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TWEE NIEUWE BOA’S IN DE GEMEENTE VUGHT
Marwa: ‘Ik loop elke dag met een glimlach door de gemeente Vught.’
Bent u ze al tegengekomen? Sinds kort hebben we in de gemeente Vught twee nieuwe
Boa’s: Marwa Korch en Johan Neggers. Twee vaste gezichten die 48 uur aanwezig zijn in
de gemeente Vught. Een verdubbeling van de uren als we kijken naar voorgaande jaren.
Marwa en Johan stellen zichzelf voor.
Waarom ben je Boa geworden?
Marwa (21 jaar): 'Ik wist lange tijd niet wat
ik wilde worden. Uiteindelijk koos ik voor
de HTV-opleiding (Handhaving, Toezicht &
Veiligheid) en ronde deze met succes af.'
Johan (60 jaar): 'Ik ben een gepensioneerd
beroepsmilitair en heb altijd een dienstbaar beroep uitgeoefend. Met mijn 59 jaar
vond ik het nog te vroeg om volledig te
stoppen met werken. Ik heb de cursussen
Buitengewoon Opsporingsambtenaar en Dranken Horecawetgeving gevolgd.'
Wat vind jij belangrijk?
Marwa: ‘Heel veel mensen hebben een vooroordeel over de Boa’s, terwijl wij het beste
met iedereen voor hebben. Ik wil het imago
dat wij, als Boa’s hebben, veranderen. Ik wil
laten zien dat wij er juist voor de burgers zijn
en dat wij een fijne sfeer binnen de gemeente
willen creëren.’
Johan vervolgt: ‘Ik wil vooral in gesprek gaan
met de jeugd en hen tips en tools geven om
zaken van een andere (onze) kant te bekijken en daar gevolg aan te geven.’ Marwa:
'Zichtbaarheid voor de inwoners is ook heel
belangrijk. Daarom lopen wij vaak door het
centrum. Zo kunnen we mensen aanspreken
wanneer dat nodig is. En kunnen zij ons vragen
stellen als daar behoefte aan is.’
Wat vinden bewoners van jullie?
Marwa: 'De meningen van mensen met betrekking tot de komst van nieuwe boa’s zijn enorm
verschillend in Vught. De een vindt het heerlijk
dat er eindelijk handhavers binnen de gemeente
zijn en een ander heeft het liever niet. Al met al
probeer ik er altijd positief in te staan.’ Johan:’
Wat ik merk, is dat mensen, die zelf veel overlast ervaren, het fantastisch vinden wat wij
doen. Anderen, die zelf een overtreding maken,
voelen zich juist op hun vingers getikt.’ Marwa:
‘Met wat tijd en geduld creëren we vanzelf een
band met de burgers.’

wij oplettender moeten zijn en mensen moeten
wijzen wat wel mag en wat niet.' ‘Inderdaad’,
beaamt Johan. ‘Ik merk dat vooral de jeugd niet
al te positief reageert. Die doen hun dingetjes
nu in veel te grote groepen en daar vinden
wij wat van. Dat wordt als ‘niet leuk’ ervaren.’
‘Maar, dat is juist onze taak. Mensen wijzen
op bepaalde handelingen die niet correct zijn',
aldus Marwa.
Je beste wapen is je mond
‘Je boodschap op een rustige en duidelijke
manier uitleggen, wordt gewaardeerd. Maar ik
laat niet over mij heen lopen.’, glimlacht Marwa.
‘Als je op een respectvolle manier met iemand
praat, dan krijg je dat in de meeste gevallen
ook terug.‘ Johan: ’Toch niet altijd. Zo sprak ik
iemand aan in een bocht op de grote parkeerplaats aan het Moleneindplein. Ik zei: ‘Meneer, u
staat een beetje hinderlijk hier. Zou u gewoon
even een parkeervak willen zoeken?’ Zijn antwoord was: ‘Ja, dat kan ik. Maar u kunt dit toch
ook gewoon wat vriendelijker vragen?’.
Tip aan bewoners
Johan: ‘Heb meer verdraagzaamheid en probeer
er samen uit te komen. Luister naar elkaars
argumenten en probeer je eens in te leven in
de gedachtengang van een ander.’ Marwa: 'En
mocht een Boa je aanspreken, wacht dan het
gesprek rustig af. Probeer al je vooroordelen
weg te drukken en luister eerst goed naar
wat er gezegd wordt. En als laatste wil ik nog
even zeggen: laten we goed op elkaar letten en
goed voor elkaar zijn. Alleen samen krijgen we
corona onder controle.’

Gemeente Vught deelt mondkapjes uit aan inwoners met een laag inkomen

GOEDE BESCHERMING IS BELANGRIJK VOOR IEDEREEN
In Nederland is het dragen van een mondkapje in openbare ruimtes, zoals winkels en
Openbaar Vervoer voor iedereen vanaf 13 jaar verplicht. Voor inwoners met weinig
inkomen betekenen deze beschermende maatregelen extra kosten. Geld dat zij hiervoor niet hebben. Daarom gaat de gemeente Vught mondkapjes uitdelen aan Vughtse
inwoners met een laag inkomen.

En nu in coronatijd?
Marwa: ‘In deze bijzondere tijd merken we wel
dat mensen soms feller zijn in hun reactie naar
ons toe. Er zijn veel maatregelen waardoor
mensen dingen moeten laten. Dit betekent dat

De mondkapjes worden uitgedeeld door
instanties die bekend zijn met de inwoners
uit de gemeente Vught met een laag inkomen.
Deze inwoners vanaf 13 jaar krijgen ieder twee
mondkapjes.

HOE BESCHERM IK MIJZELF TEGEN BABBELTRUCS?
“VOORKOMEN IS BETER DAN GENEZEN.”
De samenleving verandert. De zorg verandert mee. Steeds meer ouderen wonen langer
thuis. Zelfstandig, op eigen kracht en met hulp aan huis. Er komen meer mensen aan
uw deur: de gemeente, zorginstelling, hulpverlener en de bezorger van uw dagelijkse
boodschappen. Maar ook anderen kunnen bij u aanbellen. Vlotte praters met een mooi
verhaal. Met hun ‘babbeltruc’ leiden ze u af. Ondertussen glipt een ander uw woning in
op zoek naar geld of sieraden.
Geen reden tot zorg, wel reden tot
opletten
Gelukkig is de kans dat er bij u een praatjesmaker met een babbeltrukendoos op de stoep
staat niet zo groot. In de regel kunt u de mensen die bij u aanbellen vertrouwen. Er is dan
ook geen reden tot zorg of angst, zeker niet als
u gewoon goed oplet. Bedenk daarbij bijvoorbeeld dat de gemeente en veel bedrijven en
instanties zich actief legitimeren. Ze tonen hun
legitimatie zonder dat u erom hoeft te vragen.
Op hun auto’s staat vaak een duidelijk bedrijfslogo en ze bezoeken u overdag of vroeg in de
avond.Vaak kondigen ze hun bezoek vooraf aan
en weet u wie er komt. Blijft actieve legitimatie
uit, let dan goed op en vraag er altijd naar.
Meldingen
De gemeente heeft onlangs twee meldingen
van verdachte situaties ontvangen. Daarom
vragen we iedereen om alert te zijn.

Tips
• Vertrouwt u de situatie niet, doe de deur
niet open
• Organisaties in de gemeente Vught
legitimeren zich actief en kondigen vaak hun
bezoek vooraf aan (overdag of vroeg in de
avond)
• Blijf alert, let op, denk na en waarschuw
elkaar in de buurt
• Ga niet zomaar in op een verzoek of
aanbieding
• Laat geen onbekenden binnen, maar sluit
de deur
• Meld verdachte situaties bij de politie.
Dat mag ook via 112
• Let op uiterlijk en vervoer
Kijk voor meer tips en informatie op
politie.nl

De gemeente Vught heeft in totaal 1000 mondkapjes besteld. Deze kapjes worden niet bedrukt
en in verschillende kleuren geleverd, zodat het
voor de buitenwereld niet herkenbaar is dat ze
gratis verstrekt zijn. De mondkapjes zijn van
stof en uitwasbaar.

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING GEMEENTE VUGHT
(GEMEENTEPOLIS)
Voor inwoners met een laag inkomen en weinig vermogen
De gemeente Vught biedt een collectieve zorgverzekering aan voor inwoners met een
laag inkomen en weinig vermogen. Deze collectieve zorgverzekering biedt verschillende voordelen. Zo betaalt de gemeente mee aan uw zorgverzekering en krijgt u vergoedingen 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 aanvullende verzekering. Het basispakket blijft
hetzelfde, maar u krijgt meer keuze in de aanvullende 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 verzekeringen? 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 woensdag 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 bereikbaar.
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 woensdagochtend 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.

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

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.
Zonneweilaan
• De Zonneweilaan is afgesloten vanaf de spoorwegovergang Lekkerbeetjenlaan tot en met de
Koepelweg.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

WEGWERKZAAMHEDEN

Vught voor Elkaar Helpt!
Boodschappendienst voor mensen die nu zelf geen boodschappen kunnen doen
Door de beperkende corona maatregelen die
nu gelden, heeft Vught voor Elkaar Helpt! een
boodschappendienst in het leven geroepen.
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. Tien
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.

VERSTREKKINGSBEPERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
De gemeente is in het bezit van uw persoonsgegevens. Verschillende organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) ontvangen. Bekijk
op de website van de Rijksoverheid welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen
krijgen. U kunt een verzoek tot verstrekkingsbeperking van persoonsgegevens zowel
online als schriftelijk aanvragen.
Goed om te weten
•
U kunt verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens aanvragen vanaf 16 jaar en als u
in de gemeente Vught woont of hebt gewoond.
• Een verzoek tot verstrekkingsbeperking kunt
u schriftelijk of met uw persoonlijke DigiD
aanvragen.
• Een verzoek tot verstrekkingsbeperking voor
een minderjarig kind kan door de ouder,
verzorger of voogd ingediend worden. Voor
aanvraag via DigiD moet de minderjarige zelf
over een DigiD beschikken.

•U
 ontvangt van de gemeente Vught een schriftelijke bevestiging van uw verzoek.
• Verstrekkingsbeperking heeft geen einddatum.
Deze blijft van kracht totdat u deze zelf intrekt.
• Na een verzoek tot verstrekkingsbeperking
blijft de gemeente verplicht om uw gegevens door te geven aan overheidsinstellingen
zoals de Belastingdienst, Justitie en Sociale
Verzekeringsbank.
• Bij verhuizing naar een andere gemeente blijft
de geheimhouding van de gegevens bestaan.
U hoeft dan niet opnieuw een verzoek in te
dienen.

RAADSVERGADERING

Jagersboschlaan
• Het fietspad richting Molenrijnselaan is tot en
met 2 december afgesloten.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
Bosscheweg
• De Bosscheweg (parallelweg huisno 3 t/m 15)
is op 8 en 9 december afgesloten.

•	
Julianalaan 6, plaatsen zonnepanelen op dak,
OV20201324, ingekomen 24 november 2020;
BOUWEN
•	Jachterf 23, aanleggen in-/uitrit aan de zijkant
van de woning, OV20201325, ingekomen 24
EN WONEN
november 2020;
WELSTAND
•	
Marggraffstraat 24, vervangen kozijnen,
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
OV20201326, ingekomen op 25 november
de activiteiten bouwen en monumenten wor2020;
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. •	Raadhuisstraat 3G, vervangen bestaande gevelAndere aanvragen omgevingsvergunning worreclame Jumbo, OV20201327, ingekomen 25
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
november 2020.
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
PROCEDURE
openbaar. De agenda voor elke vergadering
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
staat op de site van de gemeente Vught, www. procedurekader), onder vermelding van het
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven
aanvraagnummer
weken op dinsdagmorgen in het gemeentekantoor. Voor meer informatie kunt u con- BESLUIT VERLENGING
tact opnemen met het secretariaat van de
BESLISTERMIJN AANVRAAG
Welstandscommissie via telefoonnummer 073 OMGEVINGSVERGUNNING
65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag •	
St.-Lambertusstraat 33, verbouwen van een
tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00
boerderij, OV20201234.
tot 12.30 uur.
	De brief is verzonden op 26 november 2020.
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost- •	
Raadhuisstraat 1, aanleggen alarminstallatie,
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
OV20201212.
5200 MA ’s-Hertogenbosch.
De brief is verzonden op 26 november 2020.

INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
Donderdag 3 december om 20.00 uur
•	
Loonsebaan 173, aanleggen in-/uitrit en het
kappen van een boom, OV20201318, ingekomen 22 november 2020;
De gemeenteraad vergadert op donderdag 3 december aanstaande om 20.00 uur. •	St.Lambertusstraat 75, opbouw op bestaande
muur, OV20201319, ingekomen 23 november
Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze avond
2020;
op de agenda staan. Bij de 'Hamerstukken' gebeurt dat met één slag van de hamer:
Perceel D4921, naast Bergenshuizensestraat
die onderwerpen zijn tijdens de commissievergadering als zodanig benoemd. Bij de •	
1C bouwen van een woning, OV20201320,
'Bespreekstukken' gaan de partijen eerst met elkaar in discussie, voordat er een besluit
ingekomen 24 november 2020;
wordt genomen.
•	
Bremlaan 12, bouwen van een carport,
De conceptagenda en bijbehorende vergader- • Vaststellen Verordening uitsluitend recht inzaOV20201323, ingekomen 24 november 2020;
stukken zijn te raadplegen op
melen, verwerken en transporteren afvalstofwww.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is
fen Milieustraat Haaren
rechtstreeks te volgen via het YouTube-kanaal
van de griffie gemeente Vught.
Indien u over een geagendeerd onderwerp
PROCEDURES
uw mening kenbaar wilt maken, dan is er de
BESPREEKSTUKKEN
mogelijkheid om tijdens de raadsvergadering
1 Ter inzage en/of informatie
De stukken liggen ter inzage in de periode die
• Belasting- en rechtenverordeningen 2021
in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid
vermeld staat in de publicatie. Informatie over en
•
Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD
uw visie over het onderwerp met de raad te
inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
Hart voor Brabant
delen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt
a Ontvangst- en Informatiebalie
• Technische aanpassing Verordening Adviesraad
maken, kunt u zich aanmelden via gemeenteb Bouwen en Wonen (op afspraak)
sociaal domein Vught
raad.vught.nl. Voor meer informatie over het
• Samenwerkingsovereenkomst businesscase
spreekrecht kunt u contact opnemen met de
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stuknieuwbouw sociaal cultureel centrum De
griffie via 073 65 80 680 of stuur een mail naar
ken verkregen worden.
Speeldoos
griffie@vught.nl.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer
wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Het
college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. Dit
betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven.
Naam
Geboortedatum Datum besluit
en voorletters						
Choegajev, V.
16-10-1990
25-11-2020

Uitschrijving wegens
vertrek naar
Onbekend

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraagnummer

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.

WIJZIGINGSPLANNEN EN
BESTEMMINGSPLANNEN

3 Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in procedure 2 is omschreven.

• Vastgesteld bestemmingsplan
‘St. Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt’
• Voorontwerpbestemmingsplan
‘St. Lambertusstraat (ong) te Cromvoirt’

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;

•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.

Van de Pollstraat
• De Van de Pollstraat is afgesloten tussen de
Van Heeswijkstraat en Aloysiuslaan.
• 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.

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

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.

- 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

KAP
•	
Middelstebaan 18, kappen van drie eikenbo- INGEKOMEN GEBRUIKSMELDING
•	
Loyolalaan 9, kappen van een risicoboom,
men. OV20201278.
•	Titus Brandsmalaan 1, brandveilig gebruik van
OV20201290.
	De vergunning is verzonden op 25 november
het Poortgebouw, GM20208018, ingekomen
BOUW
	De vergunning is verzonden op 23 november
2020.
25 september 2020.
•	Mr. Harry Hollalaan 29, plaatsen van een erfaf2020.
	De melding is geaccepteerd op 26 november
scheiding, OV20201292.
•	Loyolaan 9,Kappen van 10 bomen,OV20201289. AANLEG
2020.
	De vergunning is verzonden op 25 november 	De vergunning is verzonden op 23 november •	
Perceel C1979 (kruising Boxtelseweg
2020.
2020.
– Beukenlaan), realisatie inheems bos, PROCEDURE
•	
Van Rijswijkstraat 22, vervangen steunmuur •	
Klein Brabant 152 en diverse andere locaOV20201315.
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
tussen kamer en serre, OV20201307.
ties in Vught, kappen van 37 dode en slechte 	De vergunning is verzonden op 26 november procedurekader).
	De vergunning is verzonden op 25 november
bomen, OV20201267.
2020.
2020.
	De vergunning is verzonden op 25 november
2020.

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

Gemeente Vught

@Vught

