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IN GEBRUIK NAME STROKENFREES OP
‘DE MARGRIET’
‘De Margriet’ beslaat 30 hectare arme, droogtegevoelige landbouwgrond in het buitengebied van Helvoirt. Om het gebied te verduurzamen zijn een aantal pachters, de
Stichting Louis Bolk Instituut (kennisinstituut voor duurzame landbouw, voeding en
gezondheid) en de gemeente Vught met een project gestart om de bodem te verbeteren en de biodiversiteit te vergroten. Op donderdag 9 september werd er een nieuwe
stap gezet. In aanwezigheid van Wethouder Yvonne Vos zaaide een strokenfrees kruiden
in een stuk grasland.

EUROPESE WEDSTRIJD DUTCH OPEN OP
GOLFBAAN BERNARDUS IN CROMVOIRT
Van donderdag 16 t/m zondag 19 september 2021 wordt op Bernardus Golf in Cromvoirt
de 101e editie van het Dutch Open gehouden. De 101e editie van het grootste internationale golftoernooi van Nederland bestaat wederom uit een sterk deelnemersveld.
Grote golftoppers komen naar Cromvoirt om hier te spelen.
Tijdens het Dutch Open 2021 zal het rondom de golfbaan Bernardus drukker zijn dan normaal. Om
de bereikbaarheid in goede banen te leiden is er gekeken naar hoe bezoekers veilig en snel van
en naar Bernardus kunnen komen. Een paar wegen rondom Bernardus worden daarom afgesloten
voor autoverkeer. Hierbij zorgen ze er natuurlijk voor dat de omgeving altijd bereikbaar blijft voor
bewoners, ondernemers en hulpdiensten.
Voor vragen kunt u altijd mailen naar info@dutchopen2021.nl

WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID OP
ZORGPARK VOORBURG
Van maandag 4 t/m vrijdag 8 oktober

Het project houdt in dat de boeren voor een
periode van zes jaar grond pachten. In deze
periode leggen ze bloemenranden aan en
telen ze minstens 3 jaar productief kruidenrijk
grasland of luzerne. Deze teelten helpen de
bodemkwaliteit te verbeteren. Grasland zorgt
voor een toename van het percentage organische stof in de bodem, wat de weerbaarheid
van de bodem vergroot. Kruiden als cichorei,
smalle weegbree en rode klaver wortelen
dieper dan het gras. Zij zorgen ervoor dat in
drogere perioden de productie op peil blijft en
voor wat extra biodiversiteit. Ook eten koeien
er goed van.
Strokenfrees
Het doorzaaien van kruiden in grasland is
in de praktijk echter erg moeilijk, omdat
de bestaande grasmat de nieuw gevestigde
kruiden wegconcurreert. Om de kans op succesvol doorzaaien te vergroten, wordt op de
Margriet gebruik gemaakt van een strokenfrees.
De strokenfrees freest smalle stroken in het
grasland en zaait tegelijk de kruiden in het gras.
Zo wordt voorkomen dat het grasland volledig
wordt gescheurd met alle negatieve effecten op
bodemkwaliteit van dien. In het voorjaar gaan
we hier de resultaten van zien.
Veldbezoek 9 september
Evert Prins van het Louis Bolk Instituut presenteerde tijdens het veldbezoek de eerste
monitoringsgegevens. Op een aantal momenten
in het jaar zijn de bloembezoekende insecten in

de bloemenranden geïnventariseerd. Een 25-tal
bloembezoekende insecten werden opgemerkt,
die zonder bloemranden niet of nauwelijks op
die plek voor zouden komen.
Samenwerking overheid en boeren
In gesprek met wethouder Vos en raadsleden
benadrukten de boeren nogmaals hoe belangrijk het is om als overheid samen met de
gebruikers en beheerders van de grond, veelal
boeren, plannen te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen. Ze gaven aan dat veel boeren
bereid zijn om natuurinclusiever te werken,
maar dan vooral samen én in overleg. Een
andere hartenkreet was de oproep aan het Rijk
om niet steeds nieuwe wetten en eisen bij de
boeren neer te leggen. Zorg voor continuïteit.
Wethouder en raadsleden beaamden dit, maar
wethouder Vos gaf wel aan dat er heel veel,
soms tegenstrijdige opgaven zijn voor het buitengebied, en dat deze opgaven gerealiseerd
moeten worden in een beperkte ruimte.
Het project ‘De Margriet’ is een pilotproject, onderdeel van het project ‘Agro proeftuin de Peel’. De
voormalige gemeente Haaren heeft, in overleg met
de gemeente Vught, met pachters van het gebied
een langdurige pacht afgesloten met duurzame
pachtvoorwaarden om dit gebied op een toekomstbestendige, duurzame wijze tot ontwikkeling te
brengen. De gemeente Vught zet dit project graag
voort. Het Louis Bolk Instituut verzorgt de teeltbegeleiding en monitoring.

In de week van 4 tot en met 8 oktober vindt de landelijke Week van de Toegankelijkheid
plaats. Ook in de gemeente Vught wordt hier aandacht aan besteed. De Week van de
Toegankelijkheid zet zich in voor het feit dat iedereen overal mee moet kunnen doen.
Er wordt aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van o.a. winkels, horeca, natuurgebieden, sportaccommodaties, festivals en allerlei ander plekken.

Zorgpark in de spotlight
Dit jaar zetten verschillende organisaties
Zorgpark Voorburg in de spotlight. Dit doen
zij met mooie activiteiten rondom het plein
van de Watertoren, zoals een zintuiglijke wandeling over het park met RijkenVermaat, een
partijtje Walking Football met MOVE Vught, een
ervaringsroute over hoe het voelt om blind te
zijn met Toegankelijk Vught en een creatieve
activiteit met Anders Bezig Zijn. Inwoners uit
Vught, Cromvoirt en Helvoirt zijn van harte
uitgenodigd om mee te komen doen. Tijdens
de activiteiten wordt gratis koffie en thee
geschonken. De cadeaushop op het plein en
de tweedehands winkel Hebbes in de Weverij
zijn geopend.

Opening in het Living Museum
De Week van de Toegankelijkheid wordt op
maandag 4 oktober om 13.30 uur officieel
geopend door wethouder Van de Ven in het
Living Museum. Deze kunst maakplaats is een
initiatief van Reinier van Arkel. Het Living
Museum, voor, met en door mensen en kunstenaars met een psychische kwetsbaarheid, is een
bijzondere ontmoetingsruimte op locatie in de
Weverij. Het wordt omarmd door kunstenaars,
die tijdens de opening aanwezig zijn. Iedereen
kan hier neerstrijken om te ontmoeten, kunst
te maken, zich te laten inspireren en/of een
kopje koffie te drinken. Bezoekers kunnen meewerken aan een uniek tapijt over Vught met theatervormgever Judith Abels, kunst kijken en in
contact komen met anderen. Daarnaast zorgt
kunstenaar Lot van Os ervoor dat mensen wat
‘happy fuel’ en complimenten meekrijgen met
zijn installatie Blijtanken. Het Living Museum is
tijdens de Week van de Toegankelijkheid voor
belangstellingen op diverse dagdelen open.
Meer informatie over de Week van de
Toegankelijkheid volgt binnenkort via de
gemeentepagina en de lokale media.

In aanwezigheid van wethouder Vos, raadsleden en een aantal pachters zaaide een strokenfrees op ‘De
Margriet’ een kruidenmengsel in een stuk grasland.

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT
Veel van onze dienstverlening verloopt digitaal, maar soms hoort er een bezoek aan het gemeentekantoor bij.
• 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.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• U vindt alle informatie over de plannen,
• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’ (tot 1 april
gebieden en de procedure op
2022)
www.officielebekendmakingen.nl,
• Ontwerpwijzigingsplan ‘Molenven’ (van donwww.vught.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl.
derdag 26 augustus t/m woensdag 6 oktober) • Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
• Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
inzien op het gemeentekantoor.
‘Parapluplan kamerverhuur Vught’ (van don- • Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien
derdag 26 augustus t/m donderdag 7 oktober)
van een plan? Wij helpen u graag. Maak een
• Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan
afspraak met de afdeling Ontwikkeling tel. 073
‘Esschestraat-van Rijckevorselstraat Vught’
65 80 680.
(van donderdag 26 augustus t/m donderdag
7 oktober)

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

DE VUGHTSE WASTE WATCHERS DOEN MEE. U OOK?
World Cleanup Day zaterdag 18 september
De Vughtse Waste Watchers, een enthousiaste groep van 19 vrijwilligers, zijn in de
gemeente Vught actief met hun grijper en afvalzak. Zij ruimen het zwerfafval op,
alleen of in groepjes. Ook tijdens de World Cleanup Day op zaterdag 18 september
zijn zij van de partij. Helpt u ook mee de wereld wat schoner te maken? Haal gratis
een afvalgrijper op bij de gemeente.
In Nederland wordt de World Cleanup Day gecoördineerd door de Plastic Soup Foundation.
Tijdens deze wereldwijde opruimactie geven ook de Waste Watchers samen met vrijwilligers uit
ruim 180 landen de planeet een grote schoonmaakbeurt. Ook de Vughtse Waste Watchers doen
mee. Wilt u meer weten over de Waste Watchers? Spreek ze aan op straat of mail naar dewastewatchers@gmail.com. U kunt ze ook volgen op Facebook ‘De Waste Watchers’ en Instagram
‘de_waste_watchers’.
Samen maken we Vught nog schoner.
WAAR EN WANNEER KAN IK EEN GRATIS AFVALGRIJPER OPHALEN?
Hebt u thuis nog een afvalgrijper liggen van de vorige actie? Haal deze uit de kast. Nog geen
afvalgrijper? Kom deze dan gratis ophalen bij één van de volgende locaties:
- t/m vrijdag 17 september tijdens openingstijden op het gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1
- op donderdag 16 september tussen 8.30-12.30 uur bij Beheer Openbare Ruimte, Kettingweg 7b
In totaal deelt de gemeente Vught 250 afvalgrijpers uit. En natuurlijk geldt op=op.
Stop het zwerfafval in de speciale bedrukte afvalzakken die u bij de afvalgrijper krijgt. Via de
Mijngemeente app kunt u aangeven waar uw volle zwerfafvalzak opgehaald kan worden. U kunt
dit ook telefonisch doorgeven via 073 65 80 680
U mag de afvalgrijper natuurlijk houden om vaker zwerfafval op te ruimen. Doet u niets meer
met de afvalgrijper? Lever deze dan weer in bij Beheer Openbare Ruimte, Kettingweg 7b of op
het gemeentekantoor. Dan kunnen we iemand anders er blij mee maken.

AANBOD HULP BIJ BETALINGSACHTERSTANDEN
Voorkomen is beter dan genezen
Veel mensen vinden het moeilijk om zelf geldproblemen op te lossen.Welke rekeningen
betaal ik wel en welke (nog) niet? Er is vaak sprake van schaamte en men durft geen
hulp te vragen. Zo kan het heel lang duren voordat betalingsachterstanden geregeld
zijn. Ondertussen lopen de schulden verder op. Dat is jammer, want hoe vroeger u erbij
bent, hoe gemakkelijker het is om tot een (betalings)regeling te komen.
Afspraken met vasten-lasten-partners
Daarom heeft de gemeente afspraken gemaakt
met de vasten-lasten-partners (woningbouwcoöperatie, Brabant Water, zorgverzekeraars
en de energieleveranciers) om ervoor te zorgen dat u altijd hulp aangeboden krijgt als er
een betalingsachterstand is. Ook wel vroegsignalering genoemd. Met vroegsignalering wil de
gemeente voorkomen dat inwoners schulden
krijgen die moeilijk op te lossen zijn. Maar ook
voorkomen dat er een incassobureau of een
deurwaarder op iemand afgestuurd wordt.
Hoe werkt het?
De vaste-lasten-partners nemen eerst zelf
contact op met hun klanten om een betalingsregeling te treffen. Als dat niet lukt, dan geeft
de vaste-lasten-partner aan de gemeente door

WEGWERKZAAMHEDEN

Prijsvraag
Ook dit keer maakt u kans op een mooie prijs! Stuur uw leukste foto van uw zwerfafval en de
afvalgrijper naar communicatie@vught.nl. De winnende foto plaatsen we in het Klaverblad en op
Social Media van de gemeente Vught en wint de prijs.

dat iemand een of meerdere keren niet heeft
betaald. Zodra Wegwijs+ dit seintje heeft ontvangen, neemt iemand van Wegwijs+ contact
met u op. Per telefoon, via een brief of met
een huisbezoek. In een vrijblijvend gesprek
wordt samen gekeken welke hulp u nodig hebt
om de betalingsachterstanden weg te werken.
Er is geen verplichting. U bepaalt zelf of u de
aangeboden hulp wilt. De hulp kost niets, het
kan u alleen maar iets opleveren. Uw gegevens
worden vertrouwelijk behandeld.
Meer weten?
Neem dan contact op met Wegwijs+ via tel.
073 65 80 750 of via wegwijs@vught.nl. Meer
informatie vindt u ook op
www.wegwijsplus.vught.nl

• Prorail verricht werkzaamheden aan de spoorwegovergangen in Vught.
• De doorgang is voor korte tijd gedeeltelijk
gestremd.
• Verkeersregelaars begeleiden weggebruikers
tijdens de werkzaamheden.

Kampdijklaan
–
Werkzaamheden
Waterschap de Dommel - 30 augustus
t/m 9 oktober
Deutersestraat – Dutch Open – 16 t/m
• Het fiets-voetpad Kampdijklaan is ter hoogte
19 september
van achterzijde Heidelust gestremd voor voet- • Van 16 t/m 19 sept is de Deutersestraat afgegangers en fietsers.
sloten tussen Achterstraat en de gemeente
• Er is plaatselijk overlast voor fietsers en voetDen Bosch. De Deutersebrug is afgesloten
gangers.
voor gemotoriseerd verkeer.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
• De woningen blijven bereikbaar.
• Verkeer wordt omgeleid.
De Gijzel – Rioleringswerkzaamheden 6 september tot 1 oktober
Deutersestraat - Werkzaamheden brug Donderdag 16 september om 20.00 uur
• De Gijzel is gestremd tussen huisno. 20 en 28. 20 september
• Verkeer wordt omgeleid.
• Op 20 september is de Deutersebrug over het
Drongelenskanaal afgesloten.
Op donderdag 16 september aanstaande vergadert de commissie Ruimte in de Glorieuxlaan – Nutswerkzaamheden –
• Verkeer wordt omgeleid.
Commissiekamer van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. De vergadering begint om 9 t/m 24 september
20.00 uur. Tijdens deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over • Het noordelijke fietspad van de Glorieuxlaan
Den Hoek – Nutswerkzaamheden - 20
onderstaande onderwerpen.
is gestremd tussen de verkeerslichten van de
t/m 28 september
Haldersebaan en Vlasmeersestraat.
• Den Hoek is van 20 t/m 28 september tijDe conceptagenda en de bijlagen zijn te
te verruimen, zodat deze regeling ook geldt • Fietsers worden omgeleid via het zuidelijke
dens de werkzaamheden afgesloten tussen
raadplegen in de vergaderkalender op
voor de woningen aan de N65 op het grondfietspad dat tijdelijk in 2 richtingen wordt
Lindelaan en Stationsweg.
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering
gebied van Helvoirt.
gebruikt.
is live te volgen via het YouTube kanaal van • Vaststelling bestemmingsplan
• Van 20 t/m 23 september zijn er werkHelvoirtseweg – Nutswerkzaamheden –
de griffie. Vanwege de maatregelen rondom
Torenakker ong.
zaamheden op de kruising Glorieuxlaan- 20 t/m 25 september
COVID-19 is het helaas niet mogelijk de vergaDe eigenaar van het perceel Torenakker te
Vlasmeersestraat-Laagstraat.
• Het dubbelzijdige fietspad Helvoirtseweg is
deringen fysiek bij te wonen.
Helvoirt heeft het voornemen in de achter- • Om deze werkzaamheden uit te kunnen
vanaf 20 september afgesloten tussen de
tuin van zijn huidige woning (Oude Rijksweg
voeren wordt de Glorieuxlaan half afgesloten.
Pastoor van Houtstraat en Van Voorst tot
Indien u over een geagendeerd onderwerp uw
30A) een levensloopbestendige woning te
Voor het verkeer worden er tijdelijk verkeersVoorstlaan.
mening kenbaar wilt maken, dan is er de mogerealiseren op een perceel van ca. 700 m2.
lichten geplaatst.
• Fietsverkeer wordt omgeleid.
lijkheid om tijdens de commissievergadering
De woning wordt ontsloten op de weg
digitaal in te spreken. U krijgt dan de gelegenTorenakker waaraan de achtertuin grenst. Laagstraat - Asfaltonderhoud St.-Lambertusstraat Cromvoirt –
heid uw visie over het onderwerp met de
Hiervoor is een wijziging van het bestem- 15 september
Rioleringswerkzaamheden – 4 oktober
commissie te delen. Als u van deze gelegenheid
mingsplan nodig.
• Op 15 september worden asfaltteringswerk- • Op 4 oktober van 09.00 tot 16.00 uur is de
gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via • Herziening bestemmingsplan
zaamheden uitgevoerd in de Laagstraat vanaf
St. Lambertusstraat gestremd ter hoogte van
gemeenteraad.vught.nl. Voor meer informatie
Buitengebied Haaren
rotonde Parklaan-Kettingweg-De Schakel richhuisno. 114.
over het spreekrecht kunt u contact opnemen
Op 22 juli jl. heeft de raad een besluit genoting de Repelweg.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
met de griffie via (073) 658 06 80 of stuur een
men tot herziening van het besluit van de • Dit gedeelte van de rijweg is afgesloten op
mail naar griffie@vught.nl.
gemeenteraad van Haaren van 24 september
woensdag 15 september van 06.00 tot 20.00 Volledige afsluiting rotonde Postweg/
2020 inzake bestemmingsplan 'Buitengebied,
uur.
Heunweg - 4 oktober tot 20 november
Agenda
herziening 2020'. De raad besloot dat • Aan de rotonde Parklaan-Kettingweg-De • De Rotonde Postweg is vanaf 4 oktober afgeOnderwerpen die opiniërend in de commissie
het Beleidskader Vrijkomende Agrarische
Schakel zelf worden geen werkzaamheden uitsloten.
worden besproken:
Bebouwing een dynamisch karakter zou
gevoerd. De industrieterreinen en de toegang • Verkeer wordt omgeleid.
• Programma van water riolering
krijgen, zodat het gedurende de looptijd
naar Zorgpark Voorburg blijven bereikbaar.
• Hotel Van der Valk is bereikbaar vanaf de
De samenvoeging met Helvoirt en nieuwe
van het bestemmingsplan kon worden aan- • Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de
Randweg.
landelijke en lokale ontwikkelingen op het
gepast. Om dit te kunnen bereiken, dient
Repelweg, Molenstraat en Industrieweg.
• Fietsers en voetgangers maken gebruik van de
gebied van water en riolering zijn redenen
een aantal artikelen in het bestemmingsplan
nieuwe brug over de Postweg.
om het huidige gemeentelijk rioleringsplan
'Buitengebied, herziening 2020' te worden
Spoorwegovergangen gemeente Vught (GRP) te actualiseren.
aangepast
13 t/m 17 september
De opvolger van het GRP is het Programma • Gemeenschappelijke regeling
Water en Riolering (PWR). In dit PWR zet
Omgevingsdienst Brabant Noord
de gemeente uiteen hoe zij de komende
(ODBN) 2021
jaren invulling geeft aan haar hemelwaterDe aanleiding voor het in procedure brengen
BOUWEN EN WONEN
zorgplicht, afvalwaterzorgplicht, en grondwavan een wijziging in de gemeenschappelijke
terzorgplicht.
regeling is het opheffen van de gemeente
• Transitievisie Warmte concept 1.0
Haaren per 1 januari 2021. De gemeenschapDe raad wordt in de gelegenheid gesteld
pelijke regeling kan worden aangenomen als WELSTAND
Aanvragen om een omgevingsvergunning voor bouwen en monumenten die voldoen aan de snelinput te leveren voor de Transitievisie
alle deelnemers hiermee instemmen.
toetscriteria uit de Welstandsnota, worden getoetst door een ambtenaar. Andere aanvragen toetst
Warmte (TVW). Iedere gemeente moet voor • Wijziging Afvalstoffenverordening
de Welstandscommissie in zijn openbare vergaderingen op elke maandagmiddag in de oneven
1 januari 2022 een Transitievisie Warmte
Vught 2018
kalenderweken. U vindt de agenda voor elke vergadering op www.vught.nl. De commissie vergavastgesteld hebben. De TVW vloeit voort uit
De Afvalstoffenverordening is gebaseerd
dert in het gemeentekantoor.Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met het secretariaat van
de afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord.
op de modelverordening van de VNG, die
de Welstandscommissie: 073 65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00
In de TVW legt de gemeente een realistisch
bepaalde keuzes en alternatieven biedt. In
uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
tijdspad vast waarop wijken van het aardgas
de geldende Afvalstoffenverordening 2018 is
gaan. Verder staan in de visie ook oplossingsgekozen voor de variant waarbij het stellen
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
richtingen voor wijken waarvan de start van
van nadere regels voor een groot deel aan
de transitie vóór 2030 gepland is.
het college wordt overgelaten.
Omgevingsvergunning
Onderwerpen die ter advisering in de commis- Bovenstaande onderwerpen worden, na behanLoverensestraat 20 A Cromvoirt plaatsen van een dakkapel aan
OV20211321
sie worden besproken:
deling in de commissievergadering, ter besluitde voorzijde van de woning
• Verruiming toepassingsgebied
vorming geagendeerd voor de raadsvergadePerceel E 675 thv Middenweg 11 kappen van een Amerikaanse eik
OV20211322
‘De Vughtse Regeling’
ring van 30 september aanstaande.
Voorgesteld wordt om De Vughtse Regeling

COMMISSIE RUIMTE

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

Gemeente Vught

@Vught

@gemeentevught

Perceel C 2225 thv
De van der Schuerenlaan
Perceel D 5032 plantsoen
thv Kamillestraat 20
Perceel I 479 thv
Achterstraat Cromvoirt
Perceel D 5086 hoek
Van Sonstraat/Pieter Vreedesingel
Perceel D 4241 vijverbosweg
t.h.v. de woning Kievitstraat 22
en Gruttolaan 22
Broekwal 66 te Helvoirt
Jagersboschlaan 20 Vught

kappen van een eik

OV20211323

Mastdammenhoeve 28 Vught

kappen van een kastanjeboom

OV20211324

St.-Elisabethstraat 19 A Vught

kappen van een zomereik

OV20211325

kappen van een dode iep

OV20211327

Constantijnlaan 7 te Vught
Perceel H 1834 Cromvoirt

kappen van een zomereik en twee
paardenkastanjes

OV20211328

Vuurwerkverkoopvergunning

bedrijfsruimte verbouwen naar
2 appartementen
vernieuwen dakafwerking dakkapellen

OV20211318

Stationsstraat 33A,
VOF Paashuis-Spierings

OV20211329

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

plaatsen van een schutting en
OV20211261
fietsenstalling zijkant woning
plaatsen van een geluidsscherm
OV20211266
rond warmtepomp
verbouwen woning
OV20211241
plaatsen van een kachel tbv verwarming
OV20211274
Asperges-bedden voor 4 maanden per jaar

29 december 2021 t/m 31 december 2021
van 08.00 tot 22.00 uur

AP20210120

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunning
Kleine Gent 11 Vught

vervangen van drie dakramen door
drie kleine dakkapellen

OV20211273

Officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Vught plaatsen we op
www.officielebekendmakingen.nl. U vindt daar ook meer informatie over de inzagetermijn, zienswijze en de eventuele bezwaren beroepsmogelijkheden.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Van Heurnlaan 2 Vught
Lijsterbeslaan 3 Vught
Perceel H 1761, 1760, 1860
thv Deutersestraat
Ploegveld 11 Vught

constructieve ingreep en plaatsen
van een dakkapel
kappen van een beuk
aanleggen van tijdelijke parkeerplaatsen
voor de duur van twee jaar rondom
Bernardus Golf
wijzigen van bestemming kantoor
naar wonen

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

OV20211268
OV20211291
OV20211164
OV20211173

U kunt de publicaties (m.u.v. VOW) inzien aan de ontvangst- en informatiebalie van
het gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1 te Vught.Tegen betaling kunt u afschriften
ontvangen van de stukken. Wilt u een publicatie via mail ontvangen? Stuur dan een
bericht naar gemeente@vught.nl. Geef in deze mail aan om welke publicatie het gaat.
De berichten over de bekendmakingen en kennisgevingen op de gemeentepagina van
Het Klaverblad zijn geen officiële publicaties. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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