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ACTIVITEITEN VOOR DE JEUGD IN CORONATIJD
Extra aandacht voor kwetsbare- en risicojongeren.
Op dit moment bepaalt corona voor een groot deel ons leven. Vooral jongeren hebben
hier last van. Veel minder sociale contacten, minder structuur omdat scholen dicht zijn
en sinds 23 januari een avondklok. We begrijpen dat dit ‘balen’ is. Daarom willen we de
Vughtse jeugd helpen om deze moeilijke coronatijd door te komen.
Hoe doen we dat?
De gemeente Vught heeft het jongerenwerk
van Welzijn Vught, Jeugd- en Jongerencentrum
Elzenburg, Plaza Cultura en MOVE Vught
gevraagd om samen te werken aan een gevarieerd activiteitenprogramma. Dat zijn op dit
moment vooral activiteiten online en, onder
bepaalde voorwaarden, buiten.
Activiteiten voor kwetsbare- en
risicojongeren
Voor jongeren die het extra moeilijk hebben,
bijvoorbeeld door een lastige thuissituatie
of omdat ze zich eenzaam voelen, is dit niet
altijd voldoende. Voor hen kan en mag er
meer. Daarom gaan we speciaal voor deze
jongeren extra activiteiten organiseren, zoals in

Elzenburg. Denk bijvoorbeeld aan ontspanning,
maar ook aan de mogelijkheid om rustig huiswerk te maken of een korte training om grip te
krijgen op sombere gevoelens.
Meer weten of iemand aanmelden?
Voor alle activiteiten geldt. Houd de social
media van genoemde organisaties in de gaten
en/of kijk op vughtbeweegt.nl. Voor de activiteiten voor kwetsbare jongeren: neem contact
op met Welzijn Vught, Angelique Vullings via
a.vullings@welzijnvught.nl of 06 27 87 47 795 .
Het organiseren van de activiteiten gebeurt in
nauw overleg met de gemeente. Vanzelfsprekend
houdt men zich daarbij aan de maatregelen als
afstand houden, mondkapje enz.

VUGHT ONDERTEKENT HET SCHONE LUCHT
AKKOORD
Schone lucht is heel belangrijk voor de volksgezondheid. Daarom heeft het college van
burgemeester en wethouders besloten dat Vught zich aansluit bij Het Schone Lucht
Akkoord. De ambitie van Het Schone Lucht Akkoord (SLA) is dat de gezondheid van
inwoners in relatie tot de luchtkwaliteit in 2030 de helft beter is dan nu. Het besluit
komt enerzijds voort uit een motie, die vorig jaar in de gemeenteraad is aangenomen
en anderzijds uit de afspraak dat de hele regio Noordoost Brabant zich aansluit bij het
SLA.
Jaarlijks overlijden in Nederland volgens het
RIVM tussen de 4.000 en 5.000 mensen aan
de gevolgen van slechte lucht. Voor Vught gaat
dit om 10 mensen per jaar. Verontreinigde
lucht eist niet alleen levens, het kost ook veel
geld. Landelijk zou het gaan om een bedrag
van 3 miljard euro per jaar (vanwege effecten op gezondheid, natuur etcetera). Binnen
de gemeente Vught wordt luchtvervuiling met
name veroorzaakt door fijn stof afkomstig van
de A2 en N65. Een van de belangrijkste projecten van het SLA voor Vught is dan ook het
verbeteren van de luchtkwaliteit in de aanpak
van de N65.

In het SLA werken gemeenten, provincie en rijk
in regionaal verband samen. Schone lucht houdt
niet op bij de gemeentegrens, samenwerken is
dus noodzakelijk. Daarnaast leidt samenwerking tot kostenbesparing. Het rijk heeft 50
miljoen euro beschikbaar gesteld om landelijke doelstellingen uit het SLA tot uitvoer te
brengen. De regio Noordoost Brabant maakt
een regionaal uitvoeringsplan. Binnen de regio
wordt onder meer gekeken hoe de luchtkwaliteit door projecten in de landbouw en industrie
verbeterd kan worden. En daarnaast hoe doelstellingen zoals het stimuleren van openbaar
vervoer, elektrisch rijden, de regionale energiestrategie en het verlagen van de stikstofuitstoot
bij kunnen dragen aan een betere luchtkwaliteit.

VRIJDAG 5 FEBRUARI 15E WARMETRUIENDAG
Zet u de verwarming ook wat lager?
Doet u mee? En trek een warme trui aan. Met de Warmetruiendag op 5 februari 2021
vieren we de grootste klimaatactie van Nederland met als motto ‘verwarm jezelf, niet
de wereld!’.
Samen besparen
Door de verwarming een graadje lager te zetten en een warme trui aan te trekken, bespaart
u eenvoudig CO2. CO2 is één van de veroorzakers van de klimaatverandering, de opwarming
van de aarde. Nederlanders zijn zeer bereid tot
klimaatvriendelijk gedrag blijkt uit onderzoek
van de Universiteit van Cambridge. Door mee
te doen aan de Warmetruiendag besparen we
samen energie en dat geeft energie!
Wat betekent dit voor u?
De verwarming één dag een graadje lager
bespaart al 6% CO2. Als heel Nederland dit

Meer weten over
coronavaccinatie?
Iedereen verlangt naar
een leven zonder coronaregels.

Het is goed om te weten dat elk vaccin dat straks
is goedgekeurd op tienduizenden mensen is
getest. Zo weten we dat het veilig is en ons

Vaccineren is hierin de belangrijkste stap.

goed beschermt tegen het virus. Een inenting

Als we ons laten vaccineren, kan corona

beschermt niet alleen jezelf, maar ook je familie,

niet meer zomaar om zich heen grijpen

vrienden en de kwetsbare mensen om je heen.

en krijgen we stapje voor stapje meer
vrijheid terug.

Het is begrijpelijk als je vragen hebt.
Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl

TREFT U DIT KAARTJE AAN?
De boa heeft een verkeersovertreding geconstateerd
U staat fout geparkeerd of u bent vergeten om
een blauwe kaart voor de autoruit te leggen.
Dan is er sprake van een verkeersovertreding.
Boa’s registreren deze overtreding, maar kunnen geen bonnen uitdraaien. U hebt vanwege
deze overtreding een waarschuwing gehad of
een bekeuring ontvangen. Alleen u was hiervan
niet op de hoogte. Daarom gaan de boa’s bij

het constateren van een verkeersovertreding
gebruik maken van twee verschillende kaarten, namelijk ‘waarschuwing fout parkeren’ en
‘mededeling van beschikking’.
Door deze kaart attenderen de boa’s u op een
verkeersovertreding. U krijgt een waarschuwing of u ontvangt binnenkort een bekeuring.

doet, besparen we 6,3 miljoen kilo CO2. Met
andere woorden we besparen 3,3 miljoen m3
aardgas. Doen we dat een heel stookseizoen
lang? Dan besparen we maar liefst 1 megaton
CO2. Dit is 530 miljoen m3 aardgas oftewel
350 miljoen euro!
Doet u ook mee?
We willen iedereen laten zien dat we voor een
duurzaam Vught gaan. Doet u ook mee? Maak
dan op vrijdag 5 februari een selfie met uw
warme trui aan of laat u fotograferen en deel
deze foto op social media met de vermelding
#Vught #Warmetruiendag.
rijden waarvan de achterlichten het niet
doen of gewoon niet aanstaan.

BOA

NIEUWS
Als wij in de gemeente Vught surveilleren
valt het ons op dat er best veel auto’s
rondrijden met kapotte verlichting, zoals
defecte dimlichten. Ook zien wij auto’s

Veiligheid
Het is belangrijk dat de verlichting van uw auto
goed werkt, voor uw eigen veiligheid en voor
weggebruikers. Controleer uw autoverlichting
dan ook regelmatig. Zorg dat de verlichting
werkt en goed staat afgesteld.

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

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 basisregistratie personen 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.

HULP EN ONDERSTEUNING TIJDENS CORONA
Hebt u als ondernemer advies nodig over
uw onderneming? Wilt u gewoon uw verhaal kwijt? Of bent u op zoek naar andere
manieren om weer financieel onafhankelijk
dan wel financieel gezond te worden? Neem
dan contact op met accountmanagers Yvonne
van Laarhoven (y.van.laarhoven@vught.nl) of

John van Gemert (j.van.gemert@vught.nl)
voor een oriënterend gesprek. Zij kijken
samen met u naar alle mogelijkheden en
ondersteunen u, daar waar mogelijk.
Tijdens het gesprek wordt uiteraard rekening
gehouden met de coronamaatregelen.

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN

Naam
Geboortedatum Datum besluit
en voorletters						
Spierings, S.J.A.C.A.
26-03-1994
29-01-2021
Zelissen, F.B.M.G.T.
27-05-1980
29-01-2021
Vos, P.H.M. .
25-01-1994
29-01-2021
Szymura, K.J.
25-07-1979
29-01-2021
Selaru, G.P.
18-11-1972
29-01-2021
Rzepka, K.
09-08-1994
29-01-2021
Van der Reijden, C.R.J.
13-02-1985
29-01-2021
Neele, R
24-03-1988
29-01-2021
Eppink, J.B.
06-12-1963
29-01-2021
Van Eijsden, P.
19-04-1966
29-01-2021
Carp, V.
19-02-1980
29-01-2021
Sopacua, E.N.P.H.
16-05-1968
29-01-2021
Van der Molen, N.A.M.R.
20-12-1971
29-01-2021

Uitschrijving wegens
vertrek naar
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

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

Het gemeentekantoor is in de voorjaarsvakantie op maandag 15 en dinsdag 16 februari gesloten.

TIJDELIJKE AANPASSING AVONDOPENSTELLING

ingekomen 26 januari 2021;
•H
 adewychstraat 13, verbreden doorgang van
een dragende muur, OV20211028, ontvangen
26 januari 2021;
• Charlotte van Beuningenlaan 24 Vught, wijzigen
constructie t.b.v. plaatsen veluxramen en aanleg vloer, OV20211029, ingekomen 27 januari
2021.

BOUWEN
EN WONEN

Het gemeentekantoor is op maandag tijdelijk om 18.00 uur gesloten.

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.

Verkiezingen 2021
TELLERS GEVRAAGD
Vindt u het leuk nauw betrokken te zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart?
En bent u nauwkeurig en geduldig? Geef u op als teller.
Samen met anderen telt u de stemmen van een
stembureau. Soms is dat in het stembureau zelf.
Is daar niet genoeg ruimte? Dan telt u in de
Martinihal. Het tellen start om 21.00 uur en u
bent klaar als alle stemmen in uw stembureau

geteld en kloppend zijn. Dat kan best ver na
24.00 uur zijn. De vergoeding is € 30,--.
Aanmelden? Stuur een mail naar
verkiezingen@vught.nl. We horen graag van u.

REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN
PARKEERVOORZIENING VOOR HET OPLADEN VAN
ELEKTRISCHE AUTO’S (LAADPAAL)
De gemeente heeft besloten tot het instellen/ realiseren van een tweetal gereserveerde
parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s (E-laadpunt) gelegen aan
Theresialaan ter hoogte van huisnummer 37/37A te Vught. Deze verkeersmaatregel
wordt uitgevoerd door middel van toepassing van bord E04 (parkeergelegenheid) met
onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen”.
Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op
het gemeentekantoor ter inzage van 3 februari

2021 tot en met 17 maart 2021. Hierop zijn de
procedures 1a en 4 van toepassing (zie procedurekader).

WIJZIGINGSPLANNEN EN
BESTEMMINGSPLANNEN
Er liggen geen plannen ter inzage.
•U
 vindt alle informatie over de plannen, gebieden 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.

WEGWERKZAAMHEDEN

•H
 ebt 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.

•D
 e Molenvenseweg is van 15 t/m 26 maart afgesloten bij de aansluiting met de Loonsebaan.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Torenstraat (Helvoirt)
Victorialaan,Loonsebaan,Wilhelminalaan, • De Torenstraat is vanaf 22 februari afgesloten
Molenvenseweg
tussen Oude Rijksweg en Broekwal.
• De Victorialaan is van 22 t/m 26 februari afge- • Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
sloten bij de aansluiting met de Loonsebaan.
• De Loonsebaan is van 1 t/m 5 maart afgesloMichiel de Ruyterweg
ten bij de aansluiting met de Victorialaan.
• In verband met de nieuwbouw van woningen
• De Wilhelminalaan is van 8 t/m 12 maart afgeis de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
sloten bij de aansluiting met de Victorialaan.
Bestevaer en de Esschestraat.

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
de activiteiten bouwen en monumenten worden voorgelegd aan de Welstandscommissie. PROCEDURE
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor- Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
procedurekader), onder vermelding van het
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
aanvraagnummer
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
openbaar. De agenda voor elke vergadering staat
BESLUIT VERLENGING
op de site van de gemeente Vught, www.vught.nl. BESLISTERMIJN AANVRAAG
De vergaderingen zijn in de oneven weken op OMGEVINGSVERGUNNING
dinsdagmorgen in het gemeentekantoor. Voor • Achterstraat 63 Helvoirt, starten kapsalon aan
meer informatie kunt u contact opnemen met
huis, OV20201329.
het secretariaat van de Welstandscommissie via
De brief is verzonden op 20 januari 2021.
telefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op • Vliertstraat 45 Vught, vervangen van een dakmaandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur
kapel aan de voorzijde, OV20201306.
en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.
De brief is verzonden op 28 januari 2021.
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost- • Willem de Rijkelaan 1, renovatie Klokgebouw,
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125, OV20201339.
5200 MA ’s-Hertogenbosch.’
De brief is verzonden op 28 januari 2021.
•
Hoevensestraat 6 Vught, plaatsen dakkapel,
INGEKOMEN AANVRAGEN
OV20201269.
OMGEVINGSVERGUNNING
De brief is verzonden op 29 januari 2021.
•
Secretaris van Rooijstraat 13 Vught, huisves- • Perceel K2182 t.h.v. Taalstraat 82 Vught, bouten energieloket in Theater de Speeldoos,
wen van een bijgebouw, rooien diverse bomen,
OV20211024, ingekomen 21 januari 2021;
aanleg twee bruggen, een vijver en wijngaard,
•
De Bréautélaan 22 Vught, kappen van een
OV20201342.
Eilanthus, OV20211025, ingekomen 24 januari
De brief is verzonden op 29 januari 2021.
2021;
•
Loyolalaan 46 Vught, verbouwen woning en
PROCEDURE
bouw van een Summerhouse en zwembad, Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
OV20211026, ingekomen 26 januari 2021;
procedurekader), onder vermelding van het
• Mr. Harry Hollalaan 43 Vught, plaatsen van een
aanvraagnummer.
dakkapel aan de voorzijde woning, OV20211027,

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

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

- 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

Het College van B&W heeft besloten deze aandouglasspar en één den, OV20211006.
ingekomen:
Het bezwaarschrift kunt u richten aan het
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
De vergunning is verzonden op 26 januari 2021. •	op 28 december 2020 melding op grond van College van Burgemeester en Wethouders,
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet •	Reutsedijk 7, kappen van vijf witte kastanjes
het Besluit algemene regels inrichtingen milieu- Postbus 10100, 5260 GA
Vught. Een
algemene bepalingen omgevingsrecht.
beheer (activiteitenbesluit), voor het koelen
bezwaarschrift heeft geen schorsende weri.v.m. ziekte, OV20211001.
en verwarmen van de woning, MA20200026, king. Als er sprake is van een spoedeisende
De vergunning is verzonden op 26 januari 2021.
VERLEENDE
gevestigd aan de St.-Michielsgestelseweg 7 te
zaak, kunt U tegelijkertijd een verzoek om
•	
Jagersboschlaan (gedeelte tussen Martinilaan
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Vught.
een voorlopige voorziening indienen bij de
en het Wildpad), rigoureus snoeien van zeven
BOUW
De melding is geaccepteerd op 26 januari 2021. Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oostbomen, OV20211019.
•	Achterstraat 1 Helvoirt, plaatsen twee dakraop 25 november 2020 melding op grond
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
De vergunning is verzonden op 28 januari 2021. •	
men, OV20201321.
van het Besluit algemene regels inrichtingen 5200 MA ’s-Hertogenbosch.
•	
De Bréautélaan 22 Vught, kappen van een
De vergunning is verzonden op 26 januari 2021.
milieubeheer (activiteitenbesluit), veranderen
boom Ailanthus, OV 20211025.
•	Den Dries 43, plaatsen van een dakkapel aan
van bedrijf, MM20200014, gevestigd aan de VERLEENDE
De brief is verzonden op 29 januari 2021.
de voorzijde, OV20201347.
Loverensestraat 9 te Cromvoirt.
STANDPLAATSVERGUNNING
De vergunning is verzonden op 26 januari 2021. PROCEDURE
De melding is geaccepteerd op 22 januari 2021. • Loonsebaan t.h.v. 163, een standplaatsvergun•	Jan van Speykstraat 14, vervangen van een dak- Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasning voor de verkoop van zomerfruit dagelijks
kapel, OV20211009.
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin- PROCEDURE
voor max. 3 maanden vanaf eind mei t/m eind
De vergunning is verzonden op 26 januari 2021. nen zes weken met ingang van de dag na die
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
augustus 2021 van 10.00-19.00 uur, AP2020146.
•	
Perceel E394 achter Industrieweg 2a en 2b
waarop de beschikking is verzonden worden
procedurekader).
De vergunning is verzonden op 27 januari 2021.
Helvoirt, tijdelijk plaatsen van een bouwkeet
aangetekend.
en het tijdelijk gebruik van agrarisch terrein
INTREKKING AANVRAAG
PROCEDURE
voor opslag bouwmaterialen, OV 20201293.
INGEKOMEN SLOOPMELDING
OMGEVINGSVERGUNNING
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie proDe brief is verzonden op 28 januari 2021.
•	
Perceel D4475, naast Esscheweg 207 Vught, Burgemeester en wethouders van Vught maken
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
•	
Koepelweg 20, uitbreiden van de woning,
slopen van twee schuren op volkstuinen com- bekend, dat zij in de afgelopen periode onder- met ingang van de dag na die waarop de
OV20201355.
plex, SM20207076.
staande omgevingsvergunning hebben ingetrok- beschikking is verzonden worden aangetekend.
De vergunning is verzonden op 28 januari 2021.
De melding is geaccepteerd op 29 januari 2021. ken:
•	Moleneindplein 23, vervangen van een kozijn
VERLEENDE VERGUNNING LOTERIJ
om een extra ingang te maken, OV20201345.
PROCEDURE
•	Esscheweg 9, Vught, plaatsen van een dakkapel, •	Guldenberg 12 (Helvoirt), organiseren van een
De vergunning is verzonden op 28 januari 2021. Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
OV20201331.
loterij voor carnavalsactiviteiten voor kinderen,
•	Ereprijsstraat 17, plaatsen van een dakkapel aan
procedurekader).
De brief is verzonden op 28 januari 2021.
ouderen en mindervaliden op zondag 14 februde achterzijde van de woning, OV20201357.
ari 2021, Z20-231930.
De vergunning is verzonden op 28 januari 2021.
Bezwaarschrift
De vergunning is verzonden op 26 januari 2021.
•	De Dijk 4 Helvoirt, bouwen nieuwe melkrundNadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarveestal, OV20201271.
MILIEU
tegen een bezwaarschrift worden ingediend
PROCEDURE
De vergunning is verzonden op 29 januari 2021.
door belanghebbenden (gedurende een termijn
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro•	Kerkstraat 8 Vught, verdieping verbouwen tot
van 6 weken). Het bezwaarschrift moet wor- cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
woning, OV20201317.
MELDING ARTIKEL 8.40 WET
den ondertekend en moet ten minste bevat- met ingang van de dag na die waarop de
De vergunning is verzonden op 29 januari 2021. MILIEUBEHEER
ten; de naam en het adres van de indiener, de
beschikking is verzonden worden aangetekend.
Burgemeester en wethouders van Vught maken
dagtekening, een omschrijving van het besluit
KAP
bekend, dat de volgende melding(en) als bedoeld
waartegen het bezwaar is gericht, de gronden
•	Bremlaan 6 Vught, kappen van één conifeer, één
in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is/zijn
van het bezwaar.
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