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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

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN VERGUNNING-
AANVRAGEN IN UW BUURT?
Meldt u zich aan voor de e-mailservice
Wilt u weten of er binnenkort in uw omgeving 
een verbouwing aankomt? Of dat er in uw 
buurt bomen gekapt of een huis gerenoveerd 
gaat worden. Meldt u zich dan aan voor de 
e-mailservice van de overheid. Zo mist u geen 
bekendmaking meer in uw postcodegebied en 
weet u precies wat er speelt in uw buurt. Ga 

naar overheid.nl en klik 'Berichten over uw 
buurt' aan. Via 'Bewaar deze zoekopdracht' 
kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice.

U kunt zich altijd afmelden voor deze e-mail-
service. Hebt u nog vragen? Mail dan naar 
gemeente@vught.nl of bel naar 073 65 80 680.

EEN NIEUWE PLEK VOOR ’T KASTEELTJE
Dinsdag 22 juni: inloopavond met alle informatie

De nieuwe locatie, nabij het Ouwerkerkterrein, 
is een mooie plek voor de huisvesting van 
‘t Kasteeltje. In de groene buitenruimte ligt 
de nieuwe BMX fietscrossbaan en – als de 
ombouw van het spoor klaar is – komt er een 
compleet ingerichte Urban Sport Setting met 
allerlei beweeg- en sportmogelijkheden.

Plannen inzien
Het voorontwerpbestemmingsplan van de her-
huisvesting ligt voor aan de gemeenteraad. 
U kunt het plan ook inzien. In het artikel 
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Bestevaer te 
Vught’, elders op deze pagina’s leest u meer 
over het bestemmingsplan en de inzageproce-
dure.

Komt u even langs?
Graag vertellen wij u, buurtbewoners en onder-
nemers, meer over de nieuwe plannen voor ‘t 
Kasteeltje. Op dinsdagavond 22 juni zijn we op 
het Ouwerkerkveld om tekst en uitleg te geven. 
Loopt u gerust even aan om de plantekeningen 
in te zien en mogelijke vragen te stellen. U bent 
van harte welkom!

Wanneer?  dinsdag 22 juni, van 19.00 tot 
20.30 uur

Waar? Veld Ouwerkerk

De gemeente Vught, ProRail en Kindcentrum ’t Kasteeltje hebben een nieuwe locatie 
gevonden voor het kinderdagverblijf: de hoek Michiel de Ruyterweg-Bestevaer. Een 
nieuwe plek is nodig, omdat het huidige onderkomen van ’t Kasteeltje plaats moet 
maken voor het verdiepte spoor. 

Zaterdag 26 juni
STEEKT U DE VLAG UIT OP VETERANENDAG?

DINSDAG 10 AUGUSTUS: RAAD VAN STATE 
BEHANDELT BEROEPEN N65
De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State heeft bekend gemaakt dat de Afdeling 
op dinsdag 10 augustus de beroepschriften 
behandelt tegen de Bestemmingsplannen 
Reconstructie N65 Vught-Haaren. De gemeen-
teraad van Vught heeft het bestemmingsplan op 
14 mei 2020 vastgesteld, de raad van Haaren 
nam zijn besluit op 2 juli 2020.

Uitspraak volgt later
De zitting leidt niet direct tot een uitspraak; 
deze volgt naar verwachting zo’n twaalf weken 
na de mondelinge behandeling. Het is verder 
aan de Raad van State om de procedure vorm 

te geven en de indieners van een beroepschrift 
hierover te informeren. Ondertussen zet de 
gemeente Vught de gesprekken met inwoners 
over diverse lopende N65 zaken voort. 

Werk in voorbereiding
In afwachting van de rechterlijke uitspraak 
bereidt de provincie Noord-Brabant de uitvoe-
ring van de werkzaamheden voor. Dat leidt niet 
tot iets onomkeerbaars. De reconstructie van 
de weg gaat vanzelfsprekend pas van start als 
de rechter heeft beslist en het bestemmings-
plan onherroepelijk is.    

Elke Veteranendag staan we bij hen stil: de 
Nederlandse oud-strijders. Hun daden en acties 
zijn van grote betekenis voor onze samenleving. 
Hun inzet is een inspiratie voor veel anderen. 
Om onze waardering voor de Vughtse vete-
ranen te tonen, roept burgemeester Van de 
Mortel alle inwoners op om op Veteranendag 
de vlag uit te steken. Doet u dat volgens de 
regels, dan vlagt u volgens het protocol, waarbij 
het respect voor de Nederlandse driekleur én 
de veteranen voorop staat. 

Steekt u ook de vlag uit op 26 juni? Hartelijk 
dank!

Vught, met zijn lange militaire historie, is het thuis van veel veteranen. De gemeente is 
trots op haar oud-strijders. Het zijn de bewakers van vrede, vrijheid en veiligheid. Wij 
steken dan ook de vlag voor hen uit op zaterdag 26 juni. Doet u mee? Fijn! Dan zorgen 
we samen voor een kleurrijke Veteranendag met een passend eerbetoon.     

VERLENGING TIJDELIJKE ONDERSTEUNING 
NOODZAKELIJKE KOSTEN (TONK)
Een eenmalige tegemoetkoming in de woonkosten

Voor iedereen met inkomstenterugval
De TONK-regeling is bedoeld voor alle huis-
houdens die door omstandigheden in ernstige 
financiële problemen dreigen te komen. Dus 
niet alleen voor ZZP’ers, maar ook voor inwo-
ners uit de gemeente Vught met inkomenste-
rugval. 

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.
•  bij een eigen woning uw woonkosten 

(hypotheekrente en bijdrage Vereniging van 
Eigenaren) hoger zijn dan € 430,- per maand.

• 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 janu-
ari 2020.

•  Bent u zelfstandige? Dan bekijken wij of het 
gemiddeld netto maandinkomen uit onder-
neming over 2019 ten opzichte van 2020 
met 30% is afgenomen.

Door vooraf te toetsen of u aan de voorwaar-
den 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.

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 oktober 2021.

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
•  Ontwerpbestemmingsplan ‘Torenakker onge-

nummerd, Helvoirt’
• Ontwerp wijzigingsplan ‘Deutersestraat 28’
•  Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbe-

schikking met projectafwijkingsbesluit ‘Fiets- 
en voetgangersbrug Drongelens kanaal’

•  Ontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 100’

•  U vindt alle informatie over de plannen, gebie-
den 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.

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.



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

RAADSVERGADERING
Donderdag 17 juni om 19.00 uur

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor 
de activiteiten bouwen en monumenten wor-
den voorgelegd aan de Welstandscommissie. 
Andere aanvragen omgevingsvergunning wor-
den 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

•  Spechtrand 6 Vught, plaatsen van een carport, 
OV20211207, ingekomen 4 juni 2021;

•  Anna Bijnsstraat 14 Vught, maken van een 
wanddoorbraak, OV20211208, ingekomen 7 
juni 2021;

•  Perceel C 2225 Reeburgpark Vught, kappen 
van een esdoorn  i.v.m. ziektes OV20211209, 
ingekomen 3 juni 2021;

•  Nieuwstraat 10 Vught, verbouwen en uitbreiden 
van de woning, OV20211210, ingekomen 8 juni 
2021;

•  Pieter Bruegellaan 26 Vught, aanleggen van een 
in-/uitrit, OV20211211, ingekomen 9 juni 2021;

•  Wolfskamerweg 66 Vught, plaatsen van een 
dakkapel, OV20211212, ingekomen 9 juni 2021;

• Jagersweg 19 Vught, plaatsen van een dakkapel 
aan de achterzijde van de woning, OV20211213, 
ingekomen 10 juni 2021.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  St.-Lambertusstraat 114 Cromvoirt, bouwen 
van een woning en aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20211151.

 De brief is verzonden op 9 juni 2021.
•  Achterstraat 63 Helvoirt, plaatsen kozijn t.b.v. 

kapperszaak aan huis, OV20211152.
De brief is verzonden op 10 juni 2021.

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

Het College van B&W heeft besloten deze aan-
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met 
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

BOUWEN 
EN WONEN

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 stuk-
ken verkregen worden.

2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een 
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indie-
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publi-
catie 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 geno-
men. Uw zienswijze en een eventuele reactie hier-
op 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 zienswij-
zen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in pro-
cedure 2 is omschreven. 

4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarte-
gen een bezwaarschrift worden ingediend door 
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 
weken). Het bezwaarschrift moet worden onderte-
kend en moet ten minste bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;

- 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 voor-
ziening 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 daar-
tegen een beroepschrift worden ingediend door 
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 
weken). Het beroepschrift moet worden onderte-
kend 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. 

PROCEDURES

De conceptagenda en bijbehorende vergader-
stukken zijn te raadplegen op 
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is 
rechtstreeks te volgen via het YouTube-kanaal 
van de griffie gemeente Vught. 

HAMERSTUKKEN
•  Vaststelling bestemmingsplan Broekwal 18 
Helvoirt;

•  Vaststelling bestemmingsplan Nieuwkuikseweg 
5-5a Helvoirt;

•  Zienswijze programmabegroting 2022 en jaar-
stukken 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord;

•  Zienswijze ontwerpbegroting 2022 Brabants 
Historisch Informatie Centrum (BHIC);

•  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling, begro-
ting 2022 en jaarstukken 2020 RAV Brabant 
Midden-West-Noord;

•  Zienswijze Ontwerpbegroting 2022 
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);

•  Zienswijze begroting 2022 GGD Hart voor 
Brabant;

•  Coördinatieregeling ’t Kasteeltje.

BESPREEKSTUKKEN
• RES 1.0 Regio Noordoost Brabant;
•  Zienswijze jaarplan en begroting 2022 Regio 

Noordoost Brabant (RNOB);
• Vervangen betonbrug Deutersestraat;
• Financiële stukken WSD.

De gemeenteraad vergadert op donderdag 17 juni aanstaande digitaal om 19.00 uur.  
Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze avond 
op de agenda staan. Bij de 'Hamerstukken' gebeurt dat met één slag van de hamer: 
die onderwerpen zijn tijdens de commissievergadering als zodanig benoemd. Bij de 
'Bespreekstukken' gaan de partijen eerst met elkaar in discussie, voordat er een besluit 
wordt genomen. 

OMGEVINGSVERGUNNING GOLFBAAN CROMVOIRT

Het vergunde project valt uiteen in zes 
onderdelen:
1.  de bouw van een poort en keermuur 

ter plaatse van de golfbaanentree aan de 
Deutersestraat 39;

2.  het gebruik en de inrichting van het perceel 
St.-Lambertusstraat 59 te Cromvoirt als tuin 
met zwembad en tennisbaan bij gastenverblijf 
Bernardus Lodge;

3.  het aanleggen van een ecologische verbin-
dingszone en het realiseren van een paarden-
weide met schuilgelegenheid op een perceel 
aan de Cromvoirtseweg ten westen van de 
Zandleij;

4.  de bouw van drie kleine, deels ondergrondse 
gebouwen op het golfbaanterrein, te weten 
een toiletblok, een halfway house en een 
shelter;

5.  de bouw van een grotere kelder onder het 
kantoorgebouw aan de Deutersestraat 37;

6.  het aanleggen van drie verharde paden op 
het golfbaanterrein en het aanleggen van een 
oppervlakteverharding bij de tijdelijke loods.

Hiertoe heeft de gemeenteraad een ontwerp-
verklaring van geen bedenkingen afgegeven op 
11 februari 2021. 

Ter inzage
De omgevingsvergunning, de verklaring van 
geen bedenkingen en de bijbehorende stukken 
liggen met ingang van 17 juni 2021 tot  met 
28 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage 
in het gemeentekantoor te Vught. Deze stuk-
ken zijn alleen digitaal (onder ID-nummer 
NL.IMRO.0865.PBGolfbaan-VG01) op  
www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien en elke 

werkdag van 9.00 uur tot 17.00 uur (vrijdag 
van 9.00 uur tot 12.30 uur) bij de Ontvangst en 
Informatiebalie in het gemeentekantoor.

Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan 
daartegen een beroepschrift worden ingediend 
door belanghebbenden (gedurende een termijn 
van 6 weken na de dag van verzending van de 
vergunning; de vergunning  is verzonden op 1 
juni 2021). Beroep tegen de verleende vergun-
ning kan slechts worden ingediend als ook 
eerder een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpver-
klaring van geen bedenkingen en men belang-
hebbende is. 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 sec-
tor Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch. 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoem-
de rechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. 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 griffie-
recht 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.  

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vught maken bekend dat zij met toe-
passing van artikel 2.12. lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht een omgevingsvergunning hebben verleend voor een projectafwijkingbesluit voor 
de golfbaan Cromvoirt, gelegen aan de Deutersestraat 37 te Cromvoirt. De vergunning 
voorziet in de aanpassing van de golfbaan met aanvullende onderdelen.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘Bestevaer te Vught’

Waar gaat het voorontwerpbestem-
mingsplan ‘Bestevaer te Vught’ over?
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bestevaer 
te Vught’ gaat over de ontwikkeling van een 
nieuw onderkomen voor kinderdagver-
blijf ’t Kasteeltje op de hoek van de Michiel 
de Ruyterweg en de Bestevaer, nabij het 
Ouwerkerkterrein.

U kunt het voorontwerpbestemmings-
plan bekijken
U kunt van donderdag 17 juni 2021 tot en 
met woensdag 28 juli 2021 het voorontwerp-
bestemmingsplan met bijbehorende stukken 
bekijken:

•  op de landelijke website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl en de gemeentelijke website www.
vught.nl onder ID-nummer; NL.IMRO.0865.
vghBPBestevaer-VO01.

•  bij de Ontvangst- en informatieba-
lie van het gemeentekantoor, Secr. van 
Rooijstraat 1 in Vught tijdens openingstij-
den. 

•  Tegen betaling kunt u afschriften ontvangen 
van de stukken die ter inzage liggen.

U kunt reageren op het voorontwerp-
bestemmingsplan
U kunt reageren (inspreken) op het vooront-
werpbestemmingsplan. 

U kunt reageren van donderdag 17 juni 2021 
tot en met woensdag 28 juli 2021. U kunt dit 

schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt 
niet per e-mail reageren.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar 
Burgemeester en wethouders van Vught, afde-
ling Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260 GA 
Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt 
u bellen met Freek de Groot van de afde-
ling Ontwikkeling via telefoonnummer 073-
6580680.

Geef in uw brief aan dat deze over het voor-
ontwerpbestemmingsplan ‘Bestevaer te Vught’ 
met zaaknummer Z20 – 229295 gaat.  Geef 
ook aan waarom u het wel of niet eens bent 
met het voorontwerpbestemmingsplan.

Wat gebeurt er na het voorontwerp-
bestemmingsplan?
Het gaat hier om een voorontwerpbestem-
mingsplan. Dat wil zeggen: de eerste versie van 
een nieuw bestemmingsplan. U kunt daar nu 
op reageren. Daarna maakt de gemeente een 
nieuwe versie: het ontwerpbestemmingsplan. 
Ook daar kunt u dan weer op reageren. Daarna 
stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan 
pas definitief vast. De wet regelt dit zo.

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel 
dan met Freek de Groot van de afdeling 
Ontwikkeling, telefoonnummer 073 65 80 680.

U kunt reageren op het voorontwerpbestemmingsplan 'Bestevaer te Vught'. Hieronder 
staat waar het voorontwerpbestemmingsplan over gaat. Tot slot leest u hoe u kunt 
reageren op het voorontwerpbestemmingsplan.

Boxtelseweg t/m 25 juni
•  Het fietspad Boxtelseweg is afgesloten tussen 

de Leeuwensteinlaan en Haldersebaan
• Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid.

Haldersebaan en Glorieuxlaan
•  Van 28 juni t/m 2 juli is de Haldersebaan afge-

sloten tussen de Glorieuxlaan en het viaduct 
over de A2

•  De Glorieuxlaan is afgesloten tussen de ver-
keerslichten en de Boxtelseweg.

•  Afslag 24 (A2) is afgesloten voor verkeer naar 
en vanaf Vught. 

•  Verkeer wordt omgeleid via afslag 23 (Grote 
Gent) en afslag 25 (Boxtel/St. Michielsgestel).

•  Vrachtverkeer richting Industrieweg, 
Kempenlandstraat, De Schakel en Kettingweg 
wordt omgeleid via de N65.

Torenstraat (Helvoirt) t/m 6 augustus
•  De Torenstraat (Helvoirt) is afgesloten tus-

sen huisno 24 en 4c. Hierdoor is ook de 
aansluiting met de Sportlaan afgesloten. Deze 
is bereikbaar via huisno 29 (bedr. terrein 
Matador).

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

N65
•  De N65 is van donderdag 17 juni 20.00 uur 

t/m vrijdag 18 juni 06.00 uur afgesloten in de 
richting Den Bosch.

•  De oversteken van de N65 blijven open voor 
verkeer.

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.

•  Van 28 juni t/m 6 augustus wordt verkeer rich-
ting Bestevaer omgeleid via de M. Trompstraat 
en Esschestraat.

WEGWERKZAAMHEDEN
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VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW
•  Raamweg 36 Vught, plaatsen van een dakkapel, 

OV20211123.
 De vergunning is verzonden op 11 juni 2021.

•  Molenvenseweg 17 Vught, plaatsen dakopbouw, 
OV20211201.

 De vergunning is verzonden op 11 juni 2021.

AANLEG
•  Perceel H 838 t.h.v. gebied Heihoorn, aanleg 

van een bassin t.b.v. de druppelbevloeiing voor 
aspergeplanten, OV20211114. 

 De vergunning zijn verzonden op 11 juni 2021.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Lekkerbeetjenlaan 29 Vught, verbouwen woning, 

OV20211181.
 De vergunning is verzonden op 10 juni 2021.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Vogelkerslaan 3 Vught, slopen gedeelte van 

hoofdgebouw i.v.m. verbouwen van de woning, 
SM20217051.

 De melding is geaccepteerd op 7 juni 2021.

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

GEWEIGERDE AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Helvoirtseweg 207 A Vught, tijdelijke vergun-
ning voor gebruik van kantoor als woning, 
OV20211167.

 De beschikking is verzonden op 7 juni 2021.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin-
nen zes weken met ingang van de dag na die 
waarop de beschikking is verzonden worden 
aangetekend. 
De termijn vangt aan op 1 dag na verzenddatum 
vermelden.

INTREKKING AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat zij in de afgelopen periode onder-
staande omgevingsvergunning hebben ingetrok-
ken: 

•  Vincent van Goghlaan 5 Vught, verbouwen van 
de woning, OV20211070.

 De brief is verzonden op 7 juni 2021.

Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daar-
tegen een bezwaarschrift worden ingediend 
door belanghebbenden (gedurende een termijn 
van 6 weken). Het bezwaarschrift moet wor-
den ondertekend en moet ten minste bevat-
ten; de naam en het adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het bezwaar is gericht, de gronden 
van het bezwaar.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan het 
College van Burgemeester en Wethouders, 
Postbus 10100, 5260 GA  Vught. Een 
bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
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 Oost-
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125, 
5200 MA  ’s-Hertogenbosch.

MELDING ARTIKEL 8.40 WET 
MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Vught 

maken bekend, dat de volgende melding(en) als 
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer 
is ingekomen:

•  op 21 mei 2021 ingekomen melding op grond 
van het Besluit algemene regels inrichtin-
gen milieubeheer (activiteitenbesluit), ver-
anderen van activiteiten, MM20210014, St.-
Lambertusstraat 77 te Cromvoirt.

 De melding is geaccepteerd op 9 juni 2021.

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

ONTHEFFING ARTIKEL 35 DRANK- 
EN HORECAWET

•  Heuvel 2, ontheffing artikel 35 Drank- en 
Horecawet, zaterdag 18 september 2021 van 
19.30 tot 01.00 uur, DH 20210009, ingekomen 
op 25 mei 2021.

• De ontheffing is verzonden op 8 juni 2021.

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro-
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken 
met ingang van de dag na die waarop de 
beschikking is verzonden worden aangetekend. 

MILIEU


