 2020.
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Gemeente Vught

@Vught

