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Houd de lijn vrij!
EEN TOEGANKELIJKE GEMEENTE VOOR
IEDEREEN
De straat is van iedereen. Ook mensen die slechtziend of blind zijn, willen graag veilig
over straat. Daarom moeten de geleide-lijnen, de geribbelde tegels in de trottoirs en op
het station, worden vrijgehouden. Om weggebruikers daarop te wijzen, komen er meer
blauwe ‘houd de lijn vrij!’ stoeptegels in onze gemeente. Het doel: een veilige openbare
ruimte voor alle inwoners.

Voor mensen met een visuele beperking zijn de
geleide-lijnen heel belangrijk. Zij volgen deze
lijnen met hun taststok, voeten en – soms –
ogen om veilig hun weg te vinden. Daarom
is het belangrijk dat deze lijnen zich duidelijk
onderscheiden van de directe omgeving. Helaas
staan er regelmatig obstakels op de geleidelijnen. Zaken als fietsen, tassen, reclameborden
en terrassen leiden tot lastige en zelfs gevaarlijke situaties. Daarom brengen we het belang
van vrije geleide-lijnen graag onder de aandacht.
Hoe? Met een speciale stoeptegel.
De Blauwe tegels
De blauwe ‘Houd de lijn vrij’ stoeptegels vallen
op. Eigenlijk zijn het blauwe verkeersborden in
de trottoirs die voorbijgangers oproepen de
geleide-lijnen vrij te houden. De richtlijn is dat
er aan beide zijden van de lijn 60 cm vrij van
obstakels blijft. En ook boven de geleide-lijn

mogen geen dingen zijn waar mensen zich aan
zouden kunnen stoten. Neemt u deze oproep
ter harte, dan kunnen ook mensen met een
visuele beperking veilig en zonder overlast over
straat.
De eerste tegel
Jolanda Hogenboom en Bretly Kastiel, twee
inwoners met een visuele beperking, ervaren
elke dag het belang van een veilige, toegankelijke openbare ruimte. Zij waren dan ook bij
het leggen van de eerste blauwe stoeptegel in
het centrum, samen met Marcus Boerdijk en
Sandra van Zutphen van de Robert Coppes
Stichting. Marcus plaatste de tegel; meer volgen
er binnenkort.
Helpt u mee de lijn vrij te houden?
Hartelijk dank!

VUGHT STOPT MET HET INZAMELEN VAN GLAS AAN HUIS
Vught stopt met de huis-aan-huisinzameling van glas. Vanaf 1 augustus 2021 haalt de
Afvalstoffendienst geen glas meer op in Cromvoirt en Vught. Inwoners kunnen hun
glasafval voortaan kwijt in de glasbakken die in Vught, Cromvoirt en Helvoirt staan. Ook
komen er twee extra glasbakken bij en worden deze vaker geleegd. In Helvoirt brengen
de inwoners hun glas al zelf naar de glasbak. Voor hen verandert er niets.
Vught is één van de weinige gemeente waar
glas nog huis-aan-huis wordt opgehaald. De
Afvalstoffendienst heeft het dringende advies
gegeven om te stoppen met deze manier van
glas inzamelen. De huidige manier is arbotechnisch niet meer van deze tijd vanwege de
zwaarte van het werk, het gevaar voor verwondingen door gebroken glas en het oplopen van
gehoorschade bij de ledigingen.

maken. Beter dus voor het milieu.
Om het glas goed in te zamelen worden de
glasbakken vaker geleegd en komen er twee
glasbakken bij. We verwachten de glasbakken eind juni te plaatsen aan de Kettingweg
en op de parkeerplaats bij het Kwartier in
het Stadhouderspark. De Afvalstoffendienst en
gemeente Vught monitoren de eerste maanden
of er genoeg glasbakken in Vught staan.

Daarnaast is huis-aan-huisinzameling minder
goed voor recycling, omdat alle kleuren glas bij
elkaar zitten. Het glas in de glasbak wordt wel
per kleur gescheiden. Hierdoor is dit glas beter
te recyclen en geeft het een hogere opbrengst.
Het goed scheiden van glas is vooral belangrijk
voor het recyclen van wit (transparant) glas.
Van wit glas kan namelijk wel gekleurd glas
worden gemaakt maar van gekleurd glas geen
wit glas. Op kleur scheiden bespaart dus grondstoffen en energie om weer nieuw wit glas te

Aan de kosten voor de afvalstoffenheffing verandert dit jaar niets. Deze was al omlaag gegaan
omdat de kosten voor de glasinzameling aan
huis niet waren meegenomen. Het zat namelijk
al in de plannen dat de gemeente Vught dit jaar
zou stoppen met het inzamelen van glas aan
huis.
Bewoners die hun glaskrat niet willen bewaren, mogen hun kratje gratis inleveren op de
milieustraat.

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.

RECTIFICATIE DATUM RAAD VAN STATE ZITTING N65
De gemeente heeft eerder van de Raad van State mondeling doorgekregen dat de zitting over
het bestemmingsplan N65 mogelijk zou plaatsvinden op 10 augustus a.s. Om iedereen zo goed
mogelijk te informeren, hebben we deze datum bekend gemaakt. U hebt het mogelijk gelezen in
het Klaverblad of via sociale media gezien. Alleen is deze datum – met de beste bedoelingen – te
vroeg gecommuniceerd. De Raad van State heeft namelijk laten weten dat deze datum toch niet
haalbaar is. Een nieuwe datum voor de zitting is nog niet bekend. Wij brengen u uiteraard op de
hoogte zodra wij meer weten.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN HAAREN EN
VUGHT
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 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
Bij extreem weer kunnen openingstijden afwijken Als er andere openingstijden zijn, verwijzen we
u voor de Milieustraat in Vught naar de website van de gemeente Vught en voor de Milieustraat
Haaren naar de website van de gemeente Oisterwijk.

KERMIS IN VUGHT. Kom lopend of met de fiets!
Van zaterdag 3 t/m woensdag 7 juli is er kermis op het Lidwinaveld. Bent u van plan om een
bezoek te brengen aan de kermis? Kom dan, i.v.m. de beperkte parkeermogelijkheden, zoveel
mogelijk lopend of met de fiets! Komt u toch met de auto? Maak dan gebruik van de parkeerplaatsen bij Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg en Paulus en St. Jan Kerk.

HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
Woensdag 7 juli in Woonzorgcentrum Theresia
Tijdens het GeheugenCafé geeft Barbara Oppelaar een lezing over ‘Het ouder wordende brein’.
Als wij ouder worden dan wordt ons brein
ouder. En meer en meer komt u erachter dat
het allemaal niet meer zo gemakkelijk gaat.
Als er dementie om de hoek komt kijken,
dan verandert alles. In een interactieve lezing
neemt Barbara Oppelaar u mee in het ouder
wordende brein. Ervaringsoefeningen worden
gekoppeld aan theorie en praktische tips om
het makkelijker te maken om hiermee om te
kunnen gaan. Barbara Oppelaar is eigenaar van
Ervarea, leren door beleven.

Vooraf aanmelden via e-mail
De lezing wordt gehouden inWoonzorgcentrum
Theresia, Molenrijnselaan 48 in Vught. Aanvang
is om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De toegang is gratis. Omdat er vanwege coronamaatregelen een beperkt aantal plaatsen beschikbaar
is, is deelname alleen mogelijk na aanmelding
via geheugencafevught@gmail.com. U krijgt een
bevestiging als u kunt komen.

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

UITNODIGING ONLINE INWONERSAVOND 13 JULI IN
VUGHT
De gemeente Vught nodigt u uit voor de tweede – online – inwonersavond over de
Transitievisie Warmte (TVW). In deze visie staat hoe we in Vught over kunnen gaan van
aardgas naar duurzame, schone warmte. Het is een momentopname, die we regelmatig
aanpassen aan de stand van de techniek. Op het YouTube kanaal van de gemeente Vught
kunt u de eerste bijeenkomst terugkijken.
Duurzame warmteoplossingen
In de nieuwe bijeenkomst gaan wij dieper in
op de transitiekaarten voor de gemeente Vught.
Elke kaart gaat over een gebied of wijk in de
gemeente Vught en geeft aan wat de meest
voor de hand liggende duurzame warmteoplossingen voor dat gebied zijn. Op basis van deze
kaart komen we tot een concrete aanpak om
de komende jaren stappen te kunnen zetten
naar een aardgasvrij Vught.

logisch gekoppeld kan worden aan de warmtetransitie.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN

Meld u aan
Doet u mee? U kunt zich tot en met 12 juli
aanmelden via het digitale aanmeldformulier. De volgende plannen liggen ter inzage:
U vindt het formulier via www.vught.nl, onder • Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
Klimaat en Energie. Uiterlijk 13 juli ontvangt u • Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbeschikking met projectafwijkingsbesluit ‘Fietsdan de link om deel te kunnen nemen aan de
en
voetgangersbrug Drongelens kanaal’
bijeenkomst.
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 100’
• Omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit
Interactieve bijeenkomst
Programma bijeenkomst
‘golfbaan Cromvoirt’
Tijdens een interactieve online bijeenkomst Tijdens deze online bijeenkomst:
• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Bestevaer te
gaan we graag met u in gesprek over de • Blikken we kort terug op de eerste inwonersVught’
transitiekaart in uw wijk. Daarnaast willen we
bijeenkomst
• Bestemmingsplan ‘Nieuwkuikseweg 5 en 5a te
graag horen wat u van de warmtetransitie • Vertellen we meer over de laatste stappen naar
Helvoirt’
vindt, welke vragen u hebt en hoe u betrokken
een definitieve Transitievisie Warmte (TVW)
wilt worden bij de overgang van aardgas naar • Leggen we uit wat er precies op een transchone warmte.
sitiekaart staat en wat dit voor inwoners en
ondernemers betekent
BOUWEN
Waar, wanneer en hoe
• Bespreken we apart in break-out rooms de
U bent van harte welkom op deze inwoners- transitiekaart per wijk
EN WONEN
avond op dinsdag 13 juli om 19.00 uur tot
uiterlijk 21.00 uur. Bij deze bijeenkomst gaan
WELSTAND
Meer informatie
we digitaal uiteen in zogenaamde break-out Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
rooms waarin we, per wijk, de transitiekaart
de activiteiten bouwen en monumenten wort.schulpen@vught.nl.
den voorgelegd aan de Welstandscommissie.
bespreken. Daarbij horen we ook graag wat
Andere aanvragen omgevingsvergunning worer bijvoorbeeld verder in de wijk speelt wat Graag tot ziens op 13 juli!
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
Donderdag 1 juli om 20.00 uur
het secretariaat van de Welstandscommissie via
telefoonnummer 073 65 80 680, bereikbaar op
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur
Op donderdag 1 juli aanstaande vergadert de Gezamenlijke commissie, om 20.00 uur in
de Commissiekamer van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5 te Vught. Tijdens deze ver- en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
gadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over onderstaande onderwerpen.
INGEKOMEN AANVRAGEN
De conceptagenda en de bijlagen zijn te
groting 2020 en de goedgekeurde wijzigingen OMGEVINGSVERGUNNING
• Johan Frisolaan 25 te Vught, aanleggen van een
raadplegen in de vergaderkalender op
daarop.
in-/uitrit, OV20211225, ingekomen 19 juni
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering • Bestuursrapportage I-2021
2021;
is live te volgen via het YouTube kanaal van de
In deze bestuursrapportage zijn de verwachgriffie.
te afwijkingen ten opzichte van de vastge- • Bleijendijk 5 Vught, voorhuis van het pand
gesplitst bewonen, OV20219063, ingekomen
stelde Programmabegroting 2021 verwoord.
18 juni 2021;
Indien u over een geagendeerd onderwerp uw
Dit betreft zowel de voortgang van de
mening kenbaar wilt maken, dan is er de mogegeplande activiteiten als de uitputting van de • Dr. Van Oirschotstraat 2 Helvoirt, intern verbouwen van de woning, OV20211226, ingekolijkheid om tijdens de commissievergadering
beschikbaar gestelde budgetten. Ook zijn dit
men 21 juni 2021;
digitaal in te spreken. U krijgt dan de gelegenjaar de effecten van Covid-19 in een aparte
• Kampdijklaan 14 Vught, kappen van een eikenheid uw visie over het onderwerp met de
paragraaf zichtbaar gemaakt.
boom in de voortuin, OV20211223, ingekomen
commissie te delen. Als u van deze gelegenheid • Kadernota 2022-2025
17 juni 2021;
gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via
De voorliggende Kadernota 2022-2025 is
gemeenteraad.vught.nl. Voor meer informatie
beleidsarm en geeft een actualisatie van het • Perceel C 2225 Reeburgpark, kappen van een
dode boom, OV20211227, ingekomen 21 juni
over het spreekrecht kunt u contact opnemen
meerjarenperspectief. Tegelijkertijd met de
2021;
met de griffie via 073 65 80 680 of stuur een
kadernota is ook gewerkt aan het uitvoemail naar griffie@vught.nl.
ringsprogramma voor het college, voortvloeiend uit het Coalitieakkoord 'Een nieuwe
Onderwerpen:
start'. Beide documenten samen geven het
• Jaarverslag en jaarrekening 2020
beeld van de ambities en activiteiten welke
PROCEDURES
Met de jaarstukken leggen we verantwoorstraks in de Programmabegroting 2022
ding af over de uitvoering van het door de
samenkomen.
1 Ter inzage en/of informatie
raad vastgestelde beleid in de programmabeDe 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
de aansluiting met de Sportlaan afgesloten.
b Bouwen en Wonen (op afspraak)
Deze is bereikbaar via huisno 29 (bedr. terrein
WEGWERKZAAMHEDEN
Matador).
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verkregen worden.
Boxtelseweg t/m 30 juni
Wilhelminalaan
2 Zienswijzen door belanghebbenden
• Het fietspad Boxtelseweg is afgesloten tussen • In de Wilhelminalaan worden van 5 t/m 30
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een
de Leeuwensteinlaan en Haldersebaan
juli werkzaamheden verricht aan de gasleiding
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indie• Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid.
waardoor deze voor gemotoriseerd verkeer
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders
plaatselijk gestremd kan zijn.
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publiHaldersebaan en Glorieuxlaan
catie anders is vermeld). Mondelinge zienswijzen
kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar,
• Tot en met 2 juli is de Haldersebaan afgesloten
Laagstraat
tenzij in de publicatie anders is vermeld. Informatie
tussen de Glorieuxlaan en het viaduct over • De Laagstraat is op woensdag 14 juli van 06.00
over de behandelend ambtenaar treft u aan bij de
de A2
tot 20.00 uur gestremd tussen de rotonde De
stukken die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze
• De Glorieuxlaan is afgesloten tussen de verKetting - De Schakel- Parklaan en de Repelweg.
indienen gedurende de termijn dat de aanvraag ter
keerslichten en de Boxtelseweg.
• De Laagstraat is op donderdag 22 juli van
inzage ligt bij de aangegeven instantie (6 weken,
• Afslag 24 (A2) is afgesloten voor verkeer naar
06.00 tot 20.00 uur gestremd tussen de
tenzij anders in de publicatie staat vermeld).
en vanaf Vught.
rotonde De Ketting - De Schakel- Parklaan en
Wat doet de gemeente met uw reactie?
Na afloop van de termijn wordt een besluit geno• Verkeer wordt omgeleid via afslag 23 (Grote
de spoorwegovergang.
men. Uw zienswijze en een eventuele reactie hierGent) en afslag 25 (Boxtel/Sint-Michielsgestel). • Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
op van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als
• Vrachtverkeer
richting
Industrieweg,
indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte
Kempenlandstraat, De Schakel en Kettingweg Vijverbosweg
gebracht van het besluit.
wordt omgeleid via de N65.
• De Vijverbosweg is van 21 juli 07.00 uur t/m 23
• Van 5 t/m 9 juli is de Haldersebaan afgesloten
juli 07.00 uur afgesloten bij de aansluiting met
3 Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswijtussen het viaduct over de A2 en de oversteek
de Jagersboschlaan.
zen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in proBleijendijk.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
cedure 2 is omschreven.
• Afslag 24 (A2) is afgesloten voor verkeer naar
en vanaf Sint-Michielsgestel.
Michiel de Ruyterweg t/m 30 oktober
4 Bezwaarschrift
• Verkeer wordt omgeleid via afslag 25 (Boxtel/ • In verband met de nieuwbouw van woningen
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarteSint-Michielsgestel)
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
gen een bezwaarschrift worden ingediend door
Bestevaer en de Esschestraat.
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
weken). Het bezwaarschrift moet worden onderteTorenstraat (Helvoirt) t/m 6 augustus
• Tot en met 6 augustus wordt verkeer richting
kend en moet ten minste bevatten;
• De Torenstraat (Helvoirt) is afgesloten tussen
Bestevaer omgeleid via de M. Trompstraat en
- de naam en het adres van de indiener;
huisno 24 en de Stationsweg. Hierdoor is ook
Esschestraat.

GEZAMENLIJKE
COMMISSIE

Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl

Gemeente Vught

• Bestemmingsplan ‘Broekwal 18 te 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.

• Perceel L 4004 THV groenstrook Zonneweilaan,
kappen van een dode berk in de groenstrook
rond het Tennispark Wolvenbosch aan de
Zonneweilaan, OV20211228, ingekomen 22
juni 2021;
• Perceel H 1810 1847 1917 1935 THV Pepereind,
aanleg van een nieuwe rijbaan en nutstracé,
OV20211229, ingekomen 21 juni 2021;
• Torenstraat 16 Helvoirt, aanbouwen nieuwe
terrasoverkapping, OV20211230, ingekomen
22 juni 2021;
• Reutsedijk 21 Vught, bouwen van een kantoorgebouw, OV20211231, ingekomen 24 juni 2021.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer
BESLUIT VERLENGING
BESLISTERMIJN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
• Kruishoeveweg 10 Vught, tijdelijk gebruik als
paardenbak en longeercirkel voor en periode
van 8 jaar, OV20211162.
De brief is verzonden op 21 juni 2021.
• Taalstraat 144 Vught, renovatie achterbouw,
OV20211166.
De brief is verzonden op 25 juni 2021.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.
Het College van B&W heeft besloten deze aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken met
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.

- 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.

@Vught

@gemeentevught

VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING • Hoenderstraat 4 Helvoirt, bouwen van een
PROCEDURE
IN- EN UITRIT
carport, OV20211195.
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro• Bosscheweg 2 Vught, brandveilig gebruik Van
De brief is verzonden op 21 juni 2021.
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
BOUW
der Valk Vught, UV20184016.
met ingang van de dag na die waarop de
• Marktveld 8 Vught, legaliseren bedrijfswoning,
De vergunning is verzonden op 22 juni 2021.
Bezwaarschrift
beschikking is verzonden worden aangetekend.
OV20201280.
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarDe vergunning is verzonden op 22 juni 2021.
PROCEDURE
tegen een bezwaarschrift worden ingediend TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
• Willibrordusstraat 1 B Vught, realiseren van een
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas- door belanghebbenden (gedurende een termijn • Wolfskamerweg, uitwijkmogelijkheid m.b.t.
overkapping aan de voorzijde, OV20211121.
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin- van 6 weken). Het bezwaarschrift moet worparkeren tijdens zomerkermis van 3 t/m 7 juli
De vergunning is verzonden op 22 juni 2021.
nen zes weken met ingang van de dag na die
den ondertekend en moet ten minste bevatbij drukte op de Wolfskamerweg tussen de
• De Gijzel 39 Helvoirt, bouwen nieuwe loods, waarop de beschikking is verzonden worden
ten; de naam en het adres van de indiener, de
Esscheweg en de Brabantlaan, toegestaan aan
OV20211119.
aangetekend.
dagtekening, een omschrijving van het besluit
1 zijde van de weg, AP20210017, ingekomen op
De vergunning is verzonden op 25 juni 2021.
waartegen het bezwaar is gericht, de gronden
3 februari 2021.
INGEKOMEN SLOOPMELDING
van het bezwaar.
De tijdelijke verkeersmaatregel is verzonden
BOUW EN MONUMENT
• Van Rijckevorselstraat 17 Vught, saneren van
Het bezwaarschrift kunt u richten aan het
op 24 juni 2021.
• Taalstraat 173 Vught, plaatsen dakkapel en dakasbestbronnen, SM20217056.
College van Burgemeester en Wethouders,
raam en vervangen kozijnen, OV20211060.
De melding is geaccepteerd op 17 juni 2021.
Postbus 10100, 5260 GA
Vught. Een
PROCEDURE
De vergunning is verzonden op 23 juni 2021.
• Antwerpse Baan 2 Helvoirt, verwijderen
bezwaarschrift heeft geen schorsende wer- Hierop is procedure 4 van toepassing (zie proasbesthoudende materialen, SM20217058.
king. Als er sprake is van een spoedeisende
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
INRIT / UITWEG
De melding is geaccepteerd op 24 juni 2021.
zaak, kunt U tegelijkertijd een verzoek om
met ingang van de dag na die waarop de
• Boterbloemstraat 25 Vught, aanleggen van een • St.-Elisabethstraat 1 A en B Vliertstraat 4 een voorlopige voorziening indienen bij de
beschikking is verzonden worden aangetekend.
tweede in-/uitrit, OV20211128.
te Vught, herziene werkwijze asbestsanering, Voorzieningenrechter van de Rechtbank OostDe vergunning is verzonden op 22 juni 2021.
SM20217057.
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125, ONTHEFFING ARTIKEL 35
• Johan Frisolaan 25 te Vught, aanleggen van een
De melding is geaccepteerd op 25 juni 2021.
5200 MA ’s-Hertogenbosch.
DRANK- EN HORECAWET
in-/uitrit, OV20211225.
• Lidwinaveld, ontheffing art. 35 tijDe vergunning is verzonden op 25 juni 2021.
PROCEDURE
VERLEENDE
dens Zomerkermis van 3 t/m 7 juli 2021,
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
EVENEMENTENVERGUNNING
DH20210012, ingekomen op 25 mei 2021.
PLANOLOGISCHE AFWIJKING
procedurekader).
• De Kikvorsch 5, trainingskamp van 26 t/m
De ontheffing is verzonden op 24 juni 2021.
• Achterstraat 51 d Helvoirt, exploiteren klein30 juli (overnachten van 28 tot 30 juli),
schalige fitnessclub, OV20211073.
INTREKKING AANVRAAG
AP20210102, ingekomen op 17 april 2021.
PROCEDURE
De vergunning is verzonden op 23 juni 2021.
OMGEVINGSVERGUNNING
De vergunning is verzonden op 23 juni 2021.
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie proBurgemeester en wethouders van Vught maken • Lidwinaveld, zomerkermis van 3 t/m 7 juli 2021 cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
bekend, dat zij in de afgelopen periode ondervan 14.00-22.00 uur, AP20210017, ingekomen
met ingang van de dag na die waarop de
• De Gijzel 42a Helvoirt, interne verbouwing en
staande omgevingsvergunning hebben ingetrokop 3 februari 2021.
beschikking is verzonden worden aangetekend.
functiewijziging, OV20211066.
ken:
De vergunning is verzonden op 23 juni 2021.
De vergunning is verzonden op 18 juni 2021.
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