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JAARWISSELING ANDERS DAN ANDERS
Dit jaar wordt oud en nieuw anders dan andere jaren. We hebben te maken met coro-
namaatregelen, dichte horecagelegenheden en een landelijk vuurwerkverbod. Helaas 
kunnen we het niet mooier maken dan het nu is. Maar hoe u de jaarwisseling 2020/2021 
ook viert, laten we samen 2021 positief beginnen.

Landelijk vuurwerkverbod
In Nederland geldt een landelijk verbod 
op het verkopen en afsteken van vuurwerk. 
Fopvuurwerk zoals sterretjes en knalerwten 
zijn wel toegestaan. Het Kabinet heeft tot 
een eenmalig vuurwerkverbod besloten om 
de extra druk op de zorg en handhavers te 
voorkomen. 

Carbidschieten
Carbidschieten valt niet binnen het landelijk 
vuurwerkverbod. De drie Brabantse veilig-
heidsregio’s hebben besloten dat carbidschie-
ten verboden is. Voor gemeenten en plaatsen 
waar het carbidschieten al sinds jaar en dag 
een traditie is, maken zij een uitzondering. In de 

gemeente Vught en Helvoirt is carbidschieten 
geen traditie. Daarom is carbidschieten tijdens 
de jaarwisseling 2020/2021 in Vught, Cromvoirt 
en Helvoirt verboden.

Overtreding of overlast 
Houdt u zich niet aan het vuurwerk- en carbid-
verbod én de coronamaatregelen? Dan riskeert 
u een boete. De gemeente en de politie con-
troleren extra. Hebt u overlast van vuurwerk 
of vermoedt u dat iemand illegaal vuurwerk 
in zijn bezit heeft? Neem dan contact op met 
de politie via telefoonnummer 0900 8844. 
Wilt u anoniem blijven, bel dan Meld Misdaad 
Anoniem op 0800 7000. Is er sprake van een 
noodsituatie, bel dan 112.

‘Preventief jeugdwerk is heel belangrijk. Vanuit mijn rol ga ik Elzenburg nog sterker op de kaart 
zetten. Een win-win situatie voor iedereen.’

Elzenburg heeft met ingang van het nieuwe jaar een nieuwe locatiemanager. Sander 
Pieters stelt zichzelf voor.

‘Ik ben een geboren en getogen Vughtenaar en 
woon met mijn vrouw en twee kinderen van 10 
en 8 nog steeds met veel plezier in Vught. Ik heb 
gesolliciteerd op de functie van locatiemanager, 
omdat in deze baan twee dingen samenkomen. 
Namelijk mijn betrokkenheid bij het Vughtse 
jeugdwerk (ik was tot 1 oktober 2020 voor-
zitter van Jeugd Aktief) en mijn professionele 
ervaring.

Preventief jeugdwerk
De afgelopen 15 jaar heb ik gewerkt bij wel-
zijnsorganisatie ContourdeTwern. De eerste vijf 
jaar als jongerenwerker in Gilze-Rijen, Berkel-
Enschot / Udenhout, Oisterwijk / Moergestel 
en de laatste tien jaar in de gemeente Heusden 
in verschillende functies. Door alle verschuivin-
gen in zorg en welzijn is het nog zichtbaarder 
geworden hoe belangrijk jeugdwerk is. Als een 
kind of jongere prettig op kan groeien en zijn 
talenten kan ontwikkelen, is de kans groter dat 
hij zich ontwikkelt tot een sterke en zelfstan-
dige volwassene. De organisaties in Elzenburg 
dragen daar een grote steen aan bij. 

Leuke ideeën of plannen?
De oprichting van het jongerenbestuur 
Elzenburg is ook zo’n goede ontwikkeling. Ik 
geloof dat jongeren prima zelf in staat zijn te 
bedenken wat ze willen. Onze rol, die van orga-
nisaties in hun omgeving, is het om ze daarin 
uit te dagen en vervolgens te helpen en facilite-
ren daar waar nodig. Dus: heb jij leuke ideeën 
of plannen? Loop even binnen! Dan gaan we 

samen aan de slag. Die oproep geldt natuurlijk 
ook voor organisaties in het algemeen die een 
fijne plek of inhoudelijke aansluiting zoeken. Ik 
ben ook bereikbaar via 
manager@elzenburg.com

Win-win situatie
Ik hoop vanuit mijn rol de synergie verder aan 
te kunnen jagen en zo samen Elzenburg nog 
sterker op de kaart te zetten. Daar profite-
ren alle betrokken organisaties van, maar de 
Vughtse jeugd en jongeren nog het meest.’ 

NIEUWE LOCATIEMANAGER ELZENBURG

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

Burgerzaken gesloten
Afdeling Burgerzaken is gesloten van donderdag 24 decem-
ber 12.00 uur tot en met maandag 4 januari. U kunt dan 
niet terecht voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. 
Voor de aangifte van een geboorte of overlijden kunt u 
contact met ons opnemen via 073 65 80 680.

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

Wij sturen in Vught geen papieren afvalkalender meer toe naar onze inwoners. U maakt 
zelf de keuze hoe u aan uw afvalinformatie komt. Bekijk uw afvalinformatie in de han-
dige ‘Afvalstoffendienst’ app of kijk op de papieren afvalkalender 2021? De keuze is 
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 persoonlij-
ke 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 afvalkalen-
der 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

Boodschappendienst door Vught voor Elkaar Helpt!
Vught voor Elkaar Helpt! heeft de boodschappendienst in het leven geroepen speciaal voor 
mensen die zelf geen boodschappen kunnen of durven doen. Vrijwilligers staan klaar om uw 
boodschappen te doen. Neem 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. 

Vught voor Elkaar: Hartverwarmend
Acties van Hartverwarmend zijn o.a. de kerstkaartenactie, kaarten maken en Telebakkie!. Kijk voor 
alle informatie op www.vughtvoorelkaar.nl/hartverwarmend
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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

Bekijk het hele aanbod op

bezoekvught.nl/thuisuiteten

Lekker uit eten, maar dan thuis. Zeker tijdens de feestdagen.

De Vughtse horeca ondernemers kunnen uw steun nu goed

gebruiken. Wij vertellen u graag waar u een snelle maaltijd,

lekkere lunch of heerlijk diner kunt bestellen. Om zelf

op te halen, of thuis te laten bezorgen. 

VROEGSIGNALERING VAN SCHULDEN
Voorkomen is beter dan genezen
Veel mensen vinden het moeilijk om zelf geldproblemen op te lossen. Welke rekeningen 
betaal ik wel en welke (nog) niet? Er is vaak sprake van schaamte en men durft geen 
hulp te vragen. Zo kan het heel lang duren voordat betalingsachterstanden geregeld 
zijn. Ondertussen lopen de schulden verder op. Dat is jammer, want hoe vroeger u erbij 
bent, hoe gemakkelijker het is om tot een (betalings)regeling te komen. Op 1 januari 
2021 start de gemeente Vught met vroegsignalering. 

Wat is vroegsignalering?
Met vroegsignalering wil de gemeente voorko-
men dat inwoners schulden krijgen die moeilijk 
op te lossen zijn. Maar ook voorkomen dat 
er een incassobureau of een deurwaarder op 
iemand afgestuurd wordt. De gemeente heeft 
afspraken gemaakt met de vasten-lasten-part-
ners (woningbouwcoöperatie, Brabant Water, 
zorgverzekeraars en de energieleveranciers) 
om ervoor te zorgen dat u altijd hulp aangebo-
den krijgt als er een betalingsachterstand is. De 
vaste-lasten-partners nemen eerst zelf contact 
op met hun klanten om een betalingsregeling te 
treffen. Als dat niet lukt, dan geeft de vaste-las-
ten-partner aan de gemeente door dat iemand 
een of meerdere keren niet heeft betaald.

Gratis hulpaanbod
Op tijd hulp accepteren betekent dat u voor-
komt dat een enkele betalingsachterstand niet 
oploopt tot een enorme schuld. Wegwijs+ helpt 
mensen die geldzorgen of financiële problemen 
hebben. Als de gemeente van de vaste-lasten-
partner heeft doorgekregen dat u een of meer-

dere keren niet hebt betaald, neemt Wegwijs+ 
contact met u op. Per telefoon, via een brief of 
met een huisbezoek. In een vrijblijvend gesprek 
kijken zij samen met u welke hulp u nodig hebt 
om de betalingsachterstanden weg te werken. 
Er is geen verplichting. U bepaalt zelf of u de 
aangeboden hulp wilt. De hulp kost niets, het 
kan u alleen maar iets opleveren. Uw gegevens 
worden vertrouwelijk behandeld.

Betalingsachterstand?
Natuurlijk willen we met vroegsignalering beta-
lingsachterstand voorkomen. Maar zijn er al 
schulden? Dan is een schuldregeling via de 
gemeente ook mogelijk. Wegwijs+ kan ook 
ondersteunen met budgetcoaching en budget-
beheer. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Wegwijs+ via tel. 073 65 80 750 
of via wegwijs@vught.nl. Meer informatie vindt 
u ook op www.wegwijsplus.vught.nl

Vroegsignalering is vanaf 1 januari 2021 in de Wet 
gemeentelijke schuldhulpverlening geregeld.

MILIEUSTRAAT GESLOTEN
Op vrijdag 25 december, zaterdag 26 december en op zaterdag 2 januari is de Milieustraat in 
Vught gesloten. Ook de Milieustraat in Haaren is op 2 januari 2021 gesloten.

KERSTBOOMINZAMELING 
OP ZATERDAG 16 JANUARI
Op zaterdag 16 januari halen we uw kerstboom 
op. Leg de boom goed zichtbaar op de stoep. 
Dicht bij de rijbaan. Het liefst zo dicht mogelijk 
bij elkaar in de straat. U kunt de boom ook 
gratis inleveren bij de Milieustraat Vught, vanaf 
woensdag 6 januari van 12.30 tot 17.00 uur. En 
op elke vrijdag van 12.30 tot 17.00 uur en op 
zaterdagen van 09.00 tot 16.00 uur. En bij de 
Milieustraat in Haaren vanaf woensdag 6 janua-
ri van 13.30 uur tot 16.30 uur en op zaterdagen 
van 9.00 uur tot 15.00 uur.

PASPOORT, IDENTITEITSKAART EN RIJBEWIJS
Voor inwoners uit Helvoirt
Een paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs aanvragen of vernieuwen? U kunt hiervoor 
bij de gemeente Vught terecht vanaf dinsdag 5 januari 2021.

Zo werkt het bij de gemeente Vught
•  Maak een afspraak. Dat kan makkelijk online 

via onze website. U kunt ook bellen;
•  Neem bij de afspraak uw oude paspoort, iden-

titeitsbewijs of rijbewijs en een pasfoto mee;
•  U betaalt het paspoort, identiteitsbewijs of 

rijbewijs contant of per pin.

Aangeven van geboorten en overlijden
Een kindje dat in de maand december 2020 
in Helvoirt geboren wordt, geeft u aan bij de 
gemeente Haaren. Hetzelfde geldt voor overlij-
dens. Dit kan ook de laatste week van decem-
ber. Vindt de aangifte in januari 2021 plaats? 
Dan geldt de gemeente Vught als gemeente van 
geboorte/overlijden.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
•  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.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN HAAREN EN 
VUGHT VANAF 6 JANUARI 2021
-   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.

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT 
•  Kom naar het gemeentekantoor als dit echt noodzakelijk is en kom alleen.
•  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.

ONHERROEPELIJK WIJZIGINGSPLAN 
‘LOVERENSESTRAAT 2, CROMVOIRT’
Het college van burgemeester en wethouders 
van Vught heeft op 15 september 2020 het 
wijzigingsplan ‘Loverensestraat 2, Cromvoirt’ 
gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde wijzi-
gingsplan heeft vanaf 1 oktober tot en met 
woensdag 11 november 2020 ter inzage gele-
gen. Tijdens deze termijn is geen beroep inge-
steld dan wel een verzoek om schorsing 

of voorlopige voorziening ingediend bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Het wijzigingsplan is op 12 november 
2020 in werking getreden en op deze datum 
tevens onherroepelijk geworden. 

Het wijzigingsplan kan worden geraadpleegd 
op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Esscheweg
•  Het fietspad Esscheweg (richting Vught) 

is vanaf 21 december gestremd tussen 

Berghuizensestraat en de Piancenzastraat.
•  Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid.

Michiel de Ruyterweg
•  In verband met de nieuwbouw van woningen 

is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen 
Bestevaer en de Esschestraat.

WEGWERKZAAMHEDEN

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 vergade-
ring staat op de site van de gemeente Vught, 

BOUWEN 
EN WONEN



www.vught.nl. De vergaderingen zijn in de 
oneven weken op dinsdagmorgen in het 
gemeentekantoor. Voor meer informatie kunt 
u contact 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

•  John F. Kennedylaan 9, plaatsen van een dak-
kapel, OV20201335, ingekomen 4 december 
2020;

•  Schoonveldsingel 17, uitbreiding woning met 
serre, OV20201336, ingekomen 3 december 
2020;

•  Molhuysenstraat 3, plaatsen van dakkapellen 
en vervangen van het kozijn in de voorgevel, 
OV20201338, ingekomen 8 december 2020;

•  Willem de Rijkelaan 1, renovatie Klokgebouw, 
OV20201339, ingekomen 8 december 2020;

•  Prins Mauritslaan 20, interne verbouwing 
woning, OV20201340, ingekomen 9 december 
2020.

•  Maurick 3, tijdelijk plaatsen van een castle 
glamping, OV20201341, ingekomen 11 decem-
ber 2020.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Kempenlandstraat 25A, aanbrengen inpandige 
hellingbaan en dichtleggen vide, OV20201263.

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

•  Leeuwerikstraat 15, vervangen van bestaande 
kozijnen in kunststof kozijnen, OV20201294.

   De vergunning is verzonden op 9 december 
2020.

•  Meierijsingel 11 en 12, bouwen van een 
aanbouw aan de voorzijde van de woning, 
OV20201261.

  De vergunning is verzonden op 10 december 
2020.

•  Driesedam 26, plaatsen woonwagen. 
OV20201287.

  De vergunning is verzonden op 11 december 
2020.

•  St.-Lambertusstraat 104 A, het verbouwen van 
de woning, OV20201243.

  De vergunning is verzonden op 9 december 
2020.

OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ PROJECT
•  Julianalaan 6, plaatsen zonnepanelen op plat 

dak, ov20201324.
 De brief is verzonden op 10 december 2020.

•  Loverensestraat 11, aanleggen van een weg en 
een vijver, OV20201276.

 De brief is verzonden op 10 december 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 
•  Maarten Trompstraat 47, saneren van asbest-

bronnen, SM20207070.
  De melding is geaccepteerd op 7 december 
2020.

•  Kerkstraat 8, verwijderen asbesthoudende 
materialen, SM20207066.

  De melding is geaccepteerd op 7 december 
2020.

•  Deutersestraat 41, verwijderen asbestpijp uit 
schoorsteen, SM20207069.

  De melding is geaccepteerd op 11 december 
2020.

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

WET MILIEUBEHEER

MELDING ARTIKEL 8.40 WET 
MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Vught 
maken bekend, dat de volgende melding(en) als 
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieube-
heer is ingekomen:

• op 27 november 2020 melding op grond van 
het Besluit algemene regels inrichtingen milieu-
beheer (activiteitenbesluit), veranderen van een 
bedrijf, MM20200015, gevestigd aan de Maarten 
Trompstraat 11A te Vught.
De melding is geaccepteerd op 10 november 
2020.

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

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING

•  St.-Lambertusstraat (St.-Lambertuskerk), 
standplaatsvergunning voor Vishandel Heinen 
& Zonen elke zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur in 2021, AP2020206, ingekomen op 17 
november 2020.

  De vergunning is verzonden op 10 december 
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. 
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