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LANDGOED GROENSCHE HOEVEN KOMT TOT 
BLOEI

Op 15 december ging het land op slot en was de harde lockdown een feit. Gelukkig 
kwam niet alles tot stilstand. Eén dag later, op 16 december, plantten vertegenwoordi-
gers van de gemeente Vught en Bosgroep Zuid, samen met landgoed directeur Bibian 
van Rijckevorsel, de eerste ‘nieuwe’ boom op het Landgoed Groensche Hoeven. Deze 
schop in de grond markeert het begin van de uitvoering van het nieuwe bestemmings-
plan dat het fraaie landgoed in Vught Zuid tot bloei en ontwikkeling moet brengen. 

De aanleg van een aantrekkelijk, omvangrijk 
en ‘multifunctioneel’ landgoed is een zaak van 
geduld en goede voorbereiding. Net als de 
natuur zelf, moeten plannen aanslaan, groeien 
en gedijen. Zeker, als het landgoed in meerdere 
behoeften voorziet: fraaie nieuwe natuur, volop 
ruimte voor waterberging en aantrekkelijk 
landelijk wonen. Daarnaast wordt het landgoed 
op termijn gedeeltelijk toegankelijk voor wan-
delaars. 

Een buitengewoon landgoed
Een groot deel van die goede voorbereiding 
is achter de rug. Je zou kunnen zeggen dat 
de plannen bijna klaar zijn voor de oogst. De 
opbrengst van die oogst? Een buitengewoon 
landgoed dat – nabij de A2, zichtbaar vanaf de 
Boxtelseweg – tot volle wasdom komt.

Samenwerking
De Groensche Hoeven is het resultaat van een 
vruchtbare samenwerking. In de voorbereiding, 
maar ook bij de uitvoering, werkt het landgoed 
nauw samen met de gemeente Vught, de provin-
cie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel 
en ProRail. Niet alleen heeft elke partner 
belang bij dit bijzondere project, ook Vught en 
zijn inwoners plukken de vruchten van wat hier 
tot stand wordt gebracht. 

Spoor-water-klimaat
Die vruchten hebben vooral te maken met de 
watervoorziening die hier komt. Het landgoed 
krijgt een fraaie natuurplas van zo’n 4,5 hectare 
groot. Mooi, maar ook en vooral nuttig. De plas 
krijgt een open verbinding met de waterafvoer 
van de wijken De Baarzen en Klein Brabant en 
vormt een buffer voor Vught Zuid bij hevige 
regenval. Ook dient de plas als waterberging 
voor het verdiepte spoor in Vught en hij houdt 

het water vast in tijden van droogte. Dit resul-
taat van deze unieke samenwerking draagt bij 
aan een goede, ‘klimaat-adaptieve’ waterhuis-
houding, berekend op de toekomst. 

Landgoed Beukenhorst
Ook het aangrenzende Landgoed Beukenhorst 
draagt bij aan die goede Vughtse waterhuishou-
ding. Hier, en op Groensche Hoeven, werd in 
het afgelopen jaar al een regionale waterke-
ring gerealiseerd. Deze moet het dorp Vught 
beschermen tegen hoog water, zoals bijvoor-
beeld in 1995. Voor komend jaar staat tevens 
de vervanging van het gemaal op de Beukenlaan 
op het programma. Dit zorgt voor de afvoer 
van oppervlaktewater van Vught Zuid naar de 
Esschestroom. Het bestaande (verouderde) 
gemaal is door de aanleg van de regionale 
waterkering buitendijks komen te liggen.

Wonen
Rondom de plas is ruimte voor een aantal 
landelijk gelegen woningen met uitzicht over 
de plas, de bestaande lanen en de natuur. 
De woningen worden in erfpacht uitgegeven. 
Vermoedelijk komen de kavels medio 2021 
op de markt om vanaf 2022 gebouwd te kun-
nen worden. Eind 2021 zal overigens pas echt 
begonnen worden met de verdere ontwikkeling, 
tot die tijd staat alles in het teken van de voor-
bereidingen. Kortom: de Groensche Hoeven is 
straks van vele markten thuis. Alle partners zijn 
er dan ook van overtuigd dat het nieuwe land-
goed een aanwinst voor Vught en zijn omgeving 
zal zijn.
 
Meer informatie vindt u op:
www.dommel.nl/vughtdroog
www.klimaatadaptatiebrabant.nl
www.landgoedgroenschehoeven.nl 

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE  VUGHT ROND DE 
FEESTDAGEN
Op donderdag 24 december is het gemeentekantoor tot 16.00 uur open. Op vrijdag 25 decem-
ber 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.

Geen avondopenstelling
Op maandag 28 december en maandag 4 januari is het gemeentekantoor tot 17.00 uur open.

Burgerzaken gesloten
Afdeling Burgerzaken is gesloten van donderdag 24 december 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.

GEVOLGEN LOCKDOWN VOOR EXTRA 
ACTIVITEITEN VOOR JEUGD EN JONGEREN IN DE 
KERSTVAKANTIE
In een mum van tijd hadden Welzijn Vught, Elzenburg, De Speeldoos, Plaza Cultura en 
MOVE Vught een gevarieerd programma voor de kerstvakantie in elkaar gezet. Van een 
workshop tiktok-filmpjes maken, olievatdrummen en lasergamen tot een christmaschill. 
Helaas gooit de lockdown roet in het eten. 

Online escaperoom
Een deel van bovengenoemde activiteiten vindt 
na de lockdown alsnog plaats. Maar wat je nu 
al wel kan doen, is deelnemen aan de online 
escaperoom van Jongerenwerk Vught.

Alternatief programma
Om de jeugd in de kerstvakantie toch nog iets 
te kunnen bieden, wordt op dit moment hard 
gewerkt aan een alternatief programma. Dat 
zijn activiteiten buiten of online. Wil je weten 
welke activiteiten er komen en wanneer? Houd 
dan vooral de komende dagen de social media 
van genoemde organisaties in de gaten én kijk 
op vughtbeweegt.nl.

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.

Vuurwerk- en carbidverbod in Vught, 
Cromvoirt en Helvoirt
Tijdens de jaarwisseling 2020/2021 geldt 
een landelijk vuurwerkverbod en in Vught, 
Cromvoirt en Helvoirt ook een carbidverbod. 
De drie Brabantse veiligheidsregio’s hebben 
besloten dat carbidschieten 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. 

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.
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RAADSVERGADERING
Maandag 4 januari om 20.00 uur

Op maandag 4 januari aanstaande vindt om 20.00 uur de eerste vergadering van de 
nieuwe gemeenteraad plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden de nieuwe raadsleden 
geïnstalleerd en worden er harmonisatiebesluiten genomen.

De conceptagenda is te raadplegen op  
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is 

rechtstreeks te volgen via het YouTube-kanaal 
van de griffie gemeente Vught. 

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

Esscheweg
•  Het fietspad Esscheweg (richting Vught) is 

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

GESCHEIDEN INZAMELING IN VUGHT SUCCESVOL 
DANKZIJ U
Je hoort en leest wel eens dat afvalscheiding geen zin zou hebben. De gemeente Vught 
wil voorkomen dat op basis van dit soort berichten verkeerde conclusies worden 
getrokken. Want het tegendeel is waar, afval scheiden is en blijft heel belangrijk en in 
Vught en de rest van Nederland zijn we er nog eens heel goed in ook. De gemeente 
Vught bedankt al haar inwoners en hoopt ook in 2021 dat inwoners hun best blijven 
doen om afval zo goed als mogelijk gescheiden aan te bieden.

De hoeveelheid restafval is door het in Vught 
ingezette beleid de laatste jaren afgenomen. 
Nu de trend naar meer afvalscheiding en min-
der restafval is ingezet is de volgende stap het 
verbeteren van de kwaliteit van uw geschei-
den afval. Uiteindelijk is het doel dat er geen 
grondstoffen meer worden verbrand.  Dat de 
ingezamelde materialen weer opnieuw worden 
gebruikt, zodat de cirkel echt rond is. Daar 
kan iedereen een steentje aan bijdragen. Door 
goed afval te scheiden doet u als inwoner van 

Vught nu al een zeer belangrijke bijdrage. Hoe 
beter gescheiden de stromen die we bij u thuis 
ophalen of die u naar een daarvoor bestemde 
container brengt, hoe beter ze gerecycled kun-
nen worden.

Twijfelt u over in welke bak of zak iets moet? 
Tegenwoordig staat op steeds meer verpakkin-
gen een icoontje met de juiste afvalbak. Kijk in 
de afval ABC op www.vught/afval-scheiden of 
www.afvalscheidingswijzer.nl

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.

REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN 
PARKEERVOORZIENING VOOR HET OPLADEN VAN 
ELEKTRISCHE AUTO’S (E-LAADPUNT)
De gemeente heeft besloten tot het instellen/ 
realiseren van een tweetal gereserveerde par-
keerplaatsen voor het opladen van elektrische 
auto’s (E-laadpunt) gelegen aan: 

•  de Karel Doormanlaan naast woning Michiel 
de Ruijterweg 85 in Vught. 

•  Juliana van Stolberglaan ter hoogte van huis-
nummer 102 te Vught.

Deze verkeersmaatregelen worden uitgevoerd 

door middel van toepassing van bord E04 (par-
keergelegenheid) met onderbord met de tekst 

“opladen elektrische voertuigen”. 

Ter inzage
De stukken van deze verkeersbesluiten liggen 
op het gemeentekantoor ter inzage van 23 
december 2020 tot en met 3 februari 2021. 
Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader).

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.

DIENSTVERLENING GEMEENTEKANTOOR
• 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.

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, vrij-

dag van 12.30 tot 17.00 uur en zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur aan de Ketting 1 in Vught.

RECTIFICATIE: KERSTBOOMINZAMELING OP 
ZATERDAG 9 JANUARI
Op zaterdag 9 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.

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN

•  Er zijn geen plannen ter inzage voor de 
gemeente Vught

•  Bestemmingsplan Hoenderstraat 9, Helvoirt
•  Bestemmingsplan buitengebied, herziening De 

Dijk 4 – Esschebaan, Helvoirt

•  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.

BESTEMMINGSPLAN ‘ST. LAMBERTUSSTRAAT 
112-112A CROMVOIRT’ ONHERROEPELIJK
Burgemeester en wethouders van de gemeen-
te Vught maken bekend dat de gemeente-
raad op 8 oktober 2020 het bestemmings-
plan “St. Lambertusstraat 112-112a Cromvoirt” 
heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan gaat 
over de herontwikkeling van het perceel St. 
Lambertusstraat 112-112a in Cromvoirt, in die 
zin dat het agrarisch bedrijf ter plaatse wordt 
beëindigd, de monumentale boerderij wordt 
gesplitst in twee wooneenheden en ten westen 
en ten oosten van de bestaande boerderij een 

woning wordt gerealiseerd.
Tegen dit bestemmingsplan is gedurende de 
beroepstermijn geen beroep ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Het bestemmingsplan is hierdoor op 4 
december 2020 geheel onherroepelijk gewor-
den. 
Het bestemmingsplan is raadpleegbaar op 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer 
NL.IMRO.0865.crvBPslambertus112-VA01. 

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

•  Perceel K2182, Landgoed Spreeuwenburg, thv 
Taalstraat 82, bouw van bijgebouw, rooien 
diverse bomen, aanleg van 2 bruggen, een 
vijver en een wijngaard, OV20201342, ingeko-
men 11 december 2020;

•  Koestraat 3, wijzigen voorgevel van een hore-
cagelegenheid naar een garage, OV 20201344, 
ingekomen 14 december 2020;

•  Moleneindplein 23, vervangen van een kozijn 
om een extra ingang te maken, OV20201345, 
ingekomen 15 december 2020;

BOUWEN 
EN WONEN
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•  Peperstraat 3, plaatsen van rolluiken aan de 
voorzijde van de woning, OV20201346, inge-
komen 15 december 2020;

•  Den Dries 43, plaatsen van een dakkapel aan 
de voorzijde, OV20201347, ingekomen 15 
december 2020;

•  Perceel E 1716 rondom de IJzeren Man, aan-
leggen van een beweegroute, OV20201349, 
ingekomen 17 december 2020.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•   Industrieweg 12 A, realiseren van zes nieuwe 
bedrijfsunits, OV20201270.

 De brief is verzonden op 15 december 2020.
•  Molenstraat 22 Helvoirt, afwijken van het 

bestemmingsplan t.b.v. bestaande legale activi-
teiten, OV20201302.

 De brief is verzonden op 17 december 2020.

•  Taalstraat 88 B, bouwen van een woning, aanleg 
uitrit en kap van dertien bomen, OV20201286.

 De brief is verzonden op 17 december 2020.
•  Esscheweg 272 C, aanbouw tuinkamer, 

OV20201297.
 De brief is verzonden op 17 december 2020.

•  Loyolalaan 32, bouwen van een bijgebouw, 
OV20201268.

 De brief is verzonden op 17 december 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
•  Kempenlandstraat 25A, aanbrengen inpandige 

hellingbaan en dichtleggen vide, OV20201263.
  De vergunning is verzonden op 17 december 
2020.

•  Raadhuisstraat 3G, vervangen gevelreclame 
Jumbo, OV20201327.

  De vergunning is verzonden op 17 december 
2020.

•  Deutersestraat 41 A, constructieverandering, 
OV20201305.

  De vergunning is verzonden op 17 december 
2020.

PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Nieuwe Erven 32, tijdelijk plaatsen van woon-

units, OV20201296.
  De vergunning is verzonden op 17 december 
2020.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Dennenlaan 2, verbouwen van de woning, 

OV20201264.
  De vergunning is 17 december 2020 verzon-
den.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Kerkstraat 29, Helvoirt, verwijderen asbest-

houdende materialen schuur, SM20207071.
  De melding is geaccepteerd op 17 december 
2020.

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

OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ 
PROJECT 
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat onderstaande aanvraag vergun-
ningsvrij is. 

•  Loverensestraat 11, aanleggen van een weg en 
een vijver, OV20201301.

  De brief is verzonden op 15 december  
2020. 


