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ZES WIJKAGENTEN IN DE GEMEENTE VUGHT

Marcel de Rouw, operationeel expert wijkagent gemeente Vught

Operationeel expert wijkagent Marcel de Rouw werkt al 30 jaar in de gemeente waar
hij geboren en getogen is. Marcel is nog steeds ontzettend enthousiast over het lokale
politiewerk. Samen met Jacqueline Matse, Pim Vos, Kim van Lanen, Ton Schellekens en
Hubert van Essen vormt hij het ‘team Vught’.
delen. Je hebt lokale kennis en iedereen kent
je. Dit alles helpt je om je werk goed te doen.
Samenwerken aan veiligheid
In de gemeente Vught hebben we een bevlogen wijkteam met wijkagenten en andere
collega’s. Die volgen niet alleen allerlei meldingen op, maar zetten zich enthousiast in
voor veel divers politiewerk. Daarnaast werken
we samen met verschillende partners, zoals
de gemeente en het Openbaar Ministerie,
maar ook maar ook de zorginstellingen, onze
wijk GGD-ers, Woonwijze, Welzijn Vught, het
Maurick College en de Penitentiaire Inrichting.
En niet te vergeten de bewoners. Zij spelen bij
het samenwerken aan veiligheid een grote rol.
Door contact met elkaar te hebben en door
oplettendheid, weten inwoners precies wat er
speelt in hun eigen wijk. Zij zijn onze oren en
ogen.

‘Een wijkagent kan veel betekenen voor de veiligheid in wijken en buurten. Daarbij is lokale kennis
en samenwerking een pré. Het kennen én gekend
worden is belangrijk. Het helpt een wijkagent om
zijn/haar werk goed te doen’.
Marcel: ‘De meeste inwoners van Vught weten
wie ik ben. Maar voor diegene die mij nog niet
kennen, stel ik me graag nog een keer in het
kort voor. Voordat ik in 2005 begon als wijkagent, werkte ik als jeugdagent. Nu zit ik in de
teamleiding en ben ik verantwoordelijk voor de
wijkzorg in Vught. In 2016 ben ik bevorderd tot
inspecteur. Ook heb ik neventaken bij de politie
zoals Operationeel Coördinator en Officier
van Dienst. Ik ben als leidinggevende het aanspreekpunt en bij grotere incidenten stuur ik
aan en draag ik zorg voor de coördinatie. Het
werken in je eigen gemeente heeft vele voor-

BUURTPREVENTIE
VUGHT
NIEUWS
Het Buurtpreventieteam Vught surveilleert, na een periode van afwezigheid
in verband met corona, weer bijna elke
avond in de straten van de gemeente
Vught. Uiteraard gaat het team, bestaande uit 25 enthousiaste leden, coronaproof
op pad.

Fijne gemeenschap
Vught is een fijne gemeenschap. Er is volop
diversiteit in de wijken en aan instellingen en
dat maakt het werk afwisselend en interessant.
Als agent kun je iets betekenen voor je omgeving. Dat heeft me altijd erg aangesproken.’

Contact
Bel bij verdachte situaties de politie. Dat
kan tegenwoordig via het noodnummer
112. Of bel met M. als u anoniem een misdaad wil melden. Gaat het om andere, minder urgente dingen die met de veiligheid in
de wijk te maken hebben, dan is de politie bereikbaar via het reguliere nummer
0900-8844 en via email:
vught.meierij@politie.nl. Wilt u weten wie
uw wijkagent is? Kijk dan op de website
van politie.nl. Ook via social media zijn
zij te volgen: Facebook en Instagram via
Politie Vught – Team Meierij) en Twitter via
Marcel de Rouw@WijkAg_Vught_MR.

Het Buurtpreventieteam Vught draagt bij aan
een veilige woonomgeving en attendeert bewoners op onveiligheden en geven preventietips.
Het team let op onveilige situaties die mogelijk
inbraak bevorderend kunnen zijn en melden
dat aan de betrokkenen. Vanuit de politie en
de gemeente krijgen zij informatie om, indien
daartoe aanleiding bestaat, in bepaalde wijken/
straten extra alert te zijn.

‘IK WIL GRAAG IN
CONTACT KOMEN MET
ANDERE MENSEN.’
www.vughtvoorelkaar.nl/
hartverwarmend

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.

GEWIJZIGDE INZAMELDAGEN AFVAL
Op maandag 5 april, tweede paasdag haalt de
Afvalstoffendienst geen oud papier en karton
bij u op. Dit gebeurt op zaterdag 3 april 2021.

De inzameldagen en eventuele wijzigingen
vindt u terug op de afvalkalender op vught.nl
of in de afvalstoffendienst app.

OPHALEN SNOEIHOUT
ZATERDAG 10 APRIL
Op zaterdag 10 april halen we uw snoeihout weer gratis aan huis op. Leg het
snoeihout zaterdagochtend vóór 7.30 uur
aan de straat. Het snoeihout kunt u aanbieden in bundels die met Sisal of katoen
touw zijn gebonden. De bundels mogen
niet langer zijn dan 1,5 meter en maximaal 15 kilo wegen.
U kunt uw snoeiafval ook gratis naar de
Milieustraat brengen.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN HAAREN EN VUGHT
De Milieustraat in Haaren, Helvoirtseweg 6B, is geopend op:
• woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
• zaterdag van 9.00 uur tot 15.00 uur
De Milieustraat in Vught, De Ketting 1, is geopend op:
• woensdag van 12.30 uur tot 17.00 uur
• vrijdag van 12.30 tot 17.00 uur
• zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur
De Milieustraat Vught is op Goede Vrijdag 2 april open van 12.30 tot 17.00 uur.

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Op Goede Vrijdag 2 april en op maandag 5 april, tweede paasdag is het gemeentekantoor
gesloten.

Om drukte op de milieustraten te beperken en verspreiding van het coronavirus te voorkomen,
mogen er niet meer dan vijf auto's gelijktijdig op het terrein zijn. Daarnaast vragen we alle bezoekers
om onderling afstand te bewaren. Houd rekening met enige wachttijd. Dit geldt vooral op zaterdag,
omdat dit de drukste dag bij de Milieustraat is.

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

VERVANGEN ASFALT HALDERSEBAAN
Weg afgesloten van 28 juni tot en met 9 juli
Het asfalt van de Haldersebaan is versleten en aan vervanging toe. We brengen
nieuw asfalt en nieuwe markering aan. De werkzaamheden duren van maandag 28
juni tot en met vrijdag 9 juli. De weg is dan in beide richtingen afgesloten.
Dit betekent dat u, tijdens de werkzaamheden,
vanaf de Boxtelseweg en de Laagstraat niet
de A2 (afslag 24) op kunt rijden en ook niet
naar Sint-Michielsgestel via deze weg. Kasteel
Maurick en tuincentrum Van der Bruggen zijn
via een omleidingsroute bereikbaar.

Ook vervangen we het fietspad langs de
Boxtelseweg. We vervangen de tegelverharding voor asfalt. Deze werkzaamheden duren
van 26 april tot en met 25 juni. Tijdens de
werkzaamheden is het fietspad afgesloten en
leiden we de fietsers om.

WEGWERKZAAMHEDEN

•D
 e Jacob van Ruisdaelstraat is van 15 t/m 21
april van 07.00 tot 17.00 uur afgesloten.
• Woningen blijven te voet bereikbaar.

De Bréautélaan
• In de De Bréautélaan worden tot en met 2
april proefsleuven gegraven.
• De weg wordt niet afgesloten maar er is plaatselijk overlast.

TIJDELIJKE ONDERSTEUNING NOODZAKELIJKE
KOSTEN (TONK)
Een eenmalige tegemoetkoming in de woonkosten
Bent u door de coronamaatregelen uw baan verloren of kunt u, als ondernemer, uw
werk niet of maar voor een deel uitoefenen? Hebt u hierdoor minder inkomen en kost
het u moeite om uw woonkosten te betalen? Dan kunt u misschien gebruik maken van
de regeling TONK. Dit is een eenmalige tegemoetkoming in de woonkosten die u bij de
gemeente kunt aanvragen voor de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.
De TONK-regeling is bedoeld voor huishoudens die door omstandigheden in ernstige
financiële problemen dreigen te komen. Meer

Lindenlaan, Helvoirt
• De spoorwegovergang Lindenlaan is van zaterdag 10 april 02:15 uur t/m zo 11 april 19:00
uur gestremd.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
Servatiusstraat en Jacob van
Ruisdaelstraat
• De Servatiusstraat is van 12 t/m 15 april van
07.00 tot 17.00 uur afgesloten.

Jagersboschlaan
• De Jagersboschlaan is van 12 t/m 16 april afgesloten bij de aansluiting met de Vijverbosweg.
• Verkeer naar de Jagersboschlaan wordt omgeleid.
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.

informatie hierover vindt u op de websites van
de gemeente Vught en VNG.

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
WETHOUDERS HEEFT OP 23 MAART 2021 DE
BELEIDSREGELS TONK GEMEENTE VUGHT
VASTGESTELD.
De TONK is een tegemoetkoming van de
gemeente voor inwoners die als gevolg van de
coronamaatregelen in de problemen zijn gekomen met het betalen van de woonlasten.
Het is een tegemoetkoming in de woonkosten: hypotheekrente en bijdrage Vereniging van

Eigenaren (VvE) of huur en servicekosten.
Voor de meeste huishoudens is dit namelijk
de grootste maandelijkse uitgave. De nieuwe
beleidsregels TONK treden in werking op 31
maart. Deze regels staan op www.overheid.nl.

BEKENDMAKING VOORBEREIDINGSBESLUIT
‘BOULEVARD 1 TE VUGHT’, (ART. 3.7 WRO)
Burgemeester en wethouders van Vught maken ter voldoening aan het bepaalde in
art. 3.7 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 25 maart 2021 een
voorbereidingsbesluit heeft vastgesteld ter voorbereiding van een bestemmingsplan
voor het perceel Boulevard 1, kadastraal bekend als gemeente Vught, sectie E nummer
2150. De begrenzing van het gebied is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende
en als zodanig gewaarmerkte verbeelding.
Wat is een voorbereidingsbesluit?
Het voorbereidingsbesluit beoogt te voorkomen dat er ontwikkelingen plaatsvinden in het
aangewezen gebied die in strijd zijn met de
plannen van het gemeentebestuur. Het voorbereidingsbesluit heeft tot gevolg dat aanvragen
om een omgevingsvergunning, die worden ingediend na de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit, worden aangehouden.
Waar gaat het voorbereidingsbesluit
over?
Het voorbereidingsbesluit verbiedt binnen het
genoemde perceel aan de Boulevard 1, daar
waar volgens het geldende bestemmingsplan
'Horeca' is toegestaan, de gronden te gebruiken
en te bebouwen ten behoeve van die bestemming. De begrenzing van het gebied is aangegeven op de bij het raadsbesluit behorende en als
zodanig gewaarmerkte verbeelding.
Inwerkingtreding en werkingsduur
De inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit is bepaald op de eerste dag na deze
bekendmaking. Het voorbereidingsbesluit
treedt in werking met ingang van donderdag 1

april 2021. Het besluit heeft een werkingsduur
van één jaar.
U kunt het voorbereidingsbesluit
bekijken
Het voorbereidingsbesluit en de daarbij behorende verbeelding liggen met ingang van 1
april 2021 voor een ieder ter inzage bij de
Ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 in Vught.
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
stukken.
Het voorbereidingsbesluit is daarnaast ook
digitaal raadpleegbaar via de website www.
ruimtelijkeplannen.nl. (identificatienummer:
NL.IMRO.0865.VB2021BOULEVARD1-VG01).
Een voorbereidingsbesluit is geen besluit in de
zin van de Algemene wet bestuursrecht. U kunt
tegen een voorbereidingsbesluit geen bezwaar
maken of beroep instellen.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel
dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073-6580680.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
Rozenoord
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwkuikseweg
5-5a, Helvoirt’
• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg
100’.
• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Vught Noord’
• Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbeschikking met projectafwijkingsbesluit
‘Golfbaan Cromvoirt 2020’
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Broekwal 18,
Helvoirt’

•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.
• 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.

oneven weken op maandagmiddag 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 OostBrabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.’

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
INGEKOMEN AANVRAGEN
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De OMGEVINGSVERGUNNING
vergaderingen van de Welstandscommissie •	Lange Pad 24 Helvoirt, plaatsen privacy doek
zijn openbaar. De agenda voor elke vergadeop schutting, OV20211103, ingekomen 19
ring staat op de site van de gemeente Vught,
maart 2021;
www.vught.nl. De vergaderingen zijn in de

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

•	Margrietlaan 19 Vught, bouwen van een erker,
OV20211104, ingekomen 21 maart 202;
•	Vincent van Goghstraat 9 Helvoirt, plaatsen
van een hekwerk, OV20211105, ingekomen 18
maart 2021;
•	Kerkstraat 70 Vught, verbouwen van de woning,
OV20211106, ingekomen 22 maart 2021;
•	
Perceel D 5127 Kavel 16 Rosa Parksstraat,
bouwen van een woning en het aanleggen
van een in-/uitrit, OV20211107, ingekomen 22
maart 2021;
•	
Victorialaan 7 Vught, verbouwen van de
bestaande aanbouw, OV2021108, ingekomen
23 maart 2021;
•	Notenluststraat 23 Vught, realiseren van een
bandverlaging ten behoeve van een in-/uitrit,
OV20211109, ingekomen 24 maart 2021;
•	Kleine Gent 6 Vught, het uitbreiden van een
atelier tot woonhuis, OV20211110, ingekomen 24 maart 2021;
•	Perceel E 4367 t.h.v. Vijverbosweg, bouwen
van een woning, OV20211111, ingekomen 24
maart 2021;
•	
Vlasmeersestraat 31 Vught, verbouwen en
uitbreiden van de woning, OV20211112, ingekomen 24 maart 2021.

De vergunning is verzonden op 25 maart 2021.
•	Kleine Weidehoeve 15 en Kleine Weidehoeve
17 Vught, verbouwen van twee zorgwoningen
tot vier woningen, OV20201351.
De vergunning is verzonden op 26 maart 2021.
INRIT / UITWEG
•	Dachverliesstraat 4 Vught, verplaatsen en verbreden oprit, OV20211089.
De vergunning is verzonden op 25 maart 2021.
BOUW EN AANLEG
•	Hoenderstraat 9 Helvoirt, vergroten paardenbak, bouw carport en verbouwen bijgebouw,
OV20211042.
De vergunning is verzonden op 25 maart 2021.
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•	
Vendelstraat 11 Helvoirt, bouwen van een
overkapping, OV20201312.
De vergunning is verzonden op 19 maart 2021.
•	Van Doernestraat 2 Vught, bouwen van een
luifel aan de voorzijde en een erker aan de
zijgevel, OV20211018.
De vergunning is verzonden op 25 maart 2021.

INGEKOMEN SLOOPMELDING
•	Esschestraat 61 Vught, slopen gedeelte woning
t.b.v. verbouwing van de woning, SM20217003.
De melding is geaccepteerd op 23 maart 2021.
•	Prins Mauritslaan 10 Vught, gedeeltelijk slopen
VERLEENDE
van een bijgebouw, SM20217028.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
De melding is geaccepteerd op 23 maart 2021.
•	Kievitstraat 56 Vught, verwijderen asbesthouBOUW
dende materialen, SM20217025.
•	Rembrandterf 2 Vught, bestaande woning splitDe melding is geaccepteerd op 25 maart 2021.
sen in vier appartementen, OV20211038.
•	
Torenstraat 29 Helvoirt, verwijderen asbestDe vergunning is verzonden op 23 maart 2021.
houdende materialen, SM20217022.
•	
Taxandrialaan 29 Vught, keimen, vervangen
De melding is geaccepteerd op 26 maart 2021.
kozijnen en plaatsing dakkapel, OV20211053.
•	
Hoenderstraat 4 Helvoirt, verwijderen van
De vergunning is verzonden op 23 maart 2021.
asbesthoudende materialen, SM20217027.
•	
Willem de Rijkelaan 1 Vught, renovatie
De melding is geaccepteerd op 26 maart 2021.
Klokgebouw, OV20201339.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.

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

king. Als er sprake is van een spoedeisende
zaak, kunt U tegelijkertijd een verzoek om
een voorlopige voorziening indienen bij de
Voorzieningenrechter van de Rechtbank OostBrabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ
PROJECT
Burgemeester en wethouders van Vught maken
bekend, dat onderstaande aanvraag vergun- VERLEENDE VERGUNNING
ningsvrij is.
KLEDINGINZAMELING
•	Esscheweg 39 Vught, plaatsen raam in zijgevel •	
Vught, Kledinginzameling Stichting Aktie ’68
woning, OV20211078.
op woensdag 7 april 2021 in gemeente Vught,
De brief is verzonden op 25 maart 2021.
Z20-219383.
•	
Hoenderstraat 4 Helvoirt, renoveren bijgebouw en plaatsen zonnepanelen, OV20211072 PROCEDURE
De brief is verzonden op 26 maart.
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
met ingang van de dag na die waarop de
INTREKKING AANVRAAG
beschikking is verzonden worden aangetekend.
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Vught maken AANGEPASTE DATUM ONTHEFFING
bekend, dat zij in de afgelopen periode onder- GELUID- EN LICHTHINDER
staande omgevingsvergunning hebben ingetrok- •	N65 (t.h.v. Gestelstraat), werkzaamheden aan
ken:
de N65 in de nacht van 6 op 7 april 2021,
•	Marggraffstraat 23 Vught, vervangen van een
AP20210029, ingekomen op 22 maart 2021.
schutting, OV20211035.
De brief is verzonden op 25 maart 2021.
PROCEDURE
•	Vincent van Goghstraat 9 Helvoirt, uitbreiden
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie progarage met een veranda, OV20211069.
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
De brief is verzonden op 26 maart 2021.
met ingang van de dag na die waarop de
beschikking is verzonden worden aangetekend.
Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daar- AANGEPASTE DATUM TIJDELIJKE
tegen een bezwaarschrift worden ingediend VERKEERSMAATREGEL
door belanghebbenden (gedurende een termijn •	N65 (t.h.v. Gestelstraat), afsluiting van dinsdag
van 6 weken). Het bezwaarschrift moet wor6 april 21.00 uur tot woensdag 7 april 05.00
den ondertekend en moet ten minste bevatuur, AP20210029, ingekomen op 22 maart
ten; de naam en het adres van de indiener, de
2021.
dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar is gericht, de gronden
PROCEDURE
van het bezwaar.
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie proHet bezwaarschrift kunt u richten aan het
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
College van Burgemeester en Wethouders, met ingang van de dag na die waarop de
Postbus 10100, 5260 GA
Vught. Een
beschikking is verzonden worden aangetekend.
bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
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