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AANGEPAST HERDENKINGSPROGRAMMA
DODENHERDENKING 4 MEI 2021
Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle Nederlanders – burgers
en militairen – die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk
der Nederlanden, of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.
De coronacrisis maakt het onmogelijk om in samenkomst met elkaar te herdenken. Daarom
zijn de herdenkingen in Vught zonder publiek en worden inwoners vriendelijk maar nadrukkelijk
verzocht deze niet bij te wonen.
Burgemeester R.J. van de Mortel zal, vergezeld door zijn echtgenote, namens het gemeentebestuur de kransleggingen verzorgen.
Inwoners, die toch kiezen voor een persoonlijk herdenkingsmoment bij een monument, worden vanzelfsprekend verzocht de vereiste veilige afstand in acht te nemen en voor een rustig
moment te kiezen op of omstreeks 4 mei.
18.15 uur: Beiaardier Peter Bremer bespeelt het carillon in de Lambertustoren aan de
Helvoirtseweg.
19.00 uur: Stille kranslegging in de Lambertustoren bij de gedenkplaat met de namen van 90
in de Tweede Wereldoorlog omgekomen Vughtenaren.
19.20 uur: Stille kranslegging bij het monument op het perron van het NS-station,
vanwaar ruim 14.000 meest Joodse mannen en vrouwen met 1.800 kinderen zijn
weggevoerd naar vernietigingskampen in Polen.
- 2 minuten stilte
- Kranslegging
19.30 uur: Stille kranslegging bij het monument voor het NS-station, ter gedachtenis aan de
politieke gevangenen uit België, die in Kamp Vught zijn omgebracht of van
daaruit op transport zijn gesteld naar de concentratiekampen in Duitsland.
- 2 minuten stilte
- ‘The last post’
- Kranslegging
20.00 uur: Dodenherdenking en stille kranslegging op de fusilladeplaats bij het monument ter
gedachtenis aan de talrijke landgenoten, die uit het concentratiekamp Vught
hierheen zijn gebracht en voor het vuurpeloton het leven lieten.
Tevens zal op dit tijdstip een herdenking en kranslegging plaatsvinden bij het
monument te Helvoirt (hoek Torenstraat/Kastanjelaan).
Verdere activiteiten:
Om ongeveer 10.00 uur worden op de volgende plaatsen in stilte kransen gelegd:
- Monument Sachsenhausen in het Reeburgpark;
- Indië-monument in het O.L.Vrouwe park;
- Algemene begraafplaats bij de graven van de gesneuvelde Britse militairen en Fokko
Groen;
- Begraafplaats RK Kerk in Cromvoirt;
- Monument voor de gesneuvelde militaire wielrijders in mei 1940 op het terrein
Isabellekazerne.
Vlaginstructie
Met het halfstok hangen van de Nederlandse vlag geeft u een op passende manier uiting aan uw
eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers. Net als vorig jaar, roept het ‘Nationaal Comité 4
en 5 mei’ heel Nederland op de vlag de gehele dag halfstok te hangen. Het is volgens het officiële
vlagprotocol gebruikelijk dat de vlag vanaf 18.00 uur tot zonsondergang halfstok hangt; dit jaar
is dat - net als in 2020 - van zonsopgang tot zonsondergang.
Herdenking Nationaal Monument Kamp Vught
Naast de gemeentelijke herdenkingen, is er ook een eigen herdenking van het Nationaal
Monument Kamp Vught. Dit jaar is deze herdenking ook zonder publiek. Deze herdenking wordt
uitgezonden door Omroep Brabant op TV.

RUIM BAAN VOOR DE STEKKERAUTO
Er komt een flinke uitbreiding aan voor laadpalen in Vught. Wij vinden het belangrijk
dat Vught goed bereikbaar is en blijft, zodat het er prettig wonen, leven en werken is.
Bereikbaarheid gaat daarbij samen met schoon en slim vervoer voor iedereen. Het
gemeentebestuur wil het elektrisch rijden stimuleren door voldoende laadpalen te
plaatsen in de openbare ruimte.
Vanwege de groei van elektronische auto’s op de
weg komen er 18 laadpalen bij in Vught,.
De gemeente gaat het elektrisch rijden meer stimuleren. Dat betekent ook dat dat er voldoende
laadpalen moeten zijn. De verkoop van elektrische auto’s neemt een grote vlucht. Daarom
breiden we ook in Vught het aantal laadpalen uit.
In het landelijke regeerakkoord is opgenomen
dat vanaf 2030 alle nieuw verkochte auto’s emis-

sieloos moeten kunnen rijden. Daarnaast is er
vanuit het Klimaatakkoord de Nationale Agenda
Laadinfrastructuur (NAL) vastgesteld. Daarin
staat dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur
de groei van het aantal elektrische voertuigen
niet mag belemmeren.
De gemeente Vught werkt hier graag aan mee.
In het coalitieakkoord “Een nieuwe start” wordt
namelijk ook ingezet op meer en slimme laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen.

REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN
PARKEERVOORZIENING VOOR HET OPLADEN VAN
ELEKTRISCHE AUTO’S (LAADPAAL)
De gemeente heeft besloten tot het instellen/ realiseren van 32 gereserveerde parkeerplaatsen voor
het opladen van elektrische auto’s (E-laadpunt) gelegen op de volgende locaties:
1. Michiel de Ruyterweg 9
2. Michiel de Ruyterweg 10
3. Rembrandtlaan 26
4. Johan Frisolaan 28
5. St. Elisabethstraat 20
6. Pieter Bruegellaan 21
7. Sportlaan-Postweg
8. Wilhelminasingel 14
9. Wederiksingel 54
10. Diepenbrockstraat 2
11. Rouppe van der Voortlaan 50a
12. Hageland 3
13. Repelweg 16
14. Esscheweg 154
15. Klein Brabant 70
16. Vondelstraat, zijkant Felix Timmermansstraat 22
17. Leeuwensteinlaan tegenover huisnummer 25
18. Van Voorst tot Voorststraat tegenover huisnummer 45
Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd door middel van toepassing van bord E04 (parkeergelegenheid) met onderbord met de tekst “alleen voor opladen elektrische voertuigen”.
Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op het gemeentekantoor ter inzage van 21 april 2021 tot
en met 2 juni 2021. Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepassing (zie procedurekader).

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

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.
Voor iedereen met inkomstenterugval
De TONK-regeling is bedoeld voor alle huishoudens die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. Dus niet alleen voor ZZP’ers, maar ook voor inwoners uit
de gemeente Vught met inkomstenterugval.
Ik vraag een regeling aan en dan?
Zodra u de regeling aanvraagt, controleren wij een aantal gegevens. We toetsen of:
• u ouder bent dan 18 jaar en jonger dan 66 jaar en vier maanden.
• u op 1 januari 2021 in Vught woonde.
• u een woning huurt of eigenaar bent van een woning.
• uw huur hoger is dan € 752,33 per maand.
• het vermogen van uw huishouden niet hoger is dan € 31.340.
•	het inkomen van u en uw eventuele partner minimaal met 30% is afgenomen t.o.v. 1 januari
2020.
•	Bent u zelfstandige? Dan bekijken wij of het gemiddeld netto maandinkomen uit onderneming
over 2019 ten opzichte van 2020 met 30% is afgenomen.
Door vooraf te toetsen of u aan de voorwaarden voldoet, voorkomen wij dat u achteraf geld
aan ons moet terugbetalen.
Meer informatie over de TONK-regeling vindt u op de websites van de gemeente Vught en VNG.

GEEN OPHAALDAG SNOEIHOUT 24 APRIL
In de afvalkalender staat dat het snoeihout een keer per maand wordt opgehaald, met als eerstvolgende datum 24 april. Deze informatie is onjuist. De afvalstoffendienst is hiervan op de hoogte en
gaat dit z.s.m. aanpassen. De juiste datum van snoeihout ophalen is zaterdag 6 november.
Meer informatie?
Hebt u vragen? Bel met de Afvalstoffendienst 073 61 56 508 of stuur een mail naar
afvalstoffendienst@s-hertogenbosch.nl

MILIEUSTRAAT GESLOTEN

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Op Koningsdag, dinsdag 27 april en op Bevrijdingsdag, woensdag 5 mei, is
het gemeentekantoor gesloten.
tot 13.00 uur afgesloten ter hoogte van de
Boxtelseweg.
• Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid.

WEGWERKZAAMHEDEN
Hertoglaan, rioleringswerkzaamheden
• De Hertoglaan is op maandag 26 april gestremd.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
Jacob van Ruisdaelstraat, verwijderen
van bomen
• De Jacob van Ruisdaelstraat is t/m 21 april tussen 07.00 en 17.00 uur afgesloten.
• Woningen blijven te voet bereikbaar.

Torenstraat (Helvoirt) t/m 6 augustus
• 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 t/m 30 oktober
• In verband met de nieuwbouw van woningen
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
Dokter Hillenlaan, bestratingswerkzaamBestevaer en de Esschestraat.
heden
• De Dokter Hillenlaan is t/m 3 mei van 07.00

GESLOTENVERKLARING VOOR VOERTUIGEN MET
EEN LENGTE VAN MEER DAN 10 METER
De gemeente heeft besloten tot het instellen van een geslotenverklaring voor voertuigen met een lengte van meer dan 10 meter
op Marktveld, Dorpsstraat en Kloosterstraat.
Deze maatregel wordt uitgevoerd door het
plaatsen van drie verkeersborden C17 met de
aanduiding 10 m op Marktveld, Dorpsstraat en
Kloosterstraat.

Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op
het gemeentekantoor ter inzage van 21 april
tot en met 2 juni. Hierop zijn de procedures 1a
en 4 van toepassing (zie procedurekader).

WAAR KOMEN DE WINDMOLENS EN
ZONNEPANELEN IN VUGHT?
Het is niet de vraag óf ze er komen, maar wáár ze komen. Windmolens en zonnepanelen in de gemeente Vught. Denk mee, praat mee en kies – samen met ons – de beste
plek in Vught, Cromvoirt of Helvoirt voor het opwekken van duurzame energie. Dat
kan op een online bewonersavond op woensdag 21 april aanstaande. Hieronder leest u
er meer over.

Op woensdag 5 mei, Bevrijdingsdag, is de Milieustraat in Vught gesloten.

We merken het dagelijks: het klimaat verandert. Het wordt warmer en droger en regenbuien
worden steeds heftiger. Door onze energieproductie duurzamer te maken gaan we dit tegen. Dat
is afgesproken in het klimaatakkoord. Daarom komen er ook in Vught windmolens en meer zonnepanelen. Waar? Dat bepalen we met uw input.

COMMISSIE RUIMTE

De bewonersavond
Wanneer: 		 Woensdag 21 april, van 19.30 uur tot 21.00 uur
Waar: 		 Bij u thuis; via het youtube kanaal van de gemeente Vught

Donderdag 22 april om 20.00 uur

Wethouder Toine van de Ven hoort graag uw mening over welke locaties in Vught geschikt zijn
voor zonnepaneelvelden en/of windmolens.

Op donderdag 22 april aanstaande vergadert de Commissie Ruimte digitaal, om 20.00
uur. Tijdens deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over onderstaande onderwerpen. Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 is het helaas niet
mogelijk de vergadering fysiek bij te wonen.
Indien u over een geagendeerd onderwerp uw
hebben ingesteld. Dit standpunt zal worden
mening kenbaar wilt maken, dan is er de mogegebruikt bij de opstelling van een nieuw
lijkheid om tijdens de commissievergaderingen
bestemmingsplan voor het hele buitengebied
digitaal in te spreken. U krijgt dan de gelegenvan de gemeente Vught.
heid uw visie over het onderwerp met de • Discussienotitie Woonvisie Vught
commissie te delen. Als u van deze gelegenheid 	Aan de hand van een aantal vragen vindt er
gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via
een opiniërende discussie plaats over het te
gemeenteraad.vught.nl. Voor meer informatie
actualiseren woonbeleid.
over het spreekrecht kunt u contact opnemen • Kaders participatie Verkeer- en Vervoersplan
met de griffie via 073 65 80 680 of stuur een
en vastleggen financiële dekking van uitvoer
mail naar griffie@vught.nl.
motie 'verkeersonderzoek VVP'
	Met kaders voor participatie en de benodigAgenda:
de financiële middelen kan toegewerkt worOnderwerpen die opiniërend in de commissie
den naar een breed gedragen mobiliteitsvisie.
worden besproken:
• Standpuntbepaling beroep bestemmingsplan
Deze onderwerpen worden, na behandeling in
Buitengebied Haaren
de commissievergadering, ter besluitvorming
	Het college stelt de commissie in de gelegen- geagendeerd voor de raadsvergadering van 29
heid een standpunt te bepalen over de ver- april aanstaande.
schillende onderdelen waartegen zij beroep

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT
•K
 om 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.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwkuikseweg
5-5a, Helvoirt’
• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg
100’.
• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Vught Noord’
• Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbeschikking met projectafwijkingsbesluit
‘Golfbaan Cromvoirt 2020’
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Broekwal 18,
Helvoirt’
• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
• Ontwerpbestemmingsplan ‘St
Lambertusstraat ong. te Cromvoirt’

• Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan
kamerverhuur Vught’
• Voorontwerpbestemmingsplan
‘Wolfskamerweg 20-22’
•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.

Regionale Energie Strategie
Vught werkt met de Regio Noordoost Brabant aan de Regionale Energie Strategie (RES). In de
RES spreken we met elkaar af hoeveel duurzame energie we op moeten wekken om voldoende
elektriciteit te hebben. Daarvoor zijn windmolens en zonnepaneelvelden nodig. Een combinatie
van beide is natuurlijk ook mogelijk. Elke gemeente moet hieraan een steentje bijdragen, ook de
gemeente Vught.

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;
- 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 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

•	Aert Heymlaan 40 Vught, bouwen poort met
De vergunning is verzonden op 13 april 2021.
bekend, dat zij in de afgelopen periode onderaansluitende haag, OV20211143, ingekomen •	Vlasmeersestraat 31 Vught, verbouwen (intern) staande aanvraag voor een omgevingsvergunBOUWEN
13 april 2021;
en uitbreiden van de woning, OV20211112.
ning hebben geweigerd:
EN WONEN
•	
Loverensestraat 3 Cromvoirt kavel 2R-242,
De vergunning is verzonden op 15 april 2021. •	
Deutersestraat 23 Cromvoirt, vervangen
bouwen van een recreatiewoning op Landgoed
bestaande schutting, OV20201083.
WELSTAND
De Zandleij, OV20211144, ingekomen 14 april
INGEKOMEN SLOOPMELDING
De beschikking is verzonden op 15 april 2021.
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
2021.
•	De Braackenlaan 2 Vught, slopen van asbestde activiteiten bouwen en monumenten worhoudende materialen, SM20217032.
PROCEDURE
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. PROCEDURE
De melding is geaccepteerd op 13 april 2021.
Op dit besluit is procedure 4 van toepassing.
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor- Hierop is procedure 1b van toepassing (zie •	
Lekkerbeetjenlaan 17 Vught, slopen van een
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
procedurekader), onder vermelding van het
gedeelte van de woonruimte, SM20217034.
OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
aanvraagnummer
De melding is geaccepteerd 15 april 2021.
PROJECT
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
Burgemeester en wethouders van Vught maken
openbaar. De agenda voor elke vergadering
PROCEDURE
bekend, dat onderstaande aanvraag vergunstaat op de site van de gemeente Vught, www. BESLUIT VERLENGING
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
ningsvrij is.
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven
BESLISTERMIJN AANVRAAG
procedurekader).
•	Mr. Harry Hollalaan 7 Vught, plaatsen van een
weken op maandagmiddag in het gemeente- OMGEVINGSVERGUNNING
fietsoverkapping, OV20211137.
kantoor. Voor meer informatie kunt u con- •	Ploegveld 9 Vught, bestaande woning splitsen
BESLUIT BUITEN BEHANDELING
De brief is verzonden op 15 april 2021.
tact opnemen met het secretariaat van de
naar drie appartementen, OV20211049.
STELLEN AANVRAAG
De brief is verzonden op 15 april 2021.
OMGEVINGSVERGUNNING
VERLEENDE TIJDELIJKE
Welstandscommissie via telefoonnummer 073 •	Perceel I 1720 Cromvoirt, nieuwbouwwoning, Burgemeester en wethouders van Vught maken VERKEERSMAATREGEL
65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag
OV20211045.
bekend, dat de aanvraag voor een omgevings- •	
Vliertstraat (parkeerplaats De Springplank/
tussen 9.00 en 17.00 uur en vrijdag van 9.00
De brief is verzonden op 16 april 2021.
vergunning buiten behandeling is gesteld;
De Speeldoos), tijdelijk afgesloten i.v.m.
tot 12.30 uur.
•	
Achterstraat 63 Helvoirt, starten met een
Verkeersexamen 2021 op woensdag 19 mei
PROCEDURE
kapsalon aan huis, OV20201329.
2021 tussen 9.00-13.00 uur, AP20210090.
INGEKOMEN AANVRAGEN
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
De brief is verzonden op 13 april 2021.
De verkeersmaatregel is verzonden op 12
OMGEVINGSVERGUNNING
procedurekader), onder vermelding van het •	Raadhuisstraat 1 te Vught, aanleggen alarmin- april 2021.
•	Van Heurnlaan 2 Vught, aanleggen van een in-/ aanvraagnummer.
stallatie in Rijksmonument, OV20201212.
uitrit, OV20211135, ingekomen 8 april 2021;
De brief is verzonden op 16 april 2021.
PROCEDURE
•	
Achterstraat 48 Helvoirt, renoveren en na- Het College van B&W heeft besloten deze aanHierop is procedure 4 van toepassing (zie proisoleren van de buitenzijde van de woning, vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
BESLUIT HOGERE WAARDE WET
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
OV20211136, ingekomen 9 april 2021;
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet GELUIDHINDER
met ingang van de dag na die waarop de
•	Mr. Harry Hollalaan 7 Vught, plaatsen van een
algemene bepalingen omgevingsrecht.
Ten behoeve van een aanvraag omgevingsver- beschikking is verzonden worden aangetekend.
fietsoverkapping, OV20211137, ingekomen 11
gunning voor het realiseren van twee apparapril 2021;
VERLEENDE
tementen aan de Helvoirtseweg 131 te Vught AANLEG
•	Achterstraat 26 Cromvoirt, bouwen van een OMGEVINGSVERGUNNINGEN
dient een besluit hogere waarden ingevolge de GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
garage-tuinhuis, OV20211138, ingekomen 12
Wet geluidhinder genomen te worden. Deze •	Baarzenstraat 46, de gemeente heeft besloten
april 2021;
BOUW
ontheffing is benodigd vanwege het feit dat de
een gehandicaptenparkeerplaats aan te leg•	
Molenstraat 36 Vught, schutting vervangen •	Mr. Harry Hollalaan 63 Vught, plaatsen van een
voorkeursgrenswaarde met betrekking tot de
gen ter hoogte van Baarzenstraat 46 voor
voor tuinmuur en een garage aanbouwen,
gaashekwerk, OV20211115.
toegestane geluidsbelasting wordt overschrehet parkeren van een personenauto van een
OV20211139, ingekomen 12 april 2021;
De vergunning is verzonden op 15 april 2021. den. Burgemeester en wethouders hebben
gehandicapte bewoner, GP20210006.
•	Perceel I 1712 t.h.v. Van Rijswijkstraat 6, tijdebesloten de verzochte hogere waarden vast
lijk plaatsen van een woonunit, OV20211140, KAP
te stellen.
PROCEDURE
ingekomen 12 april 2021;
•	Perceel E 3229 t.h.v. Sparrendaalseweg, kappen
Hierop zijn de procedures 1 a en 4 van toepas•	
Sluisakker 6 Vught, vervangen dragende binvan een berkenboom, OV20211113.
PROCEDURE
sing (zie procedurekader) van 14 april tot en
nenmuur door kolom, OV 20211141, ingekoDe vergunning is verzonden op 15 april 2021. Op dit besluit is procedure 4 van toepassing.
met 26 mei 2021.
men 12 april 2021;
•	Taalstraat 185 Vught, verbouwen en uitbreiden
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
GEWEIGERDE AANVRAAG
van bestaande woning naar 7 appartementen, •	Wielewaal 24 Vught, verplaatsen hekwerk van OMGEVINGSVERGUNNING
OV20211142, ingekomen op 13 april 2021;
de tuinafscheiding, OV20211076.
Burgemeester en wethouders van Vught maken
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