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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 e-mail gerust met uw vragen, zorgen of signalen: 073 65 80 750 wegwijs@vught.nl www.wegwijsplus.vught.nl

IEDEREEN DOET MEE?!
Week van de Toegankelijkheid 2022

Iedereen doet mee! Makkelijk geroepen, moeilijker om in de praktijk werkelijkheid te 
laten worden. In de Week van de Toegankelijkheid van 3 t/m 8 oktober laten we zien 
dat het kan: Ook mensen met een beperking of kwetsbaarheid kunnen gewoon mee 
doen. Want daar willen we naartoe: een samenleving waarin iedereen zich welkom 
voelt om deel te nemen aan werk, scholing, en activiteiten in de vrije tijd. 

Ook dit jaar staat er in de Week van de 
Toegankelijkheid weer heel wat op het pro-
gramma. Van maandag tot en met vrijdag 
worden op verschillende plekken activiteiten 
georganiseerd. De Gezonde Combinatie, wel-
bekend voor de bezoekers van de Rode Rik, 
staat centraal: samen bewegen (of een creatie-
ve workshop) in combinatie met een gezonde 
lunch of snack.
Van line dance tot een gezamenlijke training 
van het special voetbalteam en het team 
van Reinier van Arkel. Van een workshop bij 

de Leyenhof in Helvoirt tot een uitgebreide 
Gezonde Combinatie bij de Rode Rik. En een 
mooie afsluiting met maar liefst twee activitei-
ten bij Sportvereniging Prins Hendrik, ook hier 
met een gezonde lunch. 
Aan de Week van de Toegankelijkheid werken 
mee: MOVE, Reinier van Arkel, Plaza Cultura, 
Welzijn Vught, Seniorenbus, gemeente Vught, de 
locaties en organisaties die programmaonder-
delen uitvoeren en vooral heel veel vrijwilligers.
Bij de meeste activiteiten bent u van harte 
welkom. Leuk als u mee wil doen! U moet zich 
dan wel even van te voren aanmelden. 
Dat kan via onderstaande QR code of op 
www.wijinvught.nl/ Daar vindt u ook het 
gehele programma. 

Wethouder Toine van de Ven verklaarde zaterdag 24 september de 
gemeentelijke speeltuinen officieel rookvrij. Ook in andere delen 
van Vught stonden informatiestands over stoppen met roken. Wilt u 
ook stoppen met roken en wist u dat uw zorgverzekeraar de hulp 
die u daarbij ontvangt vaak vergoed? Kijk eens op www.abz.nl. 

VUGHT ROOKVRIJ

UITNODIGING
INSPIRATIE-AVONDEN OMGEVINGSVISIE

VUGHT, HELVOIRT EN CROMVOIRT

De Omgevingsvisie gaat hierover. Hoe komen we tot een samenhang tussen gezondheid, ruimte, 
water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. Een samen-
hang die past bij Helvoirt, Cromvoirt en Vught. De omgevingsvisie gaat dus over de toekomst. 

Op de inspiratie-avonden Omgevingsvisie gaan we graag met u in gesprek over de volgende thema’s:  

• Klimaat, duurzaamheid en landschap
• Wonen, woonomgeving en voorzieningen
• Leefbaarheid, gezondheid en welzijn
• Landbouw, economie en toerisme

U bent van harte welkom op
•  Maandag 3 oktober: gemeentekantoor 

(De Spie) Vught

Alle avonden gaan over het hele grondgebied van Vught. U kunt over uw eigen kern of gebied waar 
u woont in het bijzonder inbreng geven.  . 

De avond is van 19.30 (inloop vanaf 19.15) – 21.30 uur 

Opgeven: stuur een mailtje naar: secretariaat.ontwikkeling@vught.nl (uiterlijk 12.00 uur op de dag 
van de inspiratie-avond van uw keuze)

Uw inbreng telt
Uw inbrengt draagt bij aan een beeld van de toekomst van de gemeente Vught en wordt meege-
nomen in de Ontwerp-Omgevingsvisie. Deze verwachten wij in april 2023 geschreven te hebben. 
Daarna is er nog gelegenheid voor het indienen van zienswijzen. De gemeenteraad stelt de visie 
vast in oktober 2023

Meer informatie
•  Kijk op www.wijinvught.nl voor alle informatie
•  Hier kunt u ook reageren op stellingen over de inrichting van de ruimte en leefomgeving

Hoe zien Vught, Helvoirt en Cromvoirt er over 25 jaar uit? Hoe is de ruimte dan 
ingericht nu we onder meer te maken hebben met energieopgaven, klimaatverande-
ring, woningbehoefte, bereikbaarheid en het gezond houden van onze leefomgeving?

Omgevingsvisie: wat vindt u waardevol in uw 
woonomgeving? 

•  Ga naar www.wijinvught.nl/omgevingsvisie en geef aan of u het eens of oneens bent met een 
aantal stellingen over uw leefomgeving

•  Op wijinvught vindt u ook meer informatie over de Omgevingsvisie, zoals de planning en de 
startnotitie

•  De gemeente neemt uw reacties mee in de Omgevingsvisie

FOTOWEDSTRIJD
Dit is de laatste week van de fotowedstrijd. Tot en met vrijdag bent u van harte welkom zelf 
gemaakte foto’s te plaatsen op jebentpaseenvughtenaar of te mailen naar communicatie@vught.nl. 
Het onderwerp van deze week: wat moet ook voor toekomstige generaties behouden blijven in 
Vught, Cromvoirt en Helvoirt? Dat kan een gebouw zijn, een natuurgebied of park, erfgoed, maar 
ook een faciliteit zoals een wooncomplex,  sportaccommodatie, een vereniging of een evenement. 
Elke week kiest de jury drie prijswinnaars. 

De bijdrage van de fotogroep Vught aan de fotowedstrijd Omgevingsvisie week 3: Trots op Vught: 
het erfgoed van Vincent van Gogh in Helvoirt. Een foto van René Hooijmans.

Vindt u woningen, bedrijven en wegen belangrijker dan groen, natuur en landschap? 
Hebt u voldoende mogelijkheden in uw buurt om anderen te ontmoeten? Wilt u 
wel of niet een bijdrage leveren aan maatregelen die nodig zijn in verband met de 
klimaatverandering?
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Bent u ondernemer in Vught, of wilt u een onderneming in de gemeente 
Vught starten? Hebt u een vraag over ondernemen? Deze vragen kunt u 
online aan ons stellen. Wij nemen dan contact met u op. Of neem zelf 

contact op met bedrijfscontactfunctionaris John van Gemert via 
ondernemer@vught.nl. U kunt hier ook een bedrijfsbezoek aanvragen.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Ontwerpbestemmingsplan Helvoirtseweg 207a, Vught (tot en met 5 oktober)
• Ontwerpwijzigingsplan Baarzenstraat 17, Vught (tot en met 5 oktober) 
•  Bestemmingsplan N65 Infiltratievoorziening, Helvoirt (tot en met 12 oktober
• Ontwerpwijzigingsplan ‘Taalstraat 17a, Vught (tot en met2 november)

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

NIEUWE FIETSKAART VOOR LINIE 1629

De fietskaart laat de route van Linie 1629 zien 
met de historische bezienswaardigheden uit de 
Tachtigjarige Oorlog. Ook de fietsknooppunten 
zijn duidelijk zichtbaar. De achterkant van de 
kaart zit vol interessante informatie en mooie 
foto’s over 17 vertelpunten langs de route.
 
Over de linie
De fietsroute Linie 1629 voert u langs de 
belangrijke plekken van het Beleg van 's-Her-
togenbosch. Over een lengte van 49 kilometer 
wisselen prachtige natuur en indrukwekkende 
cultuurhistorie elkaar steeds af. Op de route 
zijn gezellige horecapunten met terras om even 
te ontspannen en te genieten van een hapje en 
een drankje. 

 De route is op elk gewenst punt te beginnen 
en is te volgen via de routeborden ‘Linie 1629’. 
De fietskaart is ook een mooie aanvulling op 
de route-app van Linie 1629. Via deze app ver-
tellen twee gidsen u alles over de spannende 
historische gebeurtenissen.
 
De nieuwe fietskaart is te koop bij de VVV’s 
in de regio, diverse ondernemers en te 
bestellen via de website van VisitBrabant. Kijk 
voor meer informatie over de fietsroute op 
www.linie1629.nl. 

VRAAG NU EEN MANTELZORGPLUIM AAN!
Op 10 november 2022 is het de Dag van de 
Mantelzorg. De dag dat alle mantelzorgers in 
het zonnetje worden gezet voor al het goede 
en harde werk dat zij verrichten. 

Na alle positieve en verraste reacties de afgelo-
pen jaren van mantelzorgers, reiken we dit jaar 
opnieuw de Mantelzorgpluim uit. Mantelzorgers 
betekenen ontzettend veel voor onze maat-
schappij en u als mantelzorger verdient het om 
in het zonnetje gezet te worden. Maar wanneer 
bent u nu eigenlijk mantelzorger? Dat bent u 
als bijvoorbeeld uw ouders extra zorg nodig 
hebben, of u ouder bent van een kind met een 
ziekte of psychische kwetsbaarheid. Misschien 
let u veel op een oudere buurman. Dat noemen 
we mantelzorg: u kiest er niet voor, maar het 
overkomt u en u doet het vaak met liefde en 
plezier.  

Een Mantelzorgpluim is een cadeau in de vorm 
van een VVV-cadeaubon die u in verschillende 
winkels in heel Nederland uit kunt geven. Bent 
u alvast benieuwd welke winkels dit zijn? Kijk 
dan op vvvcadeaukaarten.nl/
besteden/vvv-cadeaubon/winkels. 

In tegenstelling tot eerdere jaren kan niet 
alleen de zorgvrager de Mantelzorgpluim aan-
vragen, maar ook de mantelzorger zelf. U kunt 
de aanvraag online indienen door onderstaan-
de QR-code te scannen. Ook kunt u zich schrif-

telijk aanmelden voor de Mantelzorgpluim. Bel 
naar Welzijn Vught via 073-6565350 en zij stu-
ren het formulier met antwoordenvelop naar 
u op. Hebt u hulp nodig bij het invullen van 
het formulier? Dan kunt u op dinsdagmiddag 
tussen 14.00 en 17.00 uur terecht bij Wijkpunt 
DePetrus of op maandagmiddag tussen 14.00 
en 15.00 uur bij het inloopspreekuur in het 
HelvoirThuis. 

U verdient het om een Mantelzorgpluim te 
krijgen als blijk van onze waardering. Dank u 
wel voor uw inzet.

Fietsliefhebbers kunnen deze herfst de route van Linie 1629 ontdekken met een nieu-
we fietskaart. De kaart is gemaakt in samenwerking met Stichting de Groene Vesting, 
VisitBrabant en de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Heusden, Sint-Michielsgestel en 
Vught.
 

DE CHIPS IN UW AFVALCONTAINERS ZIJN 
AAN VERVANGING TOE
In iedere afvalcontainer zit een chip. Deze houdt bij hoe vaak we bij u het afval opha-
len en waar u dus voor betaalt. De huidige chips zijn versleten waardoor ze niet meer 
goed leesbaar zijn. Daarom krijgen uw container(s) voor groente-, fruit- en tuinafval 
(gft) en restafval een nieuwe chip. Het bedrijf Innovim voert deze werkzaamheden 
voor ons uit.

In de week van 10 oktober beginnen we 
met het omwisselen van de chips in de afval-
containers. De chips zitten in de deksels. U 
ontvangt een brief wanneer u uw rest- en 
gftcontainers aan de straat moet zetten. De 
containers hoeven niet leeg te zijn. Zet uw 
gft en restafval containers op de genoemde 
datum in de brief voor 7.30 uur voor uw huis. 
(dit is dus niet altijd dezelfde plek als waar u 
de containers neerzet op de afvalophaaldagen) 
De firma Innovim vervangt dan de chip in uw 
containers.

Plak een sticker op uw container
Een week voordat Innovim de chips omwisselt 

ontvangt u een brief met de datum. Bij deze 
brief zit ook een stickervel met uw adresgege-
vens. U plakt deze stickers op de deksels van 
de containers op de dag dat de firma Innovim 
uw containers omchipt. Zo weten zij welke 
container bij welk adres hoort.

Haal de containers weer binnen als de 
chip vervangen is
Als de chips in uw containers zijn vervangen 
zit er een nieuwe adressticker op uw container 
geplakt. Ziet u de nieuwe adressticker aan de 
zijkant van uw container? Dan weet u zeker 
dat deze een nieuwe chip heeft. En kunt u de 
containers weer binnenhalen.

RONDLEIDINGEN RAADHUIS
Op vrijdag 7 oktober, vrijdag 4 november en vrijdag 2 december opent het Raadhuis 
zijn deuren opnieuw voor rondleidingen onder leiding van Liesbeth Sidler. 

Het Raadhuis
Hebt u altijd al willen weten welke rijke historie schuilgaat áchter de deuren van het Raadhuis? 
Dan bent u van harte welkom om op de eerste vrijdag van de maand mee te lopen tijdens een 
rondleiding.

Kosten 
De rondleiding start om 10.30 uur. De kosten voor de rondleiding bedragen €7,- per persoon, 
inclusief koffie/thee. De opbrengst gaat naar de Heijmstichting. 

Aanmelden 
U kunt zich aanmelden bij Liesbeth Sidler via de e-mail: liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl. 

MAAIWERKZAAMHEDEN SLOTEN IN HELVOIRT
In Helvoirt liggen ongeveer 35 km watergangen (sloten) die we ieder jaar geheel of 
gedeeltelijk maaien. Dit doen we volgens de ‘Verordening waterhuishouding Noord-
Brabant’. In de praktijk betekent dit dat we de sloot maaien en het slootmaaisel laten 
liggen bij de eigenaar van de grond langs deze watergang. Om schade aan drainage- 
en regenwaterafvoeren, tijdens de maaiwerkzaamheden, te voorkomen, moeten de 
eigenaren deze afvoeren duidelijk aangeven.

Iets wijzigen? Geef het op tijd door!
Wilt u, als eigenaar of pachter, gemaakte maai-
afspraken wijzigen of nieuwe afspraken maken? 
Neem dan voor vrijdag 28 oktober 2022 contact 
met ons op per e-mail via w.de.kadt@vught.nl. 
Vermeld ook het kadastrale nummer van het 
perceel. Na deze datum is het helaas niet meer 
mogelijk om voor dit jaar nog wijzigingen door 
te geven voor het maaien.

Meer informatie
Het slotenonderhoud voeren we uit in de 
maanden oktober t/m december 2022. Loon-, 
maai- en grondwerken J. Bouw BV uit Beek en 
Donk voert de maaiwerkzaamheden uit. Wilt 
u meer informatie? Neem dan contact op met 
de heer Willem Jan de Kadt van de gemeente 
Vught op 073 65 80 680.
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RAADSVERGADERING
Donderdag 29 september om 20.00 uur

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
 
Omgevingsvergunning

Helvoirtseweg 160 Vught Aanpassen buitenruimte met carport  OV20221358
 en toegangspoort 
Glorieuxlaan 11 Vught Verbreden van de in-/uitrit OV20221359
St.-Lambertusstraat 44 Cromvoirt Verduurzamen woning en plaatsen twee  OV20221360
 dakkapellen  
Berkenheuveldreef 3 Vught Verplaatsen carport OV20221361

 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
  
Omgevingsvergunning

Taalstraat 179 Vught Kappen van twee coniferen OV20221285
Hoef ten Halve 2 a Helvoirt Nieuwbouw loods t.b.v. agrarisch bedrijf OV20221237
Boslaan gedeelte spoorovergang  Kappen twaalf bomen i.v.m. herinrichting OV20221303
tot aan Eikenlaan Boslaan 

 
VERLEENDE VERGUNNINGEN
  
Omgevingsvergunning

Antwerpse Baan 12 Helvoirt Bouwen van een atelier OV20221305
Graaf van Rechterenlaan 1 Vught Plaatsen van een erfafscheiding OV20221330
Hogedwarsstraat 3 Vught Uitbreiding van de IC afdeling met  OV20221301
 comfortroom aan de achterzijde 
 van het gebouw 
Taalstraat 88 C Vught Plaatsen van een toegangspoort OV20221313
Molenvenseweg 69 Vught Plaatsen van een dakkapel aan de  OV20221244
 voorzijde van de woning 
Graaf van Rechterenlaan 6 Vught Legaliseren van een erfafscheiding OV20221354
Vliertstraat 24 Vught Plaatsen van een dakkapel OV20221290
Mariaplein 11 Vught Verlenging behouden portocabines OV20221263
Jacob van Ruisdaelstraat 7 Vught Realiseren van een dakopbouw OV20221335

 
OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ PROJECT

  
Klein Brabant 62 Vught Kappen van een beukenboom in achtertuin OV20221225
Dr. Mollersingel 1 Vught Kappen van een boom in de achtertuin OV20221241

 
ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG

  
Omgevingsvergunning

't Hoog 3 Helvoirt Brandveilig gebruik logiesgebouw UV20224011

SLOOPMELDINGEN
  
Gogelstraat 7 Vught Saneren van asbesthoudende bronnen SM20227084
Helvoirtseweg 160 Vught Slopen fietsenstalling t.b.v. aanpassen  SM20227092
 buitenruimte met een toegangspoort 
 en carport 
Eikenlaan 17 Vught Verwijderen asbesthoudende materialen SM20227088
Victorialaan 15 Vught Asbest verwijderen t.b.v.  SM20227083
 herontwikkeling locatie Molenven 

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
  
Dennenlaan 20 Vught Realisatie van een gesloten bodemsysteem MA20220011

 
ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

  
Kempenlandstraat 45 Vught Veranderen van activiteiten door  MM20220018
 uitbreiding van een bedrijfsruimte 
 t.b.v. stalling klassieke voertuigen

 
ONTHEFFING GEBRUIK OPENBARE WEG

  
Vliertstraat Vught Mobiele kraan plaatsen op  AP 20220251
 30-09-2022 van 7.00-16.00 
Prinsenlaan 12 Vught  Container plaatsen van  AP 20220250
 22-09-2022 t/m 30-09-2022
 
VERKEERSBESLUIT
  
Deutersebrug, Deutersestraat  Opheffen totaallast- en breedtebeperking VKB2022-17
Cromvoirt vrachtverkeer  
 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl 

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

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 e-mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar gemeente@vught.nl. Geef in deze e-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.

WELSTAND
Aanvragen om een omgevingsvergunning voor bouwen en monumenten die voldoen aan de snel-
toetscriteria uit de Welstandsnota, worden getoetst door een ambtenaar.  Andere aanvragen toetst 
de Welstandscommissie in zijn openbare vergaderingen op elke maandagmiddag in de oneven 
kalenderweken. U vindt de agenda voor elke vergadering op www.vught.nl. De commissie verga-
dert in het gemeentekantoor. Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met het secretariaat van 
de Welstandscommissie: 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.

BOUWEN EN WONEN

Op donderdag 29 september aanstaande vergadert de gemeenteraad in de Raadszaal 
van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. De vergadering begint om 20.00 uur. 
Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze 
avond op de agenda staan. Bij de 'Bespreekstukken' gaan de partijen met elkaar in 
discussie, voordat er een besluit wordt genomen. 

De conceptagenda en bijbehorende vergader-
stukken zijn te raadplegen in de 
vergaderkalender via de qr-code. Ook kunt u 
hier de vergadering rechtstreeks volgen. 
Uiteraard is deze vergadering openbaar toe-
gankelijk en zien we u graag op het Raadhuis. 

BESPREEKSTUKKEN
•  Vaststellen Visie ‘Wonen in het buitengebied’
•  Vaststellen Gebiedsvisie ‘Voormalig Kamp 
Vught en omgeving’

•  Budget-basissubsidie Vughtse Omroep 
Stichting 2022 

•  Vaststellen Verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2022 

•  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
projectafwijkingsbesluit ‘Persleiding Golfbaan 
Cromvoirt 2022’

➝

KIJK LIVE MEE

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING  

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. 

Naam  Geboortedatum Datum besluit Uitschrijving wegens
en voorletters      vertrek naar
Rogoza. A 19-04-1963 20-09-2022 Onbekend
Tirtoastro. T 30-12-1991 20-09-2022 Onbekend
Aluy. A.M 12-09-1968 20-09-2022 Onbekend
Glazer. L 27-09-1986 20-09-2022 Onbekend
Van Weert, J.C.M. 02-01-1990 20-09-2022 Onbekend

Procedure
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraag-
nummer

Vliertstraat – Takelwerkzaamheden – 30 
september
•  De Vliertstraat is op 30 september getremd 

tussen de St. Elisabethstraat en de Secr. V 
Rooijstraat.

•  Vrachtverkeer wordt door verkeersregelaars 
begeleid bij uitrijden via de St Elisabethstraat 
(tegen de rijrichting in)

Deutersestraat  Cromvoirt– Vervangen 
Deutersebrug – t/m 30 november
•  De Deutersestraat is afgesloten ter hoogte 

van het Drongelens kanaal.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

De Bréautélaan Vught – Reconstructie-
werkzaamheden – t/m 25 november

•  De De Bréautélaan gestremd voor al het 
verkeer.

Emmasingel (Noord) Vught – Recon-
structiewerkzaamheden -  t/m december 
2023
•  De Pr. Frederikstraat is plaatselijk gestremd.
• De Pr. Hendriklaan is plaatselijk gestremd.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Pepereind Cromvoirt – Reconstructie-
werkzaamheden – 24 oktober tot febru-
ari 2023 
•  Pepereind is vanaf 24 oktober gestremd tus-

sen Cromvoirtsedijk en Hoeksestraat.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid

WEGWERKZAAMHEDEN

Op de hoogte blijven van vergunningaanvragen bij u in de buurt?
Schrijf u dan in voor de e-mailservice van de overheid. Ga naar overheid.nl en klik 'Berichten over 
uw buurt' aan. Via 'Bewaar deze zoekopdracht' bent u dan aangemeld en ontvangt u bericht van elke 
vergunningaanvraag in uw buurt. Op ‘Berichten over uw buurt’ staan de officiële publicaties van de 
gemeente van de afgelopen twee maanden. U kunt zich altijd afmelden voor de e-mailservice.


