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AFVALBAKKENPLAN VAN START
Voor beheersing en voorkoming van afval
Vanaf vrijdag 20 november start de gemeen-
te Vught met een onderzoek naar open-
bare afvalbakken in de gemeente Vught en 
Helvoirt, het afvalbakkenplan. In opdracht 
van de gemeente brengt een adviesbureau 
de komende weken locaties en kenmerken 
van alle openbare afvalbakken in beeld. Zij 

maken foto’s van de afvalbakken en inspec-
teren deze. 

Waarom?
Door dit onderzoek kan de gemeente Vught 
in de toekomst de afvalbakken beter behe-
ren en zwerfafval/afvaldump voorkomen.

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT 
•  Het gemeentekantoor is open op maandag van 09.00 tot 19.30 uur en van dinsdag tot en met don-

derdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. M.u.v. woensdag 18 november. 
•   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.

HONDEN UITLATEN 
IN VUGHT

In de gemeente Vught hebben we nog 
steeds te veel overlast van hondenpoep 
in de openbare ruimte. Hondenpoep is 
vies en ongezond. Vooral buiten spelende 
kinderen zijn kwetsbaar voor parasieten 
in de uitwerpselen. Hondenpoep hoort 
binnen de hekken van de uitlaatplaatsen 
thuis. 

Uitlaatplaatsen voor honden
In de gemeente Vught hebben we twee soor-
ten honden uitlaatplaatsen: hondentoiletten en 
ravotveldjes. Het hondentoilet heeft een laag 
hekwerk. Om het ravotveldje staat een hoog 
hek met een poortje. Deze velden worden 
wekelijks gereinigd door de gemeente Vught. 
Hier mag u de hondenpoep laten liggen. Op 
andere plekken moet u de hondenpoep netjes 
opruimen. Doet u dat niet, dan krijgt u een 
boete. Boa’s gaan de komende tijd extra con-
troleren. 

Hebt u een melding of klacht? Spreek elkaar dan 
eerst aan en probeer een probleem samen op 
te lossen, voordat u een melding doorgeeft via 
www.vught.nl/melden of via de 'MijnGemeente' 
app. 

BOA 
NIEUWS

VANDAAG BELANGRIJKE VERKIEZINGEN: 
GA DUS STEMMEN!

Het dorp Helvoirt gaat vanaf 1 januari 2021 deel uitmaken van de gemeente Vught. Bij 
zo’n gemeentelijke herindeling horen nieuwe verkiezingen. Vandaag 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 belas-
tingen zijn.

De gemeenteraad krijgt er met de komst 
van Helvoirt twee zetels bij. Inwoners van 
Cromvoirt, Helvoirt en Vught die mogen stem-
men, kiezen 23 raadsleden. Deze raadsleden 
zijn lid van een politieke partij. De politieke 
partijen die samen een meerderheid in de raad 
hebben gaan samenwerken. Ze vormen een 
zogenaamde coalitie. Ze kiezen wethouders die 
er – samen met ambtenaren – voor zorgen dat 

de besluiten van de gemeenteraad worden uit-
gevoerd. De gemeenteraadsleden controleren 
weer of ze dit goed doen. 

De herindelingsverkiezingen zijn anderhalf jaar 
eerder dan de gemeenteraadsverkiezingen in 
andere gemeenten. Daarom zit de gemeente-
raad die we kiezen ook anderhalf jaar langer 
dan de gebruikelijke vier jaar, namelijk tot 2026.

BURGERZAKEN GESLOTEN
Het gemeentekantoor is ingericht als stem-
bureau. Daarom is de Afdeling burgerzaken 
vandaag gesloten. 

Kijk voor alle informatie over de verkiezingen 
op www.vught.nl/verkiezingen

KUNT U NIET ZELF STEMMEN? VRAAG IEMAND 
ANDERS DIT NAMENS U TE DOEN
Het kan zijn dat het u niet lukt om te gaan 
stemmen. Bijvoorbeeld omdat u ziek, verkou-
den of in quarantaine bent. Of een huisgenoot 
hebt met klachten. Laat dan iemand namens u 

stemmen (machtigen) die zelf ook gaat stem-
men. Kijk op de achterkant van uw stempas of 
op www.vught.nl/machtigen hoe u dit doet.

VEILIG STEMMEN
U kunt stemmen in elk stembureau in Helvoirt, 
Vught of Cromvoirt. In alle stembureaus zijn 
maatregelen genomen, zodat u veilig kunt stem-
men. Een gastheer/gastvrouw zorgt ervoor dat 
u in alle rust en op afstand van anderen kunt 

stemmen. Iedereen draagt een mondkapje en 
desinfecteert geregeld de handen. Ook maken 
we geregeld de stemhokjes, deurklinken en 
stempotloden schoon. 

STEMBUREAUS
De stembureaus gaan om 7.30 uur open en sluiten om 21.00 uur. Kom als het kan zoveel mogelijk 
tijdens kantooruren. Dan is het vaak rustig. 

stembureau adres
Service appartementen Eikendonck Eikendonck 1, Vught
DePetrus Heuvel 2, Vught
Zaal van Berkel Vlasmeersestraat 97, Vught
Het Kwartier Koninginnelaan 1, Vught
Tennisvereniging Woburnpark Eikenlaan 18
Kindcentrum de Leydraad Kerkweg 2, Cromvoirt
Tafeltennisvereniging  JCV Van de Pollstraat 3a, Vught
Jeugd- en jongerencentrum Elzenburg Brabantlaan 1, Vught
Theatergroep Bint Moleneindstraat 1, Vught
De Kwebben Sasse van Ysseltstraat 2, Vught
Hertog van Brabantschool Brabantlaan 75, Vught
Martinihal Martinilaan 8, Vught
HealthCity Vught Kraaiengatweg 3, Vught
Gemeentekantoor Secr. van Rooijstraat 1, Vught
Brandweer Vught Kettingweg 7a, Vught
Prins Hendrik Sportlaan 1, Vught
De Braacken Loyolalaan 9, Vught
HelvoirThuis Kloosterstraat 30, Helvoirt
Brandweer Helvoirt Stationsweg 2, Helvoirt

•  Bent u blind of slechtziend? In stembureau Zaal van Berkel zijn twee stemmallen aanwezig om u te 
helpen met stemmen. Lees hier meer over op www.vught/verkiezingen/hulp-en-toegankelijkheid;

•  Uitsluitend voor bewoners van Huize Theresia en Huize Elisabeth is er een mobiel stembureau. 
Dit stembureau is van 7.30 uur tot 12.00 uur open voor bewoners van Huize Theresia. Bewoners 
van Huize Elisabeth kunnen stemmen van 15.00 uur tot 20.30 uur. De stemmen worden geteld 
in De Spie. Woont u niet in een van deze verpleeghuizen? Breng uw stem uit in een regulier 
stembureau.

DRIVE-IN STEMBUREAU
U kunt in het drive-in stembureau op de par-
keerplaats van Hotel Vught (Bosscheweg 2) 
vanuit uw auto stemmen. Alleen de bestuurder 

kan stemmen. Kom dus alleen. Het drive-in 
stembureau is open van 7.30 tot 20.30 uur. De 
stemmen worden geteld in het Raadhuis.
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De gemeente Vught biedt een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een 
laag inkomen en weinig vermogen. Deze collectieve zorgverzekering biedt verschil-
lende voordelen. Zo betaalt de gemeente mee aan uw zorgverzekering en krijgt u ver-
goedingen voor onder andere brillen/lenzen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen 
bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of langdurige zorg (Wlz).

Pakket dat past bij uw situatie
De collectieve zorgverzekering van Vught 
bestaat uit een basisverzekering en een aan-
vullende verzekering. Het basispakket blijft 
hetzelfde, maar u krijgt meer keuze in de aan-
vullende verzekeringen. U kunt kiezen uit drie 
aanvullende verzekeringen van CZ en VGZ. Dit 
houdt in dat er altijd een pakket is dat bij uw 
situatie past. Meer weten over de verschillende 
zorgpakketten, de kosten en de bijdrage van de 
gemeente? Kijk dan op
www.gezondverzekerd.nl.vught. 

Hebt u vragen?
Hebt u vragen over de aanvullende verzeke-
ringen? Bij VGZ kunt u gebruik maken van een 
digitaal spreekuur. 
Voor vragen neem contact op via tel. 0900 
7799771 of www.vgz.nl/gemeentepakket. 
Zorgverzekeraar CZ maakt gebruikt van 

mobiele kantoren. Het dichtstbijzijnde mobiele 
kantoor vindt u in Boxtel op woensdag van 
11.00 tot 12.30 uur en in Den Bosch op woens-
dag van 13.30 tot 14.00 uur. CZ is bereikbaar 
via tel. 088 555 7777 of klantenservice@cz.nl. 
Het Klant Contact Centrum is van maandag 
tot en met vrijdag van 08.00 tot 19.00 bereik-
baar.

Hulp nodig?
Hebt u hulp nodig met het invullen van het 
formulier of de online keuze hulp? Dan kunt u 
terecht bij de schuldhulpcoaches van Vincentius 
tijdens het inloopspreekuur op woensdagoch-
tend van 10.00 tot 12.00 uur. Zij kijken samen 
met u naar gezondverzekerd.nl en vullen, als u 
dat wilt, het aanmeldformulier samen met u in. 
U kunt hiervoor ook een afspraak maken via 
hulpverlening@vincentius.nl.

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING GEMEENTE 
VUGHT (GEMEENTEPOLIS)
Voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen

SPREEKUUR ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN
Elke laatste woensdag van de maand
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een 
onafhankelijk adviesorgaan in de gemeente 
Vught.
Op elke laatste woensdag van de maand 
houdt de adviesraad van 14.00 tot 16.00 
uur een spreekuur in DePetrus. U kunt hier 
terecht met uw ervaringen, wensen en ver-
wachtingen, die door de Adviesraad Sociaal 

Domein vertaald worden in adviezen aan de 
gemeente Vught. 

Het eerstvolgende spreekuur is op woens-
dag 25 november (onder voorbehoud). Dit 
spreekuur gaat alleen door als DePetrus 
geopend is. Kijk voor meer informatie op 
www.adviesraadsociaaldomeinvught.nl

VUGHT VOOR ELKAAR HELPT! 
Boodschappendienst voor mensen die nu zelf geen boodschappen kunnen doen 

Door de beperkende corona maatregelen die 
nu gelden, gaat Vught voor Elkaar Helpt! aan 
de slag met een boodschappendienst. Deze 
boodschappendienst is voor mensen in de 
gemeente Vught die in quarantaine zitten of 
mensen die geen boodschappen durven te 
doen omdat ze in een risicogroep zitten. 
Boodschappenvrijwilligers staan klaar om u te 
helpen.

Boodschappendienst
Zit u in thuisquarantaine en/of kunt u hulp 
gebruiken? Neem dan contact op met Vught 
voor Elkaar Helpt! via 06 51 86 66 60 of 
mail naar info@vughtvoorelkaar.nl. Zij zijn van 
maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 12.00 
uur telefonisch bereikbaar. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 november de ‘Regeling 
bevoegdheden basisregistratie personen(BRP) gemeente Vught 2020’ vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders 
is verantwoordelijk voor het goed functione-
ren van de Basisregistratie Personen (BRP). Uit 
het oogpunt van privacy, beveiliging en beheer 
en toezicht is het noodzakelijk voor de BRP 
om een aantal beheersactiviteiten, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden te benoemen en 
te beleggen. Hierbij moeten zij de Wet BRP in 
acht nemen. In het Besluit BRP en de Regeling 
BRP zijn nadere regels gesteld voor de uitvoe-
ring van de Wet. Het college is verplicht, op 

basis van de Wet en de uitvoeringsregelingen, 
om functionarissen, die beheer- en/of toezicht-
staken uitvoeren, aan te wijzen. In deze rege-
ling wordt op hoofdlijnen beschreven hoe het 
beheer en toezicht op de BRP in de gemeente 
Vught is georganiseerd. 

De Regeling bevoegdheden basisregistratie 
personen(BRP) gemeente Vught 2020 kunt u 
vinden op www.overheid.nl.

REGELING BEVOEGDHEDEN BASISREGISTRATIE 
PERSONEN(BRP) GEMEENTE VUGHT 2020

Een paar weken geleden ontvingen woningei-
genaren een brief met een bon die besteedt 
kan worden aan gratis energiebesparende 
maatregelen. Deze bon is inwisselbaar tot 22 
november 2020. Verzilver de bon nog snel op 

www.brabantwoontslim.nl/tegoedbon. Bent 
u de bon kwijt of ligt deze al bij het oud 
papier? Neem dan contact op met
communicatie@brabantwoontslim.nl

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
•  Ontwerp bestemmingsplan ‘Rozenoord’
•  Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘De 

Braacken van Mariënhof’
•  Vastgesteld bestemmingsplan ‘St. 
Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt’

•  Voorontwerpbestemmingsplan ‘St. 
Lambertusstraat (ong) te Cromvoirt’

•  U vindt alle informatie over de plannen, gebie-
den en de procedure op www.vught.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

•  Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook 
inzien op het gemeentekantoor.

•  Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien 
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een 
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073 
65 80 680.

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 van 23 

t/m 27 november afgesloten.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Zonneweilaan
•  De Zonneweilaan is afgesloten vanaf de spoor-

wegovergang Lekkerbeetjenlaan tot en met de 
Koepelweg.

•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Diverse wegen
•  Op diverse wegen wordt t/m 20 november 

klein asfaltonderhoud uitgevoerd. Het betreft 
locaties waar het asfalt voor werkzaamheden 
is opgebroken en vervangen is door stenen.

•  Verkeersregelaars regelen het verkeer en 
wordt op enkele locaties voor korte duur 
omgeleid.

Ploegstraat
•  Op 23 en 24 november is de Ploegstraat 

afgesloten bij de aansluiting met de Vlierstraat. 
Hierdoor is de routing via Raadhuisstraat-
Ploegstraat-Vliertstraat voor doorgaand ver-
keer niet mogelijk.

•  Het eenrichtingverkeer in de Raadhuisstraat 
en Ploegstraat wordt tijdelijk opgeheven.

Van de Pollstraat
•  De Van de Pollstraat is vanaf 23 november 

afgesloten tussen de Van Heeswijkstraat en 
Aloysiuslaan.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Loverensestraat
•  De Loverensestraat is op 27 november afge-

sloten tussen huisno. 19 en 31.
• 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.

WEGWERKZAAMHEDEN

1 Ter inzage en/of informatie
De stukken liggen ter inzage in de periode die 
vermeld staat in de publicatie. Informatie over en 
inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
a  Ontvangst- en Informatiebalie 
b  Bouwen en Wonen (op afspraak)

Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde 
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stuk-
ken verkregen worden.

2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een 
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indie-
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publi-
catie anders is vermeld). Mondelinge zienswijzen 
kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar, 
tenzij in de publicatie anders is vermeld. Informatie 
over de behandelend ambtenaar treft u aan bij de 
stukken die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze 
indienen gedurende de termijn dat de aanvraag ter 
inzage ligt bij de aangegeven instantie (6 weken, 
tenzij anders in de publicatie staat vermeld). 
Wat doet de gemeente met uw reactie?
Na afloop van de termijn wordt een besluit geno-
men. Uw zienswijze en een eventuele reactie hier-
op van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als 
indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte 
gebracht van het besluit.

3 Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswij-
zen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in pro-
cedure 2 is omschreven. 

4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarte-
gen een bezwaarschrift worden ingediend door 
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 
weken). Het bezwaarschrift moet worden onderte-
kend en moet ten minste bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaar is gericht;
-  de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij 
anders in de publicatie staat vermeld): 
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10100, 5260 GA Vught
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. 
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u 
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voor-
ziening indienen bij:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Oost-Brabant Sector Bestuursrecht
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch

5. Beroepschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daar-
tegen een beroepschrift worden ingediend door 
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 
weken). Het beroepschrift moet worden onderte-
kend en moet ten minste bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening
-  een omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep is gericht;
- de gronden van het beroep

Het beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank 
Oost-Brabant sector Bestuursrecht,  Postbus 
90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde 
rechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
site voor de precieze voorwaarden. Voor het 
indienen van een beroepschrift is griffierecht 
verschuldigd. Het beroepschrift schorst de werking 
van het besluit niet. Als sprake is van een 
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een 
verzoek om een voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank. 

PROCEDURES

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor 
de activiteiten bouwen en monumenten wor-
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. 
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor-
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan 
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De 
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn 
openbaar. De agenda voor elke vergadering 
staat op de site van de gemeente Vught, www.
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven 
weken op dinsdagmorgen in het gemeente-
kantoor. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met het secretariaat van de 
Welstandscommissie via telefoonnummer 073 
65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag 
tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00 
tot 12.30 uur.
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

INGEKOMEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Koepelweg 19, kappen van een zieke eik 
en dennenboom, OV20201299, ingekomen 5 
november 2020;

•  Eelkje Timmengastraat 2, plaatsen van een 
schutting, OV20201300, ingekomen 6 novem-
ber 2020;

•  Loverensestraat 11, aanleg van een vijver en 
een weg, OV20201301, ingekomen 6 novem-

ber 2020;
•  Raamweg 34, plaatsen van een erker, 

OV20201303, ingekomen 11 november 2020;
•  Molenvenseweg 41 A, gewijzigd uitvoeren van 

het vergroten van de schuur, OV20201304, 
ingekomen 13 november 2020.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Jan van Speykstraat 14, herbouw garage, 
OV20201226.

 De brief is verzonden op 12 november 2020.

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

Het College van B&W heeft besloten deze aan-
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met 
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW

•  Jan van Galenstraat 61, interne verbouwing, 
OV20201255.

  De vergunning is verzonden op 10 november 
2020.

BOUWEN 
EN WONEN
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•  Gogelstraat 3, bouwen van een woonzorg-
voorziening, OV20201258.

  De vergunning is verzonden op 13 november 
2020.

BOUW EN RECLAME 
•  Dokter Hillenlaan 13, aanbrengen van gevel-

reclame aan de zijgevel van het tijdelijke pand 
Etos, OV20201282.

  De vergunning is verzonden op 12 november 
2020.

KAP
•  Reutsedijk 7, kappen van vier bomen, 

OV20201284.
  De vergunning is verzonden op 12 november 
2020.

IN- EN UITRIT
•  Gogelstraat 3, aanleggen nieuwe uitrit, 

OV20201275.
  De vergunning is verzonden op 13 november 
2020.

BOUW MET PLANOLOGISCHE 
AFWIJKING
•  Van Voorst tot Voorststraat 24, aanbouw op 

de eerste verdieping, OV20201198.
  De vergunning is verzonden op 11 november 
2020.

• Boslaan 23, verbouwen woonhuis, OV20201174.
  De vergunning is verzonden op 12 november 
2020.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING 
EN MONUMENT

•  Taalstraat 84, vernieuwen van het entreepor-
taal, OV20201250.

  De vergunning is verzonden op 12 november 
2020.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin-
nen zes weken met ingang van de dag na die 
waarop de beschikking is verzonden worden 
aangetekend.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Michiel de Ruyterweg 66, verwijderen van 

asbesthoudende materialen, SM20207062.
  De melding is geaccepteerd op 12 november 
2020.

•  Esscheweg 2, slopen van asbesthoudende 
materialen van schuur, SM20207065.

  De melding is geaccepteerd op 13 november 
2020.

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

GEMEENTE VUGHT –LEEG-
STANDSWET VERGUNNING ARTIKEL 
15 LEEGSTANDSWET
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend dat zij een vergunning op grond van 
de Leegstandswet hebben verleend voor de 
tijdelijke verhuur voor 32 kamers op de 
Isabellakazerne, Reutsedijk 3, te Vught.
De vergunning is verzonden op 6 november 
2020.

INTREKKING AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat zij in de afgelopen periode onder-
staande omgevingsvergunning hebben ingetrok-
ken: 

•  Vliertstraat 59, bouwen van een tuinmuur in 
de achtertuin, OV20201244.

  De brief is verzonden op 10 november 2020.

Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daar-
tegen een bezwaarschrift worden ingediend 
door belanghebbenden (gedurende een termijn 
van 6 weken). Het bezwaarschrift moet wor-
den ondertekend en moet ten minste bevat-
ten; 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 bezwaar-

schrift 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 DRANK- EN 
HORECAVERGUNNING

•  Moleneindplein 15, drank- en horecavergun-
ning voor Café De Koning, DH20200007, 
ingekomen op 13 september 2020.

  De vergunning is verzonden op 6 november 
2020.

•  Helvoirtseweg 12, drank- en horecavergunning 
voor Café Schuttershof, DH20200009, ingeko-
men op 15 augustus 2020.

  De vergunning is verzonden op 12 november 
2020.

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro-
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken 
met ingang van de dag na die waarop de 
beschikking is verzonden worden aangetekend. 

VERLEENDE 
EXPLOITATIEVERGUNNING

•  Moleneindplein 15, exploitatievergunning voor 
Café De Koning, DH20200007, ingekomen op 
13 september 2020.

  De vergunning is verzonden op 6 november 
2020.

•  Helvoirtseweg 12, exploitatievergunning voor 
Café Schuttershof, DH20200009, ingekomen 
op 15 augustus 2020.

  De vergunning is verzonden op 12 november 
2020.

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro-
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken 
met ingang van de dag na die waarop de 
beschikking is verzonden worden aangetekend. 

VERLEENDE VENTVERGUNNING
•  Gemeente Vught, seizoensvergunning venten 

voor de verkoop van consumptie ijs door 
Lavinia dagelijks in de periode van 1 april 2021 
t/m 30 september 2021 tussen 9.00 – 21.00 
uur, AP2020167, ingekomen op 13 oktober 
2020.

  De vergunning is verzonden op 6 november 
2020.

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro-
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken 
met ingang van de dag na die waarop de 
beschikking is verzonden worden aangetekend. 

VERLEENDE STANDPLAATS-
VERGUNNING
•  Secr. van Rooijstraat 1 (ingang gemeentekan-

toor), standplaatsvergunning voor de verkoop 
van kerstbomen op zaterdag 12 december 
2020 van 9.00 – 17.00 uur, AP2020181, inge-
komen op 28 oktober 2020.

  De vergunning is verzonden op 12 november 
2020.

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro-
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken 
met ingang van de dag na die waarop de 
beschikking is verzonden worden aangetekend. 

RECTIFICATIE ADRES VERGUNNING 
TER BESCHIKKING STELLEN 
VUURWERK
•  Jan van Speykstraat 20, verkoop van vuur-

werk bij De Loods Eijkemans op 29, 30 en 31 
december 2020, AP2020161, ingekomen op 6 
oktober 2020.

  De vergunning is verzonden op 19 oktober 
2020.

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro-
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken 
met ingang van de dag na die waarop de 
beschikking is verzonden worden aangetekend. 
                                                                                                                                    


