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Iemand namens u laten stemmen (machtigen)
• Vul de achterkant van de stem(plus)pas in;
• Zet uw handtekening. Ook degene die namens u gaat stemmen zet een handtekening;
• Degene die namens u gaat stemmen neemt bij het stemmen uw stem(plus)pas mee plus
(een kopie van) uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Of een foto daarvan.

Waar u kunt stemmen
Service appartementen Eikendonck
DePetrus
Zaal Van Berkel
Het Kwartier
Tennisvereniging Woburnpark
Kindcentrum De Leydraad
Tafeltennisvereniging JCV
Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg
Theatergroep Bint
De Kwebben
Hertog van Brabant school
Martinihal
TV Bergenshuizen
Gemeentekantoor
Brandweer Vught
Prins Hendrik
Bouwhal Dommelbaorzedurp
HelvoirThuis
Brandweer Helvoirt
Parkeerterrein Van der Valk drive-in stembureau

Eikendonck 1, Vught
Heuvel 2, Vught
Vlasmeersestraat 97, Vught
Koninginnelaan 1, Vught
Eikenlaan 18, Vught
Kerkweg 2, Cromvoirt
Van de Pollstraat 3a, Vught
Brabantlaan 1, Vught
Moleneindstraat 1, Vught
Van Sasse van Ysseltstraat 2, Vught
Brabantlaan 75, Vught
Martinilaan 8, Vught
Kraaiengatweg 6, Vught
Secr. van Rooijstraat 1, Vught
Kettingweg 7A, Vught
Sportlaan 1, Vught
Molenvenseweg 62, Vught
Kloosterstraat 30, Helvoirt
Stationsweg 2, Helvoirt
Bosscheweg 2, Vught

Let op: Sinds het drukken van de kandidatenlijsten zijn de stembureaus aangepast.
De stembureaus hierboven zijn de juiste.
• De stembureaus zijn open van 07.30 uur tot 21.00 uur;
• Kom als het kan tijdens kantooruren. Dan is het rustig op de stembureaus;
• Bent u blind of slechtziend? In stembureau Zaal van Berkel kunt u stemmen met behulp
van een stemmal;
• In het drive-in stembureau stemt u vanuit de auto. U komt alleen.

Gemeentekantoor gesloten
U kunt vandaag wel in het gemeentekantoor terecht om te stemmen. Voor andere diensten,
zoals het afhalen van een paspoort of rijbewijs is het gemeentekantoor op deze verkiezingsdag
gesloten. Op donderdag 18 maart is het gemeentekantoor open vanaf 10.30 uur.

SAMEN HOUDEN WE VUGHT SCHOON
Haal gratis een afvalgrijper op
De Landelijke Opschoondag van 20 maart kan vanwege corona niet doorgaan. Maar…
het goede nieuws is dat we iedere dag iets aan zwerfafval kunnen doen. Wij helpen u
daar graag bij. We delen 450 afvalgrijpers uit aan onze inwoners om zwerfafval tegen
te gaan. Dus u kunt tijdens uw wandeling op 20 maart zwerfafval opruimen maar ook
tijdens uw andere wandelingen. Samen houden we Vught schoon!
Samen gaan we het zwerfafval te lijf. Wie zijn
of haar straat, speeltuin, park of plantsoen wil
vrijhouden van rondslingerend vuil, kan bij de
gemeente een gratis afvalgrijper ophalen. U
kunt de afvalgrijper ophalen op drie verschillende locaties:
- Tot en met vrijdag 19 maart tijdens openingstijden op het gemeentekantoor, Secr. van
Rooijstraat 1
- Op donderdag 18 maart tussen 8.30-16.30 uur
bij Beheer Openbare Ruimte, Kettingweg 7b
- Op donderdag 18 maart tussen 18.00-20.00
uur, Louis de Bourbonstraat 19 in Helvoirt
OP=OP
Stop het zwerfafval in de speciale doorzichtige
afvalzakken die u bij de afvalgrijper krijgt. Via
de Mijngemeente app kunt u aangeven waar wij

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.

uw volle zwerfafvalzak op kunnen halen.
U mag de afvalgrijper houden om vaker zwerfafval op te ruimen. Doet u niets meer met de
afvalgrijper? Lever deze dan weer in bij Beheer
Openbare Ruimte, Kettingweg 7b of op het
gemeentekantoor. Dan kunnen we deze weer
hergebruiken.
Prijsvraag
Stuur uw mooiste foto van uw zwerfafval en
de afvalgrijper naar communicatie@vught.nl.
De leukste foto plaatsen we in het Klaverblad
en op social media van de gemeente Vught.
Daarnaast wint u met uw familie een corona
proof privé rondleiding door het raadhuis en
een zwerfafvalpakket inclusief een zwerfafvalkar.
Samen houden we Vught schoon!

GRATIS PLATTEGROND VUGHT
U kent hem misschien wel: de plattegrond op
zakformaat van ‘Bezoek Vught’, met vermelding
van de Schatten van Vught en andere trekpleisters, diverse overnachtingsmogelijkheden en
de Vughtse horeca. Het is een fraaie uitgave,
waarop de ‘schatten van Helvoirt’ helaas nog
ontbreken. De plattegrond was vorig jaar gratis
verkrijgbaar op allerlei plekken in Vught en vond
gretig aftrek. Bezoek Vught heeft de plattegrond
nog op voorraad. Hebt u interesse voor een
doosje voor bijvoorbeeld in uw winkel, café,
restaurant of B&B? Bestel dan, zonder kosten,
een voorraadje via bezoekvught.nl/plattegrond.
Handig, voor als u straks weer open gaat.

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

Boodschappendienst voor mensen die nu zelf geen
boodschappen kunnen doen
‘VUGHT VOOR ELKAAR HELPT!’ VERTELT

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN

•G
 ewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
• U vindt alle informatie over de plannen, gebieRozenoord
den en de procedure op www.vught.nl en op
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwkuikseweg
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Vorig jaar maart brak het corona virus uit.Tijdens deze periode kwamen ook veel men5-5a, Helvoirt’
• Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
sen op het idee om andere mensen te helpen. Bij VughtvoorElkaar Helpt! meldden zich • Voorontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg
inzien op het gemeentekantoor.
potentiële vrijwilligers die graag een ander wilden helpen.
100’.
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Vught Noord’
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
Vrijwilliger
vraag voor hulp bij het doen van boodschappen • Kennisgeving terinzagelegging ontwerpafspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073
Bij VughtvoorElkaar Helpt! staan vrijwilligers
komt terecht bij VughtvoorElkaar Helpt!
beschikking met projectafwijkingsbesluit
65 80 680.
klaar om te helpen. Zo ook Saskia die zich
‘Golfbaan Cromvoirt 2020’
heeft aangemeld bij VughtvoorElkaar Helpt! om
Hulp nodig?
mensen te helpen. En zoals Saskia het zegt: ‘Ik Mocht u hulp nodig hebben bij het doen van
zie me niet als vrijwilliger, maar als buurvrouw, boodschappen? Het kan zijn omdat u corona
VERVANGEN ASFALT HALDERSEBAAN
als mens, als bewoner van Vught, die een ander hebt, in quarantaine zit of om een andere reden
helpt als dat nodig is én omdat ik het kan doen. tijdens deze coronatijd. Neem dan contact op
Weg afgesloten van 28 juni tot en met 9 juli
met VughtvoorElkaar Helpt!, telefonisch van
Het asfalt van de Haldersebaan is versleten en aan vervanging toe. We brengen
Hulp bij boodschappen
maandag t/m donderdag tussen 10.00 en 12.00
nieuw asfalt en nieuwe markering aan. De werkzaamheden duren van maandag 28
De vraag naar hulp bij boodschappen was één
uur op nummer 06 51 86 66 60 of via de mail:
juni tot en met vrijdag 9 juli. De weg is dan in beide richtingen afgesloten.
van de veel gestelde vragen, waarop een bood- info@vughtvoorelkaar.nl.
schappendienst is opgezet. Deze boodschap- De boodschappendienst is een dienst die
Dit betekent dat u, tijdens de werkzaamheden, Ook vervangen we het fietspad langs de
pendienst is voor mensen die in quarantaine zit- VughtvoorElkaar Helpt! biedt gedurende de
vanaf de Boxtelseweg en de Laagstraat niet
Boxtelseweg. We vervangen de tegelverharten of mensen die geen boodschappen durven
coronatijd.
de
A2
(afslag
24)
op
kunt
rijden
en
ook
niet
ding
voor asfalt. Deze werkzaamheden duren
te doen omdat ze in een risicogroep zitten. De
naar Sint-Michielsgestel via deze weg. Kasteel
van 26 april tot en met 25 juni. Tijdens de
Maurick en tuincentrum Van der Bruggen zijn
werkzaamheden is het fietspad afgesloten en
via een omleidingsroute bereikbaar.
leiden we de fietsers om.

‘IK HEB HULP NODIG BIJ
HET BOODSCHAPPEN
DOEN.’

WEGWERKZAAMHEDEN
Servatiusstraat en Jacob van
Ruisdaelstraat
• Van 29 maart t/m 2 april zijn de Servatiusstraat
en Jacob van Ruisdaelstraat van 07.00 tot
17.00 uur afgesloten.
• Woningen blijven te voet bereikbaar.

OP SLOT OF BUIT ERUIT
Doe altijd aangifte van auto-inbraak!
U loopt nietsvermoedend naar uw auto. U ziet dat de autodeur open is en denkt bij
uzelf ‘Ik heb de deur gisteravond zeker niet op slot gedaan.’ U kijkt in uw auto en ziet
tot uw verbazing dat de elektrische apparaten weg zijn. U bent slachtoffer geworden
van een auto-inbraak.
Bij oudere auto’s tikt een dief graag een auto- • S luit ramen, portieren en kofferbak goed af
ruit in voor een camera, radio en/of laptop. Bij • R
 egistreer waardevolle bezittingen zoals de
nieuwere en moderne auto’s gaat dit anders.
cd-speler, autotelefoon en dergelijke. Noteer
Deze zijn voorzien van een ‘keyless entry’,
de gegevens.
ofwel draadloze sleutel. Om deze auto’s of • Hebt u een draadloze sleutel, leg deze in huis
elektrische apparaten in deze auto’s te stelen,
in een blik
hebben dieven geen sleutel meer nodig. Zij
zoeken met een scanner naar het signaal van de Veilig, inbraakvrij Vught
draadloze sleutel, ook al ligt deze in huis.
Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een
vreemde auto, vreemde personen of een andeWat kunt u doen?
re situatie die u niet vertrouwt? Onthoud of
• Parkeer uw auto op een goed verlichte plaats
noteer dan zoveel mogelijk details en bel met• Laat geen waardevolle spullen achter in uw
een de politie via het algemeen telefoonnumauto, ook niet verdekt
mer 0900-8844 of bij spoed via 112. Ook kunt
• Laat ook geen andere spullen, zoals een boodu geheel anoniem een melding maken bij de
schappentas en kleding zichtbaar in de auto
onafhankelijke stichting Meld Misdaad Anoniem
achter
via 0800-7000 (gratis).

Een losse stoeptegel of een kapotte lantaarnpaal?
SNELLER MELDINGEN DOEN MET DE GEMEENTE APP
Een losse stoeptegel, kapotte lantaarnpaal of rotzooi op straat is niet alleen vervelend,
maar kan zelfs gevaarlijk zijn. Dit geldt ook voor een geblokkeerde of te smalle doorgang dan wel een te steile rolstoelhelling. Het is daarom belangrijk dat u dit bij ons
meldt. Valt u iets op in de openbare ruimte? Dan kunt u dit snel en eenvoudig melden
via de ‘MijnGemeente’ app. Een schoon, veilig, mooi en toegankelijk Vught dat willen we
graag zo houden. U toch ook?
Snel en eenvoudig melden
Melden kan via www.vught.nl of telefonisch,
maar nog sneller via de gemeente app. Een foto
van de situatie en een korte heldere omschrijving zijn genoeg. Zodra wij een melding ontvangen, nemen we deze zo snel mogelijk in
behandeling.

bij de aansluiting met de Loonsebaan.
•D
 oorgaand verkeer wordt omgeleid.

MijnGemeente app downloaden
De app is ontwikkeld voor smartphones en
tablets die werken op basis van iOS of Android.
De iOS versie is te downloaden in de Appstore,
de Android versie via de Google Playstore. Na
het installeren van de MijnGemeente app geeft
u aan dat het om de gemeente Vught gaat.
Samen maken we Vught mooier.

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						
Ahamjik, F
24-12-1972
09-03-2021
El Hidani, A
08-02-1997
09-03-2021

Uitschrijving wegens
vertrek naar
07-01-2021
20-01-2021

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

TIJDELIJKE AANPASSING AVONDOPENSTELLING
Het gemeentekantoor is op maandag tijdelijk om 18.00 uur gesloten.

Victorialaan, Loonsebaan,
Wilhelminalaan, Molenvenseweg
• De Molenvenseweg is t/m 26 maart afgesloten

BOUWEN
EN WONEN
WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
de activiteiten bouwen en monumenten worden voorgelegd aan de Welstandscommissie.
Andere aanvragen omgevingsvergunning worden 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 maandagmiddag in het gemeentekantoor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de
Welstandscommissie via telefoonnummer 073

Torenstraat (Helvoirt)
• De Torenstraat (Helvoirt) is afgesloten tussen
Oude Rijksweg en Broekwal.
• De Julianastraat is ter hoogte van de Antoon
Coolenstraat afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer.
• 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.
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 OostBrabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.’
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
•	
Spechtbos 11 Helvoirt, plaatsen bijgebouw,
OV20211071, ingekomen 2 maart 2021;
•	
Hoenderstraat 4 Helvoirt, renovatie bijgebouw en plaatsen zonnepanelen, OV20211072,
ingekomen 2 maart 2021;
•	Achterstraat 51D Helvoirt, exploiteren kleinschalige fitnessclub, OV20211073, ingekomen
2 maart 2021;
•	
Landgoed de Zandleij Loverensestraat 3
Cromvoirt, bouwen drie recreatiewoningen,
OV20211074, ingekomen 3 maart 2021;

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

•	
Koninginnelaan 1B Vught, verlengen gebruik
noodlokalen Het Kwartier, OV20211075, ingekomen 3 maart 2021;
•	Wielewaal 24 Vught, verplaatsen hekwerk van
de tuinafscheiding, OV20211076, ingekomen 5
maart 2021;
•	
Gementweg 7 Cromvoirt, herbouwen silo,
OV20211077, ingekomen 5 maart 2021;
•	Esscheweg 39 Vught, plaatsen raam in zijgevel
woning, OV20211078, ingekomen 6 maart
2021;
•	
Deutersestraat 23 Cromvoirt, vervangen
bestaande schutting, OV20211083, ingekomen
6 maart 2021;
•	
St.-Lambertusstraat 52 te Cromvoirt, stukadoren van de voor- en zijgevel van de woning,
OV20211080; ingekomen 7 maart 2021;
•	
Anna Bijnsstraat 35 Vught, vervangen van
houten kozijnen door kunststof kozijnen en
verwijderen houten gevelplaat, OV20211081,
ingekomen 7 maart 2021;
•	Heideveldhoeve 2 te Vught, plaatsen van een
groen begroeide schutting aan de zijkant van
de woning, OV20211082, ingekomen 8 maart
2021;
•	Landgoed Zwijnsbergen, Helvoirtsestraat 6A
Helvoirt, bouw historische brug, OV20211084,
ingekomen 8 maart 2021;
•	Cromvoirtsepad 3 Vught, bouw van twee stallen, OV20211085, ingekomen 8 maart 2021;
•	
Drongelens kanaal perceel A 603, 627,634,
1444 en 1446 allen gedeeltelijk, bouwen
van een fiets- en voetgangersbrug over het
Drongelens kanaal en aanleggen van een
verbindend pad, OV20211086, ingekomen 9
maart 2021;
•	
Zonnebos 1 Vught, aanleg van een in-/uitrit
via Zonneweilaan, OV20211087, ingekomen 9
maart 2021;
•	
Meierijsingel 34 Vught, bouwen van een carport, OV20211088, ingekomen 9 maart 2021;
•	
Dachverliesstraat 4 Vught, verleggen oprit,
OV20211089, ingekomen op 10 maart 2021;
•	Torenstraat 23 Helvoirt, bouwen aanbouw en
souterrain, OV20211090, ingekomen 27 februari 2021;
•	Louis de Bourbonstraat 8 Helvoirt, plaatsen
dakkapel, OV20211091, ingekomen 1 maart
2021.

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

•	
Vliertstraat 6 Vught, tijdelijk huisvesten van •	op 19 februari 2021 ingekomen melding op
het energieloket Vughtse Energie Transitie
grond van het Besluit algemene regels inrichVught (VET-Vught) voor periode van 2 jaar,
tingen milieubeheer (activiteitenbesluit), verOV20211024.
anderen van activiteiten, MM2021006, gevesDe vergunning is verzonden op 11 maart 2021.
tigd aan de Vliertstraat 6 te Vught.
BESLUIT VERLENGING
•	Boxtelseweg 22 Vught, bouwen van een bijgeDe melding is geaccepteerd op 11 maart 2021.
BESLISTERMIJN AANVRAAG
bouw, OV20211059.
OMGEVINGSVERGUNNING
De vergunning is verzonden op 1 maart 2021. PROCEDURE
•	
St.-Lambertusstraat 11 A Cromvoirt, aanleg- •	
Marktveld 8 Vught, handelen in strijd met
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
gen van een in-/uitrit, OV20211017.
planologische regels gebruik bijgebouw voor procedurekader).
De brief is verzonden op 11 maart 2021.
horeca, OV20211022.
•	
Helvoirtseweg 131 Vught, verbouwen
De vergunning is verzonden op 11 maart 2021. OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ
bestaand gebouw naar twee appartementen,
PROJECT
OV20201337.
INGEKOMEN SLOOPMELDING
Burgemeester en wethouders van Vught maken
De brief is verzonden op 12 maart 2021.
•	Loonsebaan 50 Vught, verwijderen van asbest- bekend, dat onderstaande aanvraag vergunhoudende materialen, SM20217020.
ningsvrij is.
PROCEDURE
De melding is geaccepteerd op 9 maart 2021. •	
Rembrandtlaan 48 Vught, uitbreiden van de
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie •	
Parallelweg 10 Helvoirt, verwijderen asbestwoning, OV20211041.
procedurekader), onder vermelding van het
houdende materialen, SM20217018.
De brief is verzonden op 12 maart 2021.
aanvraagnummer.
De melding is geaccepteerd op 11 maart 2021.
•	
Vliertstraat 4 en St.-Elisabethstraat 1 A en VERLEENDE
Het College van B&W heeft besloten deze aanB Vught, slopen van gebouw Rozenoord en
EXPLOITATIEVERGUNNING
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
verwijderen van asbesthoudende materialen, •	
St.-Lambertusstraat 72 Cromvoirt, exploitatoepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
SM20217015.
tievergunning voor horecabedrijf en terras De
algemene bepalingen omgevingsrecht.
De melding is geaccepteerd op 11 maart 2021.
Oude Herberg, DH20210002.
•	Boslaan 31 te Vught, slopen van een erker aan
De vergunning is verzonden op 9 maart 2021.
VERLEENDE
de achterzijde en een doorbraak gedeeltelijk
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
van de zijmuur van de woning, SM20217023.
PROCEDURE
De melding is geaccepteerd op 9 maart 2021.
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie proBOUW
•	Koepelweg 19 Vught, slopen van een gedeelte
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
•	
Raadhuisstraat 3 Vught, plaatsen handelsrevan de woning, SM20217016.
met ingang van de dag na die waarop de
clame t.b.v. de geldautomaat in het pand,
De melding is geaccepteerd op 12 maart 2021. beschikking is verzonden worden aangetekend.
OV20211043.
De vergunning is verzonden op 8 maart 2021. PROCEDURE
VERLEENDE DRANK- EN
•	
Molenrijnselaan 1 Vught, plaatsen twee dak- Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
HORECAVERGUNNING
kapellen aan de voor- en achterzijde van de
procedurekader).
•	St.-Lambertusstraat 72 Cromvoirt, drank- en
woning, OV20211031.
horecavergunning voor horecabedrijf en terDe vergunning is verzonden op 11 maart 2021.
ras De Oude Herberg, DH20210002.
De vergunning is verzonden op 9 maart 2021.
KAP
•	Eikenlaan 9 A Vught, kappen acht Amerikaanse
PROCEDURE
MILIEU
eiken, OV20211055.
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie proDe vergunning is verzonden op 11 maart 2021.
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
MELDING ARTIKEL 8.40 WET
met ingang van de dag na die waarop de
PLANOLOGISCHE AFWIJKING
MILIEUBEHEER
beschikking is verzonden worden aangetekend.
•	Vliertstraat 6 te Vught, tijdelijk huisvesten van
Burgemeester en wethouders van Vught
een atelierfunctie voor Van Bijnen Producties
maken bekend, dat de volgende melding(en) als
voor een periode van 2 jaar, OV20211002.
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeDe vergunning is verzonden op 11 maart 2021. heer is/zijn ingekomen:

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

