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SOCIAAL CAFÉ VUGHT: OMGAAN MET (TE) WEINIG GELD
WOENSDAG 31 OKTOBER VANAF 18.30 UUR
Het Sociaal Café Vught is de gelegenheid om elkaar en Vught op informele wijze beter te leren kennen.
Om contacten te leggen én elkaar te versterken. De gemeente Vught en Woonwijze dagen u uit om samen
ervoor te zorgen dat alle mensen in Vught bestaanszekerheid krijgen. U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom op het Maurick College, Titus Brandsmalaan 1 in Vught.
Programma
18.30 - 19.00 uur Inloop en ontvangst van genodigden
19.00 - 19.15 uur Welkom door wethouder Heijboer en Charlotte Beukeboom, directeur-bestuurder
Woonwijze
19.15 - 20.00 uur Inleiding door Ralf Embrechts, oprichter van de Quiet Community en medewerker van
de Maatschappelijke Ontwikkelings Maatschappij (MOM)
20.00 - 20.15 uur Pauze
20.15 - 20.45 uur Deelsessie 1
20.50 - 21.20 uur Deelsessie 2
21.20 - 21.30 uur Afsluiting door wethouder Heijboer en Charlotte Beukeboom
21.30 - 22.30 uur Netwerken onder het genot van een drankje

Dag van de
Mantelzorg

Sessie
Tijdens deze avond hebt u de mogelijkheid om twee sessies bij te wonen. U kunt kiezen uit vier sprekers,
namelijk Gerti Velter (projectleider Goede Gieren gemeente Eindhoven), Marion de Koning (oprichtster van
de Stichting MariTon), Ellen Huinink (coördinator Kinderen en Armoede) en diverse ervaringsdeskundigen.

Een bedankje
voor alle Vughtse
mantelzorgers

WEEK VAN DE GASTVRIJHEID CENTRUM VUGHT
Lezing ‘Verdwenen beroepen’ op vrijdag 2 november
In de Week van de Gastvrijheid van 27 oktober tot en met 3 november worden er
verschillende activiteiten georganiseerd. Een van deze activiteiten is: lezing over
‘Verdwenen beroepen’ op vrijdag 2 november van 19.30 tot 21.00 uur.
Het oude ambacht van ruim een eeuw geleden
is er niet meer. Veel van deze beroepen zijn we
vergeten of kennen we niet meer. Maar op vrijdag 2 november waant u zich weer in de vorige
eeuw. Via film en tekst neemt Liesbeth Sidler u
mee terug in de tijd. Naar de ambachten van
vroeger, zoals de porder, de aanzegger, de poppenkastman en de poffermaaksters.

tis en u krijgt een kop thee of koffie aangeboden.
Het overzicht van alle activiteiten van de Week
van de Gastvrijheid vindt u op
www.samensterkindewijk.nl.

Zaterdag 10 november
12.00 - 16.00 uur

Kasteel Maurick
Maurick 3 Vught

Bent u mantelzorger? Dan bent u op
zaterdag 10 november van harte
uitgenodigd!
Programma
12.00 uur: Ontvangst
12.20 uur: Welkom door wethouder Heijboer
12.30 uur: High tea
14.00 uur: Einde High tea
14.15 uur: Theatervoorstelling door Theaterwerkplaats
Novalis met 'Een liedboek van de mantel der liefde.'
15.15 uur: Afsluiting met een drankje
16.00 uur: Einde

Van harte welkom
Op vrijdag 2 november bent u om 19.30 uur van
harte welkom bij wijkpunt Visio de Vlasborch,
Vlasmeersestraat 99 in Vught. De toegang is gra-

Aanmelden
Komt u ook? Meld u dan aan via e-mail naar
info@welzijnvught.nl of bel 073 65 65 350

ZORGOPPAS NU OOK MOGELIJK IN VUGHT
Vanaf oktober 2018 is het voor ouders met zorgbehoevende kinderen in Vught mogelijk om gebruik te maken van Zorgoppas. Wilt u even tijd voor uzelf of voor elkaar of
wilt u gewoon even niet zorgen? Dan regelt Zorgoppas voor u een oppas met ervaring.
Perfecte match
Als u een ervaren oppas zoekt, dan neemt u
telefonisch contact op met Zorgoppas. U geeft
uw wensen door, geeft aan hoe vaak u iemand
nodig hebt en vertelt waar de oppas bijvoorbeeld mee moet kunnen omgaan. Zorgoppas
zoekt voor u de juiste kandidaten. U, als ouder,
kiest dan de oppas kandidaat die het beste bij u
en de kinderen past.
Geen indicatie
U hebt geen indicatie nodig om gebruik te
kunnen maken van Zorgoppas en u hoeft geen
uitgebreid formulier over uw kind in te vullen. In
de gemeente Vught kunt u een keer in de twee
weken Zorgoppas inzetten. U betaalt € 7,00
per uur.

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

NATIONALE DUURZAME HUIZEN ROUTE
zaterdag 3 en 10 november

HONDEN UITLATEN IN VUGHT
Hondentoiletten en hondenravotveldjes
Hondenpoep is nog steeds ergernis nummer 1 voor de inwoners van Vught.
Hondenpoep is vies en ongezond.Vooral buiten spelende kinderen zijn kwetsbaar voor
parasieten in de uitwerpselen. Hondenpoep hoort binnen de hekken van de uitlaatplaatsen thuis. Zo zorgen we er samen voor dat de hond de beste vriend van de mens
blijft. Ook als het om niet-hondenbezitters gaat.
Uitlaatplaatsen voor honden
In de gemeente Vught hebben we verschillende
honden uitlaatplaatsen aangelegd, zodat alle
hondenbezitters binnen een afstand van 500
meter een uitlaatplaats heeft liggen. We hebben
twee soorten honden uitlaatplaatsen: hondentoiletten en ravotveldjes. Het hondentoilet heeft
een laag hekwerk. Om het ravotveldje staat een
hoog hek met een poortje. Deze velden worden
wekelijks gereinigd door de gemeente Vught.
Hondentoiletten
In het hondentoilet mag uw hond zijn behoefte
doen, zonder dat u deze op hoeft te ruimen. Wij
zorgen ervoor dat dit toilet schoongemaakt
word. Op een hondentoilet moet u uw hond
aan de lijn houden.

Honden ravotveldjes
Op een ravotveldje mag uw hond zijn behoefte
doen zonder dat u hoeft op te ruimen. Op een
ravotveldje mag uw hond los lopen. U hoeft hem
niet aan de lijn te houden.
Wat zijn de regels voor hondenbezitters?
Binnen de bebouwde kom moet u uw hond
altijd aan de lijn hebben. Ook geldt, buiten de
hondentoiletten en ravotveldjes, overal in de
gemeente een opruimplicht. Dat betekent dat u
de hondenpoep zelf op moet ruimen. De BOA
controleert, maar natuurlijk doen we vooral
een beroep op u om deze regels te respecteren.
Zo voorkomen we samen overlast en ergernis.
Namens uw medebewoners: hartelijk dank voor
uw medewerking.

Op zaterdag 3 en 10 november 2018 vindt voor de zesde keer de Nationale Duurzame
Huizen Route plaats. Ook bewoners van Vught en omgeving doen hieraan mee.
Tijdens de route zetten huiseigenaren in
Nederland hun deuren open. Zij laten u zien
wat een duurzaam huis inhoudt. Welke aanpassingen u kunt doen, maar ook welke positieve en
negatieve ervaringen zij met duurzaam wonen
hebben.
Wilt u duurzaam wonen? En bent u benieuwd
naar ervaringen uit de eerste hand? Breng dan
een bezoek aan een duurzaam huis en laat u

inspireren. Kijk voor meer informatie op www.
duurzamehuizenroute.nl/brabant.
Bent u niet in de gelegenheid om op 3 of 10
november een huis te bezoeken maar bent u
wel geïnteresseerd in het verduurzamen van
uw huis? Neemt u dan contact op met Brabant
Woont Slim via www.brabantwoontslim.nl. Via
Brabant Woont Slim kunt u onafhankelijke adviezen ontvangen.

OPHALEN SNOEIHOUT
ZATERDAG 10 NOVEMBER
Op zaterdag 10 november halen we uw
snoeihout gratis aan huis op. Leg het snoeihout zaterdagochtend vóór 07.30 uur aan
de straat. De bundels mogen niet langer zijn
dan 1,5 meter en maximaal 15 kilo wegen.

U kunt uw snoeiafval ook gratis naar de
Milieustraat brengen. De Milieustraat is op
woensdagen en vrijdagen open van 12.30
uur tot 17.00 uur en op zaterdagen van
09.00 tot 16.00 uur.

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

Woensdag 7 november
BEWONERSAVOND HERINRICHTING
LIEVEVROUWEPARK
Denkt u mee over de nieuwe inrichting van het
Lievevrouwepark? Dat kan op de bewonersavond van woensdag 7 november om 19.00 uur
in De Spie (kantine) van het gemeentekantoor.

Het adres is Secr. van Rooijstraat 1. U kunt naar
binnen via de zijingang, tegenover de ingang van
de parkeergarage.

REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN
PARKEERVOORZIENING VOOR HET OPLADEN
VAN ELEKTRISCHE AUTO’S (E-LAADPUNT)
•	De gemeente heeft besloten tot het instellen/ realiseren van een tweetal gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van
elektrische auto’s (E-laadpunt) gelegen aan
Akkerstraat in Vught. Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd door middel van toepassing van bord E04 (parkeergelegenheid)
met onderbord met de tekst “uitsluitend
opladen elektrische voertuigen”.
	Ter inzage
	De stukken van dit verkeersbesluit liggen t/m
5 december 2018 op het gemeentekantoor
ter inzage. Hierop zijn de procedures 1a en
4 van toepassing (zie procedurekader).
•	De gemeente heeft besloten tot het instellen/
realiseren van een tweetal gereserveerde
parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s (E-laadpunt) gelegen aan Klein
Brabant in Vught. Deze verkeersmaatregel
wordt uitgevoerd door middel van toepassing van bord E04 (parkeergelegenheid) met
onderbord met de tekst “uitsluitend opladen
elektrische voertuigen”.

De volgende plannen liggen ter inzage:
• Ontwerpwijzigingsplan ‘Hoevensestraat 18’
• Uitwerkingsplan ‘Van de Pollstraat, Vught’
• Bestemmingsplan “Achterstraat ong.”
• B
 estemmingsplan ‘St.-Lambertusstraat 70,
Cromvoirt’

De gemeenteraad van Vught heeft op 11 okto- hiertegen beroep instellen. Dat wil zeggen dat
ber 2018 het bestemmingsplan ‘Vijverbosweg’ u een brief (een ‘beroepschrift’) stuurt aan de
vastgesteld. Burgemeester en wethouders Raad van State. Daarin legt u uit waarom u het
hebben op 27 augustus 2018 een hogere
er niet mee eens bent. U kunt dit doen van 1
grenswaarde Wet geluidhinder vastgesteld. november 2018 tot en met 12 december 2018.
Hieronder staat wat dit betekent. Ook leest u
wat u kunt doen als u het niet eens bent met
U kunt alleen beroep instellen als u:
het bestemmingsplan en/of de hogere waarde. - belang hebt bij het bestemmingsplan en/of het
besluit hogere waarde, én
Waar gaat het vastgestelde
- gereageerd hebt op het ontwerpbestemmingsbestemmingsplan ‘Vijverbosweg’ over?
plan (door een zienswijze in te dienen) of het
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Vijverbosweg’
ontwerpbesluit hogere waarde. Hebt u niet
gaat over het gebied dat ligt op de hoek
gereageerd? Dan kunt u soms toch beroep
Vijverbosweg en Jagersboschlaan, naast
instellen. U moet dan wel aantonen dat u redeVijverbosweg 5. Door het bestemmingsplan
lijkerwijs niet hebt kunnen reageren.
wordt het mogelijk om twee vrijstaande woningen te realiseren op de gronden die nu in
U stuurt uw beroepschrift aan:
gebruik zijn als tuin. De bestemming van het
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
perceel wordt daarvoor gewijzigd van ‘Groen’ van State
naar ‘Wonen’.
Postbus 20019
2500 EA Den Haag
Wat houdt het besluit hogere waarde in? U kunt uw beroepschrift ook indienen via het
De Wet geluidhinder (Wgh) regelt hoeveel
Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrechtgeluid er bij een woning mag zijn door het ver- spraak van de Raad van State.
keer op een weg of spoorweg of door bedrijven.
In sommige gevallen mag de gemeente meer Als u binnen de termijn beroep indient, kunt u de
geluid toestaan. Burgemeester en wethouders Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursnemen daar dan een apart besluit over. Dit heet
rechtspraak van de Raad van State vragen om
een ‘besluit hogere waarde’. Dit staat in artikel
een zogenaamde voorlopige voorziening te
110a van de Wet geluidhinder.
treffen. Dan doet de Voorzieningenrechter een
Het vastgestelde bestemmingsplan maakt
voorlopige uitspraak over uw beroep en treedt
twee extra woningen mogelijk in de nabijheid
het bestemmingsplan nog niet in werking. De
van wegen. Dit leidt tot overschrijding van Afdeling doet dan later een definitieve uitspraak.
de voorkeursgrenswaarde op de woningen. De Voorzieningenrechter doet alleen een voorBurgemeester en wethouders willen dit toe- lopige uitspraak als er snel een uitspraak nodig
staan.
is.
U moet betalen om beroep in te stellen of een
U kunt het bestemmingsplan, het besluit
voorlopige voorziening te vragen.
hogere waarde en de overige stukken Op de site www.raadvanstate.nl leest u meer
bekijken
over het indienen van een beroepschrift en
U kunt van donderdag 1 november 2018 tot en
hoeveel dit kost.
met woensdag 12 december 2018 het bestemmingsplan met bijbehorende stukken bekijken:
Wanneer treedt het bestemmingsplan
• Op www.vught.nl en via de landelijke website
en het besluit hogere waarde in werking?
www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer Het bestemmingsplan en het besluit hogere
NL.IMRO.0865.vghBPvijverbosweg-VG01;
waarde treden in werking op 13 december.
• Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het
Maar ze treden nog niet in werking als iemand
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat
binnen de beroepstermijn een verzoek om
1 in Vught.
voorlopige voorziening indient. De inwerkingTegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
treding hangt dan af van de uitspraak van de
stukken die ter inzage liggen.
Voorzieningenrechter.
Hebt u nog vragen?
Belt u dan met mevrouw M. Sillekens- van der
Heijden van de afdeling Ontwikkeling, via telefoonnummer 073 65 80 680.

• 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.
REGISTER KINDEROPVANG
Op grond van art. 8 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk maken wij bekend
dat:

VERKEER

Boxtelseweg - Dr.Hillenlaan
Ter inzage
•
De Boxtelseweg is tot eind december
	De stukken van dit verkeersbesluit liggen op
afgesloten tussen Dokter Hillenlaan en
Nachtegaalslaantje.
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn
De Dokter Hillenlaan is afgesloten tussen
de procedures 1a en 4 van toepassing (zie • 
procedurekader) in de periode van 31 okto- huisnr. 11 en Boxtelseweg.
•
Het verkeer ten oosten van de spoorlijn
ber t/m 12 december 2018.
Den Bosch – Eindhoven richting het centrum
•	De gemeente heeft besloten tot het instel- wordt omgeleid.
Verkeer ten westen van de spoorlijn (Den
len/ realiseren van een tweetal gereserveer- • 
Bosch - Eindhoven) wordt omgeleid via de
de parkeerplaatsen voor het opladen van
Industrieweg.
elektrische auto’s (E-laadpunt) gelegen aan
Molenakker in Vught. Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd door middel van toe- Fietspad Postweg
passing van bord E04 (parkeergelegenheid) • Het fietspad Postweg is afgesloten tussen de
Louise de Colignylaan en de Kampdijklaan.
met onderbord met de tekst “uitsluitend
• Fietsers worden via het fietspad aan de noordopladen elektrische voertuigen”.
zijde omgeleid (tijdelijk dubbelzijdig fietsverkeer).
Ter inzage
	De stukken van dit verkeersbesluit liggen op • Voor de bouw van het appartementen complex de Coligny is het fietspad Postweg vanaf
het gemeentekantoor ter inzage. Hierop zijn
de Willem de Rijkelaan gestremd in de richting
de procedures 1a en 4 van toepassing (zie
procedurekader) in de periode van 31 okto- van de rotonde W. de Rijkelaan/Poortlaan.
• Fietsverkeer aan deze zijde van de Postweg
ber t/m 12 december 2018.
wordt omgeleid via de Willem de Rijkelaan.

BESTEMMINGSPLAN ‘VIJVERBOSWEG’ EN
HOGERE GRENSWAARDE GELUID

Wat kunt u doen als u het niet eens
bent met het bestemmingsplan en/of het
besluit hogere waarde?
Bent u het niet eens met het bestemmingsplan
of het besluit hogere waarde? Dan kunt u

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN

Irenelaan
• De Irenelaan is afgesloten in verband met de
bouw van La Couronne.
Willem de Zwijgerlaan
• Voor de bouw van het appartementen complex is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.

•P
 er 1 oktober 2018 gastouderbureau Happy
Home regio ’s-Hertogenbosch – Breda,
Langedam 19 in Vught, met uniek registratienummer 159864471 op eigen verzoek uit
het Landelijk Register Kinderopvang wordt
verwijderd, in verband met opheffing van deze
vestiging.

BOUWEN
EN WONEN
WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor
de activiteiten bouwen en monumenten worden voorgelegd aan de Welstandscommissie.
Andere aanvragen omgevingsvergunning worden ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn
openbaar. De agenda voor elke vergadering
staat op de site van de gemeente Vught, www.
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven
weken op dinsdagmorgen 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 09.00 en 17.00 uur en vrijdag van 09.00
tot 12.30 uur.
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
• Industrieweg 9 C, wijzigen van de bestemming,
OV20181273, ingekomen 18 oktober 2018;

PROCEDURES
1 Ter inzage en/of informatie
De stukken liggen ter inzage in de periode die
vermeld staat in de publicatie. Informatie over
en inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
a Ontvangst- en Informatiebalie
b Bouwen en Wonen (op afspraak)
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde leges, een afschrift van de ter inzage
gelegde stukken verkregen worden.
2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op
een ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indienen bij: College van Burgemeester en
Wethouders Postbus 10100, 5260 GA Vught
(tenzij in de publicatie anders is vermeld).
Mondelinge zienswijzen kunt u indienen bij de
behandelend ambtenaar, tenzij in de publicatie
anders is vermeld. Informatie over de behandelend ambtenaar treft u aan bij de stukken
die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze
indienen gedurende de termijn dat de aanvraag ter inzage ligt bij de aangegeven instantie (6 weken, tenzij anders in de publicatie
staat vermeld).
Wat doet de gemeente met uw reactie?
Na afloop van de termijn wordt een besluit
genomen. Uw zienswijze en een eventuele
reactie hierop van de aanvrager, worden
hierbij betrokken. Als indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte gebracht van het
besluit.
3 Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling
zienswijzen indienen. Dit kan op dezelfde
wijze als in procedure 2 is omschreven.
4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan
daartegen een bezwaarschrift worden ingediend door belanghebbenden (gedurende
een termijn van 6 weken). Het bezwaarschrift
moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;

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

Gemeente Vught

- 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

06 11 13 32 51

• St.-Elisabethstraat 19, aanbrengen van boorDe vergunning is verzonden op 23 oktober
palen voorafgaand aan de nieuwbouw van 2018.
de beweegzaal, OV20181274, ingekomen 22 • 
St.-Elisabethstraat 19, aanbrengen van booroktober 2018;
palen voorafgaand aan de nieuwbouw van de
• Juliana van Stolberglaan 44, verbreding aan de
beweegzaal, OV20181274.
linkerzijde van de oprit, OV20181275, ingeko- De vergunning is verzonden op 24 oktober
men 22 oktober 2018;
2018.
• Helvoirtseweg 189, kappen van een eikenboom,
OV20181277, ingekomen 23 oktober 2018;
INRIT/UITWEG EN KAP
• Eikendonck 81 – 83, maken van een nieuwe • De Bréautélaan 25, aanleggen van een tweede
opening in de muur, OV20181278, ingekomen
inrit en kappen van een aantal bomen in de
18 oktober 2018;
voortuin, OV20181222.
• Oscar Romerostraat 6, handhaven bestaande
De vergunningen is verzonden op 24 oktober
uitweg, OV20181279, ingekomen 25 oktober 2018.
2018.
KAP
PROCEDURE
• Diverse locaties in het zuidelijke gedeelte van
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
Vught, kappen van 13 dode en slechte bomen
procedurekader), onder vermelding van het
op diverse locatie in het zuidelijke gedeelte
aanvraagnummer.
van de gemeente Vught, OV20181267.
De vergunning is verzonden op 19 oktober
VERLEENDE
2018.
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
• Berkenheuveldreef 22, kappen van een eikenBOUW
boom, OV20181260.
•
Taxandrialaan 14, plaatsen van een carport,
De vergunning is verzonden op 23 oktober
OV20181248.
2018.

•D
 iverse locaties, kappen van 13 bomen,
OV20181265.
De vergunning is verzonden op 23 oktober
2018.
• Kampdijklaan 14, kappen van een eik in de
voortuin, OV20181257.
De vergunning is verzonden op 25 oktober
2018.
INTREKKING AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
•
Frans Halsstraat 2, realiseren van een inrit,
OV20181252.
De intrekking is verzonden op 25 oktober
2018.

LEEGSTANDSWET
VERGUNNING ARTIKEL 15
LEEGSTANDSWET
• Burgemeester en wethouders vanVught maken
bekend dat zij een vergunning op grond van de
Leegstandswet hebben verleend voor de tijdelijke verhuur van woonruimte in het gebouw
(voormalige basisschool), gevestigd aan de
Rouppe van de Voortlaan 1 te Vught.
De vergunning is verzonden op 24 oktober.
PROCEDURE
Hierop zijn procedure 1b en 4 van toepassing
(zie procedurekader).

INGEKOMEN SLOOPMELDING
PROCEDURE
•
De Braackenlaan 9, het verwijderen van
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepasasbestvloerbedekking, SM20187067, ingekosing (zie procedurekader). Bezwaar kan binmen 23 oktober 2018.
nen zes weken met ingang van de dag na die
De melding is geaccepteerd op 26 oktober
waarop de beschikking is verzonden worden 2018.
aangetekend.
PROCEDURE
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader).

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