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INZAMELING TAXUSSNOEISEL WEER VAN START
Op dinsdag 25 mei is stichting Taxus Taxi begonnen met het verzamelen van taxussnoeisel. De éénjarige taxustwijgjes worden gebruikt voor de productie van Taxol, het
basisbestanddeel van de chemotherapie.
Hoe doet u mee?
Wilt u deelnemen aan de taxus inzameling?
Geef uw taxussnoeisel dan direct na het snoeien van uw haag op via
www.taxustaxi.nl/afspraak. Uw snoeisel wordt
gratis opgehaald bij een minimum hoeveelheid
van 15 kilo. Hebt u te weinig snoeisel?
Kijk dan op www.taxustaxi.nl/uitgiftepunten
voor de inzamelpunten. Of snoei samen met
uw buurtgenoten om zo toch gebruik te kunnen maken van de gratis inzameldienst.
Gratis materialen
Evenals andere jaren verstrekt Taxus Taxi ook
in 2021 gratis materialen. Tassen en zeilen zijn
op te halen bij diverse partners van Taxus Taxi,
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Maandagavond 7 juni, 19.30 uur
ALLES OVER HET NIEUWE BOUWPLAN
DEN HOEK IN HELVOIRT
Het had wat voeten in aarde, maar het bouwplan Den Hoek in Helvoirt krijgt steeds
meer vorm en inhoud. Op maandagavond 7 juni, van 19.30 tot 21.00 uur, presenteren
wethouder Yvonne Vos en projectleider Ron Bouwman u de uitgangspunten van het
plan. Dat gebeurt online, via het YouTube kanaal van de gemeente Vught. U kunt er
digitaal bij zijn en via chat en WhatsApp meepraten en uw vragen stellen.
Ruim een week na de online bewonersavond staat het plan op de agenda van het college van burgemeester en wethouders.Voordat het zover is, wil wethouder Vos u graag op de hoogte stellen van de
ontwikkelingen. Ook neemt zij uw vragen en opmerkingen mee in het verdere besluitvormingsproces.
Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het definitieve plan vast.
Online bewoners bijeenkomst
Wanneer: maandagavond 7 juni van 19.30 tot 21.00 uur
Waar:
online, via www.youtube.com/gemeentevught

IEMAND VOORDRAGEN VOOR EEN LINTJE
Elk jaar reikt burgemeester Van de Mortel vlak voor Koningsdag lintjes uit. Deze
Koninklijke Onderscheidingen zijn bedoeld voor Vughtenaren, die zich lang en op
een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Kent u zo
iemand? Draag hem of haar dan voor bij de burgemeester.Voor de lintjesregen van 2022
kan dat tot 1 juli 2021.
‘Bijzondere verdiensten’
Degene, die u voordraagt, moet zich hebben
onderscheiden door ‘bijzondere verdiensten’.
Daarvan is sprake als iemand geruime tijd meer
voor de samenleving heeft gedaan of betekend
dan verwacht mag worden. Wilt u voor iemand
uit Vught een lintje aanvragen? Neem dan
eerst contact op met Yolanda van den Berg,
Kabinetszaken bij de gemeente Vught via telefoonnummer 073 65 80 133.
Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een
Koninklijke Onderscheiding en welke documenten nodig zijn voor de aanvraag.

Vertrouwelijk
Dient u een verzoek in? Dat betekent niet
automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding
ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is
daarom van groot belang, dat u als aanvrager
de voordracht, zoals de aanvraag officieel heet,
heel zorgvuldig behandelt en strikt vertrouwelijk houdt.
Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke
Onderscheiding? Kijk ook op onze website
www.vught.nl/onderscheidingen voor alle informatie en het formulier.
auto’s (E-laadpunt). Bij deze parkeerplaatsen
staan E04 verkeersborden met een onderbord
waarop de tekst ‘uitsluitend opladen elektrische voertuigen’ staat.

BOA

NIEUWS
PARKEREN BIJ EEN
ELEKTRISCHE LAADPAAL
In de gemeente Vught zijn er parkeerplaatsen
gereserveerd voor het opladen van elektrische

Wij constateren regelmatig dat mensen hun
auto parkeren bij een oplaadpaal voor elektrische auto’s, maar deze auto niet aan het
opladen zijn. U gebruikt de parkeerplaats dan
onrechtmatig en kunt hiervoor een boete krijgen. Wij blijven hier extra op surveilleren.

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.

waaronder Boerenbond, Welkoop en Intratuin.
Hebt u geen tassen, dan kunt u het snoeisel
ook gewoon op een hoop leggen. De stichting
zorgt dat het netjes wordt opgeruimd.
Let wel op
Taxussnoeisel moet jong (enkel eenjarig snoeisel met takken tot 30 cm) en zuiver (taxussnoeisel vermengd met aarde, gras of ander
groen is waardeloos) zijn. Anders is het niet te
gebruiken.
Meer informatie over het inzamelen van taxussnoeisel en de stichting Taxus Taxi vindt u op
www.taxustaxi.nl.

ZORGOPPAS
Ouders met zorgbehoevende kinderen in Vught kunnen gebruik maken van Zorgoppas.
Hebt u even tijd voor uzelf of voor elkaar nodig of wilt u gewoon even niet zorgen? Dan
regelt Zorgoppas voor u een oppas met ervaring.
Perfecte match
Als u een ervaren oppas zoekt, dan neemt u
telefonisch contact op met Zorgoppas. U geeft
uw wensen door, geeft aan hoe vaak u iemand
nodig hebt en vertelt waar de oppas bijvoorbeeld mee moet kunnen omgaan. Zorgoppas
zoekt voor u de juiste kandidaten. U, als ouder,
kiest dan de oppas kandidaat die het beste bij
u en de kinderen past.
Geen indicatie
U hebt geen indicatie nodig om gebruik te
kunnen maken van Zorgoppas en u hoeft
geen uitgebreid formulier over uw kind in te
vullen. U betaalt Zorgoppas 8 euro abonnementsbijdrage per maand en 7,50 euro per uur.
Daarvoor krijgt u een geschikte oppas en regelt
Zorgoppas uw administratie en de betaling van
uw oppas. De bijdrage van € 7,50 gaat volledig

naar de oppas. Zorgoppas vult dit uurloon aan
naar ruim 10 euro (dankzij de bijdrage van de
gemeente Vught).
Oppaskandidaten
De oppaskandidaten worden allemaal zorgvuldig gescreend. Grofweg zijn zij in te delen in
drie categorieën: parttimers in de zorg, studenten in de laatste fase van hun zorgopleiding en
ervaringsdeskundigen. Bijvoorbeeld iemand die
is opgegroeid met een dove zus en daardoor
gebarentaal beheerst. De oppas via Zorgoppas
is iemand aan wie u de zorg voor uw kind met
een gerust hart uit handen kan geven.
Meer informatie
Wilt u gebruik maken van Zorgoppas of wilt u
meer informatie, kijk dan op
www.zorgoppas.nl/vught.

WET ELEKTRONISCHE PUBLICATIES VANAF 1 JULI
2021 VAN KRACHT
Publicaties op een centraal digitaal punt
Vanaf 1 juli 2021 krijgt de gemeente Vught, net zoals andere overheidsinstanties, te
maken met de Wet elektronische publicaties (WEP). Deze wet verplicht ons om alle
officiële publicaties online te zetten via de website officielebekendmakingen.nl en niet
meer via de Staatscourant of de gemeentepagina van Het Klaverblad.
Elektronisch gemeenteblad:
officielebekendmakingen.nl
Vanaf 1 juli 2021 voldoen we met een publicatie op de gemeentepagina in het Klaverblad
niet meer aan de wettelijke verplichtingen. Alle
officiële publicaties, waaronder ook die van de
gemeente Vught, worden dan verzameld op een
centraal digitaal punt:
officielebekendmakingen.nl.
Het Klaverblad
Tot 1 juli 2021 publiceren we, zoals u van ons
gewend bent, de algemene bekendmakingen,
mededelingen, kennisgevingen en procedurekader van de gemeente Vught op de gemeente-

pagina van Het Klaverblad. Vanaf 1 juli staat
er op de gemeentepagina een verwijzing naar
het elektronisch gemeenteblad en plaatsen we
alleen nog overzichten met beknopte informatie, zoals de aard van het besluit en de locatie
waar het besluit betrekking op heeft.
Waarom deze wetswijziging?
Het doel van deze wetswijziging is dat burgers
op een centraal punt volledig en digitaal geïnformeerd worden over besluiten die gevolgen
hebben op hun leefomgeving. Burgers worden
centraal gesteld bij de informatieverstrekking,
zodat zij op tijd hun recht van inspraak kunnen
uitoefenen.

VOORAANKONDIGING VOORBEREIDING
BESTEMMINGSPLAN ‘Helvoirt waterbergingsvoorziening N65’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gebied N65 nabij Helvoirt. Dit betreft het bestemmingsplan waarin de
waterbergingsvoorziening ten behoeve van de verdieping van de N65 en naastgelegen
parallelweg worden opgenomen. Volgens de wet (artikel 1.3.1. Bro) moet dit voornemen gepubliceerd worden. Op die manier weet u alvast dat u binnenkort iets kunt
verwachten.
Hoe kunt u hierop reageren?
U kunt niet reageren op dit voornemen. We
leggen nog geen stukken ter inzage. En we
vragen nog geen advies aan onafhankelijke
instanties.
Op een later moment kunt u wel reageren. Dan
gaat de inspraakprocedure van start. Wij ver-

wachten dat dit rond november is. Wij maken
dan bekend wanneer en hoe de stukken kunt
bekijken en hoe u hierop kunt reageren.
Voor meer informatie over deze publicatie
kunt u contact opnemen met de afdeling
Ontwikkeling onder telefoonnummer
073 65 80 680.

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

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN

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.

De volgende plannen liggen ter inzage:
• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Torenakker ongenummerd, Helvoirt’
• Ontwerp wijzigingsplan ‘Deutersestraat 28’

Naam
Geboortedatum Datum besluit
en voorletters						
Zaanani, A
05-09-1978
26-05-2021
Cotovanu,
I
20-02-1970
26-05-2021
,
Van Dun, H.G.W.
11-09-1954
26-05-2021
Khoulani, G.
08-03-1988
27-05-2021
Belloumi, K.
29-04-1984
27-05-2021
Afane, E.M.
20-04-1988
27-05-2021
Krarmiyni, D.A.R.D.
31-05-1975
27-05-2021
Ahmed, I.A.H.
20-12-1978
27-05-2021
Diallo, I.
01-01-1985
27-05-2021
Gannoub, K.
16-04-1971
27-05-2021
Geri Caocou, K.
01-01-1985
27-05-2021
Pupovic, S.
28-03-1981
27-05-2021
Mahop Ma Mahop, J.J.J.
07-03-1999
27-05-2021
Penciuc, S.A.
26-02-1978
27-05-2021
Butucelea, C.
18-05-1978
27-05-2021
Van Ooijen, M.H
02-07-1961
27-05-2021

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

•U
 vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op www.vught.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

WEGWERKZAAMHEDEN
Boxtelseweg t/m 25 juni
• Het fietspad Boxtelseweg is afgesloten tussen
de Leeuwensteinlaan en Haldersebaan
•D
 oorgaand fietsverkeer wordt omgeleid.
Loonsebaan Vught
•
De spoorwegovergang Loonsebaan is van
zaterdag 5 juni 01.00 uur t/m maandag 7 juni
05.00 uur gestremd.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraag- St. Elisabethstraat
nummer
• De spoorwegovergang St. Elisabethstraat is op
zaterdag 5 juni van 07.00 uur t/m 17.00 uur
gestremd.
KENNISGEVING TERINZAGELEGGING ONTWERP• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

BESCHIKKING MET PROJECTAFWIJKINGSBESLUIT
‘Fiets- en voetgangersbrug Drongelens kanaal’

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vught maken bekend, dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor een projectafwijkingbesluit
(OV20211086) voor de bouw van een fiets- en voetgangersbrug over het Drongelens
kanaal en een verbindend fiets- en wandelpad.
Hiertoe heeft de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven op
29 april 2021. Op deze aanvraag om omgevingsvergunning is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing.
De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de
aanvraag met de bijbehorende stukken liggen
met ingang van 3 juni 2021 tot en met 14 juli
2021 (zes weken) ter inzage. De aanvraag, de
ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken zijn alleen digitaal via de

landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl
via NL.IMRO.0865.PBFietsbrugDK-ON01 in
te zien.
Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht onder vermelding van het
zaaknummer Z21-235836. Zij moeten worden
gericht aan ons college en worden gezonden
aan Gemeente Vught, Postbus 10100, 5260
GA Vught. Voor het geven van een mondelinge
reactie kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling via 073 65 80 680.

COMMISSIE RUIMTE

Donderdag 3 juni om 20.00 uur
Op donderdag 3 juni aanstaande ver- •	
Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Regio
gadert de Commissie Ruimte digitaal.
Noordoost Brabant
Tijdens deze vergaderingen debatte- 	De raad wordt gevraagd in te stemmen met
ren raads-, burger- en collegeleden over
de RES. De RES geeft inzicht in de stand van
onderstaande onderwerpen. De vergadezaken van de realisatie van de opgaven voor
ring begint om 20.00 uur.
het besparen van elektriciteit en warmte en
het opwekken van hernieuwbare energie, via
De conceptagenda en de bijlagen zijn te
de informatie uit de klimaatmonitor en biedt
raadplegen in de vergaderkalender op
een geactualiseerd overzicht van de zoekgewww.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering
bieden zon en wind.
is live te volgen via het YouTube kanaal van • Vervangen betonbrug Deutersestraat
de griffie. Vanwege de maatregelen rondom 	
Het college heeft vanwege doelmatigheid
COVID-19 is het helaas niet mogelijk de vergaen kostenefficiëntie besloten om een nieuderingen fysiek bij te wonen.
we brug te laten bouwen met één rijstrook. Hiervoor wordt de raad gevraagd
Indien u over een geagendeerd onderwerp uw
een bedrag van € 836.000,-- exclusief btw
mening kenbaar wilt maken, dan is er de mogebeschikbaar te stellen.
lijkheid om tijdens de commissievergadering • 
Ontwerp bestemmingsplan Broekwal 18,
digitaal in te spreken. U krijgt dan de gelegenHelvoirt
heid uw visie over het onderwerp met de 	
Vanwege de grootte van het perceel
commissie te delen. Als u van deze gelegenheid
Broekwal 18 wordt voorgesteld om de
bouw van een tweede woning mogelijk te
gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via
maken. Omdat het huidige bestemmingsplan
gemeenteraad.vught.nl. Voor meer informatie
over het spreekrecht kunt u contact opnemen
één woning toestaat is een wijziging van het
met de griffie via 073 65 80 680 of stuur een
bestemmingsplan noodzakelijk.
mail naar griffie@vught.nl.
•	
Ontwerp bestemmingsplan Nieuwkuikseweg
5 en 5a, Helvoirt
Onderwerpen:
	Door de specifieke inrichting van het huidige
•	
Raadsinformatiebrief Vooroverleg
bedrijfsperceel ontstaan verkeersonveilige
Masterplan IJzeren man en Fortduinen
situaties. Dit probleem kan worden opgelost
	
De fractie van Gemeentebelangen heeft
als het bedrijf het naastgelegen perceel bij
verzocht om deze raadsinformatiebrief te
het bedrijfsperceel betrekt. Tezamen met
agenderen. Zij wil meer duidelijkheid over
een interne verplaatsing van het bedrijfstankde inhoud van deze raadsinformatiebrief.
station en een herinrichting van het perceel
• Beantwoording schriftelijke vragen SP inzake
kan de situatie ter plaatse sterk worden
stikstofberekeningen en proces reconstrucverbeterd. Om deze ontwikkeling mogelijk
tie N65
te maken is de vaststelling van het bestem	De SP-fractie heeft verzocht dit onderwerp
mingsplan noodzakelijk.
te agenderen, omdat de foutieve stikstofberekeningen een uitgelezen kans is maatrege- Deze onderwerpen worden, na behandeling in
len te treffen die (deels) tegemoet kunnen
de commissievergadering, ter besluitvorming
komen aan bezwaren die nu nog bestaan ten
geagendeerd voor de raadsvergadering van 17
aanzien van het huidige plan.
juni aanstaande.

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 65 80 680, bereikbaar op
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur
en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
•	Bisschop Zwijsenplein (perceel D5192) Vught,
plaatsen van een ballenvanger op het beweegplein, OV20211191, ingekomen 20 mei 2021;
•	
Perceel A 633 Drongelenskanaal, vervangen

•H
 ebt 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.

Industrieweg
• De Industrieweg is op 7 juni gestremd ter
hoogte van huisno. 3 - 5 van 07.00 uur t/m
17.00 uur gestremd
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
N65
• De N65 is van donderdag 10 juni 20.00 uur
t/m vrijdag 11 juni 06.00 uur afgesloten in de
richting Den Bosch.
• De oversteken van de N65 blijven open voor
verkeer.
Torenstraat (Helvoirt) t/m 6 augustus
•
De Torenstraat (Helvoirt) is afgesloten tussen de Jonge van Zwijnsbergenstraat en
Kastanjelaan.
• 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
Bestevaer en de Esschestraat.
deel van bestaande persleiding in waterkering
Drongelenskanaal, OV20211192;
•	Raadhuisstraat 3 G Vught, aanbrengen gevelreclame, OV20211193, ingekomen 21 mei 2021;
•	
Anna Bijnsstraat 40 Vught, plaatsen van een
dakopbouw, OV20211194, ingekomen 21 mei
2021;
•	
Hoenderstraat 4 Helvoirt, bouwen van een
carport, OV20211195, ingekomen 24 mei 2021;
•	
Kraaiengatweg 6 Vught, bouwen van twee
padelbanen, OV20211196, ingekomen 25 mei
2021;
•	
St.-Michielsgestelseweg 10 Vught, aanbouwen
woning aan de achterzijde, OV20211197, ingekomen 25 mei 2021;
•	
Hertoglaan 28 Vught, vervangen van houten
kozijn en raam aan de voorzijde door aluminium kozijn, OV20211198, ingekomen 23 mei
2021;
•	Victorialaan 5 Vught, plaatsen van een dakkapel,
OV20211200, ingekomen 27 mei 2021.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer

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.
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@Vught

BESLUIT VERLENGING
KAP
BESLISTERMIJN AANVRAAG
•	Perceel L 4291 t.h.v. Versterplein 1-15, het snoeiOMGEVINGSVERGUNNING
en van 4 monumentale acacia's, OV20211171.
•	Burg. Van Rijswijkstraat 4 Helvoirt, verbreden
De vergunning is verzonden op 25 mei 2021.
van de bestaande inrit, OV20211127.
•	Perceel L 4162 t.h.v. Dorpsstraat, kappen van
De brief is verzonden op 26 mei 2021.
zes bomen t.b.v. de herinrichting parkeerplaats
•	
Loonsebaan 191 Vught, aanbouwen woning,
achter voormalige Bibliotheek, OV20211170.
OV20211133.
De vergunning is verzonden op 25 mei 2021.
De brief is verzonden op 28 mei 2021.
• Nabij Loyolalaan 9/9a te Vught, kappen
van een boom t.b.v herontwikkeling locatie,
PROCEDURE
OV20211057.
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
De vergunning is verzonden op 31 mei 2021.
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.
PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•	Groenstrook tussen Rouppe van der Voortlaan
Het College van B&W heeft besloten deze aanen van Sonstraat, realiseren van een beweeglint,
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
OV20211096.
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
De vergunning is verzonden op 27 mei 2021.
algemene bepalingen omgevingsrecht.
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
VERLEENDE
•	Jan van Ruusbroeckstraat 43 te Vught, plaatsen
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
dakopbouw, OV20211156.
De vergunning is verzonden op 25 mei 2021.
BOUW
•	
Koepelweg 19 Vught, verbouwen woning en
•	Jan van Ruusbroeckstraat 43 te Vught, plaatsen
bouwen garage en kelder, OV20211067.
dakopbouw, OV20211156.
De vergunning is verzonden op 28 mei 2021.
De vergunning is verzonden op 25 mei 2021.
•	Bergenshuizensestraat 8 Vught, overkappen bij•	
Prins Mauritslaan 10 te Vught, verwijderen
gebouw, OV20211050.
dragende binnenwand en plaatsen kozijn in
De vergunning is verzonden op 28 mei 2021.
dragende zijgevel, OV20211132.
De vergunning is verzonden op 25 mei 2021.
INGEKOMEN SLOOPMELDING
•	Perceel K 2205 t.h.v. Ravelijn 56, plaatsen van •	Loonsebaan 191 Vught, slopen gedeelte woning
een fietsenstalling ten behoeve gebouw 1,
t.v.b aanbouw, SM20217036.
OV20211097.
De melding is geaccepteerd op 25 mei 2021.
De vergunning is verzonden op 28 mei 2021.
•	
Taalstraat 144 Vught, slopen bijgebouw t.b.v.
renovatie achterbouw, SM20217040.
INRIT / UITWEG
De melding is geaccepteerd op 26 mei 2021.
•	Martinilaan 31 Vught, verlagen van de trottoir- •	Helvoirtsestraat 10 Helvoirt, verwijderen van
band, OV20211124.
asbesthoudende materialen, SM20217045.
De vergunning is verzonden op 28 mei 2021.
De melding is geaccepteerd op 25 mei 2021.

•	Klein Brabant 98 Vught, verwijderen van asbesthoudende materialen, SM20217046.
De melding is geaccepteerd op 25 mei 2021.
•	Bloeymanstraat 21 Helvoirt, uitbreiden van de
woning, SM20217042.
De melding is geaccepteerd op 28 mei 2021.
•	Reutsedijk 21 te Vught, slopen hoofdgebouw,
SM20217047.
De melding is geaccepteerd op 28 mei 2021.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).
GEWEIGERDE AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING

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.

MILIEU
MELDING ARTIKEL 8.40 WET
MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van Vught
maken bekend, dat de volgende melding(en) als
Burgemeester en wethouders van Vught maken
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer
bekend, dat zij in de afgelopen periode onder- is ingekomen:
staande aanvraag voor een omgevingsvergun- •	op 19 april 2021 ingekomen melding op grond
ning hebben geweigerd:
van het Besluit algemene regels inrichtingen
•	Van Voorst tot Voorststraat 45 Vught, aanleggen
milieubeheer (activiteitenbesluit), veranderen
van een in-/uitrit, OV20211063.
van bedrijf, MM20210005, Industrieweg 16 A
De beschikking is verzonden op 27 mei 2021.
te Vught.
De melding is geaccepteerd op 26 mei 2021.
Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daar- PROCEDURE
tegen een bezwaarschrift worden ingediend
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
door belanghebbenden (gedurende een termijn
procedurekader).
van 6 weken). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevat- OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ
ten; de naam en het adres van de indiener, de
PROJECT
dagtekening, een omschrijving van het besluit
Burgemeester en wethouders van Vught maken
waartegen het bezwaar is gericht, de gronden
bekend, dat onderstaande aanvraag vergunvan het bezwaar.
ningsvrij is.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan het •	Molenrijnselaan 1 Vught, verbouwen garage tot
College van Burgemeester en Wethouders,
keuken, OV20211118.
Postbus 10100, 5260 GA
Vught. Een
De brief is verzonden op 27 mei 2021.
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er sprake is van een spoedeisende

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

Gemeente Vught

@Vught

