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KICK OFF GEMEENTE VUGHT KOPLOPER
ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING
2020 EN 2021
Demissionair wethouder Heijboer:’ Onafhankelijke cliëntondersteuners maken het verschil in onze gemeente. ‘
De gemeente Vught is Koploper Onafhankelijke Cliëntondersteuning voor 2020 en 2021.
De gemeente gaat samen met de onafhankelijke cliëntondersteuners, de bijzondere
groepen en andere betrokken partijen de onafhankelijke cliëntondersteuning verder
ontwikkelen. Op maandag 23 november vond de online kick off plaats.
Demissionair wethouder Heijboer: ’De gemeente
Vught is een zorgdorp waar iedereen meetelt. Wij
vinden het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk
regie kunnen houden over hun eigen leven. Ook
als het gaat om allerlei vraagstukken. Daarom
hebben wij onafhankelijke cliëntondersteuners die
verstand van zaken hebben en écht onafhankelijk
zijn. Onafhankelijke cliëntondersteuners maken
het verschil in onze gemeente. Tijdens de kick
off op maandag 23 november hebben we een
begin gemaakt om voor de bijzondere groepen
de onafhankelijke cliëntondersteuning toegankelijker te maken. Door het samen te doen, leggen
we een stevige basis voor de toekomst. Een basis
waarbij onafhankelijke cliëntondersteuning voor
iedere Vughtse burger geen uitzondering meer is
maar een vanzelfsprekendheid. En dan ben ik dik
tevreden.’
Wat is Onafhankelijke Cliëntondersteuning?
De onafhankelijke cliëntondersteuners werken
niet bij de gemeente. Zij helpen u gratis met
informatie, steun en advies over verschillende
onderwerpen uit het dagelijkse leven. Zoals
vragen over Wmo, de Jeugdwet, Participatiewet,
Wet langdurige Zorg en Zorgverzekeringswet.
U kunt een onafhankelijke cliëntondersteuner
meenemen naar een gesprek met de gemeente
maar ook naar gesprekken bij het wijkteam in
uw buurt. Ook mensen die al ondersteuning
krijgen of die mantelzorg geven, kunnen gebruik
maken van de onafhankelijke cliëntondersteuning.

cliëntondersteuning verder ontwikkelen door
o.a. de kennis van de onafhankelijke cliëntondersteuners te verdiepen en te verbreden op
het gebied van wet- en regelgeving. Daarnaast
wordt er gekeken wat elke groep specifiek
nodig heeft. Wat hun vragen en behoeften zijn.
We focussen in dit project op de volgende
groepen: GGZ, auditief en visueel beperkten.
Naast deze huidige bijzondere groepen gaan
we ons ook meer richten op de jeugd.
Wilt u meedenken? Speciale oproep aan
ervaringsdeskundigen
Het verder ontwikkelen van de onafhankelijke
cliëntondersteuning kunnen en willen we niet
alleen doen. We doen het samen met de onafhankelijke cliëntondersteuners, de bijzondere
groepen en andere partijen uit de gemeente
Vught en Helvoirt. Maar ook ervaringsdeskundigen willen we hier graag bij betrekken. Zij
weten als geen ander wat en op welke wijze er
ondersteuning nodig is. Deze burgers zijn met
hun eigen rugzak vol ervaring een zeer waardevolle aanvulling op de huidige groep. Wilt u
meedenken? Neem dan contact op met Janine
Scholten (projectleider vanuit stichting MEE)
via j.scholten@meedemeentgroep.nl

De toekomst
We willen dat iedereen gebruik kan maken
van de onafhankelijke cliëntondersteuning en
dat de ondersteuning nog beter aansluit op de
ondersteuningsvragen. Hoe gaan we dat doen?
We gaan de komende jaren de onafhankelijke

INHAALRONDE VACCINATIES TEGEN
MENINGOKOKKEN
Op dinsdag 15 december 2020
Het is belangrijk dat jongeren beschermd zijn tegen de meningokokbacterie.
Meningokokkenziekte is een besmettelijke ziekte die bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking kan veroorzaken. De jongeren die in het voorjaar geen vaccinatie hebben
gehaald, kunnen dit alsnog doen op 15 december bij de GGD in Vught. Kijk voor meer
informatie op www.ggdhvb.nl/meningokokken.
In een voorjaar kregen jongeren geboren in
2006 een uitnodiging voor een individuele
afspraak bij de GGD. Ook jongeren geboren
tussen 2001 en 2005 die in 2019 de prik tegen
Meningokokken ACWY nog niet haalden, ontvingen een herinneringsoproep. Voor diegene
die in het voorjaar niet zijn gekomen, is er een
inhaalronde op dinsdag 15 december bij de
GGD in Vught. Deze jongeren hebben hiervoor

een uitnodiging van de GGD ontvangen.
Meer informatie
Wil je meer weten over Meningokokkenziekte,
het risico op de ziekte en de gevolgen van deze
ziekte? Kijk dan op
www.ggdhvb.nl/meningokokken. En heb je vragen? Dan kun je altijd naar de GGD bellen via
een speciaal telefoonnummer 0900 463 64 43.

WANNEER HALEN WIJ UW AFVAL IN 2021 OP?
Download de afvalkalender app

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 van Vught voor Elkaar Helpt! staan klaar om u te helpen.
Hoe vraagt u de boodschappendienst
Belangrijke voorwaarden
aan?
• Er geldt een maximumbedrag van € 50,00
1. U neemt contact op met Vught voor Elkaar • De vrijwilliger mag nooit om uw pas (en/of
Helpt! via tel. 06 51 86 66 60
pincode) vragen
2. Een medewerker van Welzijn Vught staat • U krijgt altijd een bonnetje
u te woord en bespreekt wanneer u de
boodschappen nodig hebt
Bereikbaarheid boodschappendienst
3. De medewerker van Welzijn Vught infor- Zit u in thuisquarantaine en/of kunt u hulp
meert een van de tien boodschappenvrij- gebruiken? Neem dan contact op met Vught
willigers
voor Elkaar Helpt! via 06 51 86 66 60 of
4. Deze boodschappenvrijwilliger belt u op
mail naar info@vughtvoorelkaar.nl. Zij zijn
om de details af te spreken
van maandag t/m donderdag tussen 10.00 en
5. U betaalt met een overschrijving achteraf 12.00 uur telefonisch bereikbaar.
of, als u dat liever doet, vooraf contant (in
een envelop bij het boodschappenlijstje)

MILIEUSTRATEN VUGHT EN HAAREN GESLOTEN OP
ZATERDAG 2 JANUARI
Vanaf 1 januari breidt het Vughts grondgebied zich uit. Dit betekent ook dat de nieuwe
gemeenteraad bepaalde regels opnieuw moet vaststellen. Ook de Milieustraat is aan
regels gebonden. De eerste mogelijkheid om over deze regels te besluiten, is op maandag 4 januari 2021. Op dinsdag 5 januari gaan deze nieuwe regels in. Dit betekent dat de
Milieustraten van Haaren en Vught op zaterdag 2 januari gesloten zijn.
Openingstijden milieustraten Haaren en
Vught vanaf 6 januari
- De Milieustraat in Haaren is vanaf woensdag 6
januari geopend van 13.30 uur tot 16.30 uur
en op zaterdagen van 9.00 uur tot 15.00 uur
aan de Helvoirtseweg 6B in Haaren.

- De Milieustraat in Vught is vanaf woensdag 6
januari geopend van 12.30 uur tot 17.00 uur,
vrijdag van 12.30 tot 17.00 uur en zaterdag
van 9.00 uur tot 16.00 uur aan de Ketting 1
in Vught.

MILIEUSTRAAT GESLOTEN
Op vrijdag 25 december, zaterdag 26 december en op zaterdag 2 januari is de Milieustraat in
Vught gesloten.

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT

Wij sturen in Vught geen papieren afvalkalender meer toe naar onze inwoners. U maakt • Het gemeentekantoor is open op maandag van 09.00 tot 19.30 uur en van dinsdag tot en met
donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
zelf de keuze hoe u aan uw afvalinformatie komt. Bekijk uw afvalinformatie in de han•
Hebt
u een afspraak bij de gemeente Vught maar hebt u klachten als verkoudheid, hoesten of
dige ‘Afvalstoffendienst’ app of kijk op de papieren afvalkalender 2021? De keuze is
koorts? Dan vragen wij u om de afspraak af te zeggen en een nieuwe afspraak in te plannen.
helemaal aan u. Er zijn drie mogelijkheden om aan uw afvalinformatie te komen.
Welke keuze hebt u?
1. Download op uw smartphone of tablet de
‘afvalstoffendienst’ app. In deze app ziet u
precies wanneer het afval bij u in de straat
wordt opgehaald.
2. Download zelf uw afvalkalender op
www.vught.nl Bij afval kunt u uw persoonlijke kalender downloaden. Vul uw postcode en huisnummer in en de afvalinformatie
ver¬schijnt op uw scherm. Printen? Klik dan
op de rode pdf-knop.

3. Ontvangt u uw persoonlijke afvalkalender 2021 liever op papier? Bel dan de
afvalstof¬fendienst, tel. 073 61 56 508.
Meer informatie?
U hebt dus meerdere mogelijkheden om uw
afvalinformatie voor 2021 te ontvangen. Hebt
u vragen? Bel met de Afvalstoffendienst 073 61
56 508 of stuur een mail naar
afvalstoffen-dienst@shertogenbosch.nl

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE
VUGHT ROND DE FEESTDAGEN
Op donderdag 24 december is het gemeentekantoor tot
16.00 uur open. Op vrijdag 25 december is het gemeentekantoor gesloten. Op donderdag 31 december is het
gemeentekantoor tot 12.30 uur open en op vrijdag 01
januari de hele dag gesloten.

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

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

RAADSVERGADERING

BOUW
•	
Frans Halsstraat 4, interne verbouwing,
OV20201262.
	De vergunning is verzonden op 1 december
2020.
•	
De Ketting 20, verlengen van de eerder tijdelijke vergunning voor het Vincentiushuis,
OV20201247.
	De vergunning is verzonden op 4 december
2020.

•	
Marktveldpassage 6 (ingang AH), standplaats
voor de verkoop van warme dranken en etenswaren van maandag t/m zondag in de periode
van 3 december 2020 t/m 3 januari 2021 van
tussen 12.00 en 20.00 uur, AP2020199, ingekomen op 26 november 2020.
	De vergunning is verzonden op 3 december
2020.
•	St.-Lambertusstraat
(St.-Lambertuskerk),
standplaatsvergunning voor Moekesfrituur
elke zondag van 3 januari t/m 31 december 2021 van tussen 12.00 en 20.00 uur,
AP2020200, ingekomen op 10 november 2020.
	De vergunning is verzonden op 3 december
2020.
•	
Raadhuisstraat 3c (Kaatje Jans), standplaats
voor het plaatsen van een tafel om bestellingen af te halen op woensdag 23 en donderdag
24 december 2020 tussen 9.00 en 17.00 uur,
AP2020198, ingekomen op 29 november 2020.
	De vergunning is verzonden op 3 december
2020.
•	Taalstraat/Eikendonck, De Schakel (Karwei) +
Rouppe v.d. Voortlaan (Lidl), standplaats voor
de verkoop van kerstbomen op zaterdag 12
december 2020 tussen 8.00 en 17.00 uur,
AP2020203, ingekomen op 24 november 2020.
	De vergunning is verzonden op 2 december
2020.

BOUW EN MONUMENT
•	Dorpsstraat 54, vervangen aluminium rolhek
door een stalen rolhek, OV20201259.
	De vergunning is verzonden op 1 december
2020.
De gemeenteraad vergadert op donderdag 10 december aanstaande om 20.00 uur.
Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze avond •	Heuvel 4, vervangen van kozijnen aan de achtergevel, OV20201097.
op de agenda staan.
	De vergunning is verzonden op 1 december
De conceptagenda is te raadplegen op
BESPREEKSTUKKEN
2020.
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is • Onderzoekscommissie geloofsbrieven nieuwe
rechtstreeks te volgen via het YouTube-kanaal
raadsleden
PROCEDURE
van de griffie gemeente Vught.
• Afscheid huidige raad
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken met ingang van de dag na die
VERKEERSBESLUIT
waarop de beschikking is verzonden worden
aangetekend.
Tijdelijke fysieke afsluiting Jagersboschlaan voor gemotoriseerd verkeer incl. geslotenPROCEDURE
verklaring voor vrachtverkeer en autobussen verkeer.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie proDe gemeente heeft besloten tot het instel- Jagersboschlaan ter hoogte van de aansluiting
UITGEBREIDE PROCEDURE
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
len van een tijdelijke fysieke afsluiting van de
met de Martinilaan en het plaatsen van het •	Kempenlandstraat 33-35, veranderen (revisie) met ingang van de dag na die waarop de
Jagersboschlaan voor gemotoriseerd verkeer bord C07b (gesloten verklaring voor vrachtvan een inrichting voor de productie van
beschikking is verzonden worden aangetekend.
incl. geslotenverklaring voor vrachtverkeer en
verkeer en autobussen)
diergeneesmiddelen en aanvullende diervoeautobussen verkeer voor de periode tot 1
dersupplementen, UV20194013.
VERLEENDE TERRASOVEREENKOMST
november 2021.
Ter inzage
De vergunning is verzonden op 3 december •	Vlasmeersestraat 1, terrasovereenkomst voor
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op 2020.
Café De Klok voor het hebben van een terras
Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn de
tussen 1 mei en 1 oktober tot 01.00 uur en
door middel van het plaatsen van een fysieke
procedures 1a en 4 van toepassing (zie proce- PROCEDURE
tussen 1 oktober en 31 april tot 24.00 uur,
afsluiting, ondersteund met bord C12 (gesloten
durekader) in de periode van 9 december 2020
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepasDH20200012, ingekomen op 23 oktober 2020.
verklaring voor gemotoriseerd verkeer) op de
t/m 20 januari 2021.
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen 	De overeenkomst is verzonden op 11 novemzes weken met ingang van de dag na de publiber 2020.
catie ingediend worden
PROCEDURE
INGEKOMEN SLOOPMELDING
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro•	
St.-Lambertusstraat 104A, slopen gedeelte
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
van het hoofdgebouw t.b.v. een verbouwing, met ingang van de dag na die waarop de
SM20207067.
beschikking is verzonden worden aangetekend.
• Voorontwerpbestemmingsplan
• Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
	De melding is geaccepteerd op 4 december
‘St. Lambertusstraat (ong) te Cromvoirt’
inzien op het gemeentekantoor.
2020.
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
•	
Kruishoeveweg spoorwegovergang, tijdelijke
• U vindt alle informatie over de plannen, gebievan een plan? Wij helpen u graag. Maak een
afsluiting i.v.m. werkzaamheden aan de spoorden en de procedure op www.vught.nl en op
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073 PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
wegovergang vanaf zaterdag 6 maart 23.00
www.ruimtelijkeplannen.nl.
65 80 680.
procedurekader).
uur t/m zondag 7 maart 07.00 uur 2021,
AP2020202, ingekomen op 3 november 2020.
VERLEENDE
	Het besluit is verzonden op 3 december 2020.
Van de Pollstraat
STANDPLAATSVERGUNNING
• De Van de Pollstraat is afgesloten tussen de
•	
Raadhuisstraat tegenover 3F (Ton Kanters), PROCEDURE
WEGWERKZAAMHEDEN
Van Heeswijkstraat en Aloysiuslaan.
plaatsen van een tent t.b.v. afhalen kerstbe- Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro• De Van Heeswijkstraat is afgesloten ter hoogstellingen op woensdag 23 en donderdag 24 cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
te van de Van de Pollstraat 11.
december 2020, AP2020195, ingekomen op 12
met ingang van de dag na die waarop de
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
Bosscheweg
november 2020.
beschikking is verzonden worden aangetekend.
• De Bosscheweg (parallelweg huisno 3 t/m 15)
	
D
e
vergunning
is
verzonden
op
25
november
Esscheweg
is op 9 december afgesloten.
2020.
•
Het fietspad Esscheweg (richting Vught)
is vanaf 21 december gestremd tussen
Zonneweilaan
Berghuizensestraat en de Piancenzastraat.
• De Zonneweilaan is afgesloten vanaf de spoorwegovergang Lekkerbeetjenlaan tot en met de • Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid.
PROCEDURES
Koepelweg.
Michiel de Ruyterweg
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
• In verband met de nieuwbouw van woningen
- de dagtekening;
1 Ter inzage en/of informatie
- e en omschrijving van het besluit waartegen het
De stukken liggen ter inzage in de periode die
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
bezwaar is gericht;
vermeld staat in de publicatie. Informatie over en
Bestevaer en de Esschestraat.
- d e gronden van het bezwaar.
inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij
a Ontvangst- en Informatiebalie
anders in de publicatie staat vermeld):
b Bouwen en Wonen (op afspraak)
•	
Esscheweg 9, plaatsen van een dakkapel,
College van Burgemeester en Wethouders
OV20201331, ingekomen 2 december 2020;
Postbus 10100, 5260 GA Vught
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde
BOUWEN
•	
Willem III-Laan 1, plaatsen van een aanEen bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stukAls er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u
ken verkregen worden.
bouw aan de achterzijde van de woning,
EN WONEN
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorOV20201334, ingekomen 3 december 2020.
ziening indienen bij:
2 Zienswijzen door belanghebbenden
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een
WELSTAND
PROCEDURE
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indieOost-Brabant Sector Bestuursrecht
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
de activiteiten bouwen en monumenten wor- procedurekader), onder vermelding van het
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publicatie anders is vermeld). Mondelinge zienswijzen
5. Beroepschrift
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. aanvraagnummer
kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar,
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarAndere aanvragen omgevingsvergunning wortegen een beroepschrift worden ingediend door
tenzij in de publicatie anders is vermeld. Informatie
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
BESLUIT VERLENGING
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
over de behandelend ambtenaar treft u aan bij de
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
BESLISTERMIJN AANVRAAG
weken). Het beroepschrift moet worden ondertestukken die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn OMGEVINGSVERGUNNING
kend en moet ten minste bevatten;
indienen gedurende de termijn dat de aanvraag ter
openbaar. De agenda voor elke vergadering •	W.J. van Ghentstraat 25, aanleggen van een in-/
- de naam en het adres van de indiener;
inzage ligt bij de aangegeven instantie (6 weken,
staat op de site van de gemeente Vught, www.
uitrit, OV20201256.
- de dagtekening
tenzij anders in de publicatie staat vermeld).
- een omschrijving van het besluit waartegen het
Wat doet de gemeente met uw reactie?
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven
De brief is op 3 december 2020 verzonden.
beroep is gericht;
Na afloop van de termijn wordt een besluit genoweken op dinsdagmorgen in het gemeente- •	
Esscheweg 203 A, plaatsen erfafscheidingen,
men.
Uw
zienswijze
en
een
eventuele
reactie
hierde gronden van het beroep
kantoor. Voor meer informatie kunt u conOV20201265.
op van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als
tact opnemen met het secretariaat van de
De brief is verzonden op 3 december 2020.
indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte
Het beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank
Welstandscommissie via telefoonnummer 073 •	Marggraffstraat 23, wijzigen van de constructie
gebracht van het besluit.
Oost-Brabant sector Bestuursrecht, Postbus
65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag
in de woning, OV20201242.
90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.
3 Zienswijzen door een ieder
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde
tussen 09.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00
De brief is verzonden op 3 december 2020.
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswijrechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
tot 12.30 uur.
zen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in proDaarvoor moet u wel beschikken over een
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost- PROCEDURE
cedure
2
is
omschreven.
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125, Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
site voor de precieze voorwaarden.Voor het
5200 MA ’s-Hertogenbosch.’
procedurekader), onder vermelding van het
4 Bezwaarschrift
indienen van een beroepschrift is griffierecht
aanvraagnummer.
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarteverschuldigd. Het beroepschrift schorst de werking
INGEKOMEN AANVRAGEN
gen een bezwaarschrift worden ingediend door
van het besluit niet. Als sprake is van een
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een
OMGEVINGSVERGUNNING
Het College van B&W heeft besloten deze aanweken). Het bezwaarschrift moet worden onderteverzoek om een voorlopige voorziening
•	Koepelweg 9, uitbreiden woning aan de voor- vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
kend en moet ten minste bevatten;
indienen bij de Voorzieningenrechter van
zijde en het plaatsen van een carport, OV toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
- de naam en het adres van de indiener;
de Rechtbank.
20201328, ingekomen 30 november 2020;
algemene bepalingen omgevingsrecht.

Donderdag 10 december om 20.00 uur

WIJZIGINGSPLANNEN EN
BESTEMMINGSPLANNEN

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

Gemeente Vught

@Vught

