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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) 658 07 50
wegwijs@vught.nl | www.wegwijsplus.vught.nl

EEN NIEUWE BESTEMMING VOOR HET 
BIBLIOTHEEKGEBOUW

De bibliotheek verhuist naar de Petruskerk. De statige kerk wordt hét nieuwe ont-
moetingscentrum van Vught en bereidt zich volop voor op de komst van haar nieuwe 
gebruikers: Stichting Openbare Bibliotheek ’s-Hertogenbosch, Stichting Vught Anders 
Bezig Zijn, de Wereldwinkel en het Vughts Museum.

Met de verhuizing van de bibliotheek komt het 
bibliotheekgebouw in de Dorpsstraat vrij. Het 
pand krijgt een nieuwe bestemming. De nieuwe 
eigenaar, Bleijenburg Vught B.V., gaat hier een 
zestal appartementen en twee stadswoningen 
bouwen. 

Oud en nieuw
De appartementen komen grotendeels in het 
bestaande bibliotheekgebouw; de stadswonin-
gen daarachter. Hiervoor wordt het achterste 
deel van het huidige gebouw gesloopt. Het 
vernieuwde gebouw behoudt de belangrijkste 
kenmerken van het oude en krijgt een nieuwe, 
frisse uitstraling, passend in zijn omgeving.

Aanpak parkeerterrein
De gemeente maakt van de gelegenheid 
gebruik en pakt het parkeerterrein achter de 
bibliotheek aan. We zorgen voor een nieuwe 
inrichting, een aansluiting bij het centrum en 
een aantrekkelijker uitstraling. 

Informatieavond 
We vertellen u graag meer over de herontwik-
keling van de (voormalige) bibliotheek en haar 
omgeving. Daarom houden we, samen met 
Bleijenburg Vught B.V., op 24 oktober een spe-
ciale  informatieavond over de plannen. U bent 
er van harte welkom. 

• Waar?   Bibliotheek De Meierij,   
   Dorpsstraat 28

• Wanneer?  Dinsdag 24 oktober, om   
   19.30 uur. 

Inhoud avond
We geven u een presentatie over de nieuwe 
bestemming van het bibliotheekpand, de inrich-
ting van het parkeerterrein en de procedures 
die de nieuwe plannen mogelijk maken. Ook 
horen we graag wat u van de plannen vindt. 
Zo kunnen we uw inbreng meenemen in het 
vervolgproces. Samen maken we ons centrum 
mooier.  
Graag tot 24 oktober! 

ONTWERPBESLUIT ONTTREKKEN 
PARKEERPLAATSEN OPENBARE RUIMTE
Op de locatie Dorpsstraat 28 worden zes appartementen en twee woningen gereali-
seerd. Om parkeren op eigen terrein mogelijk te maken worden er tegelijkertijd met 
de realisatie van de appartementen en woningen 19 parkeerplaatsen in de openbare 
ruimte opgeheven en het bestaande parkeerterrein opnieuw ingericht. 

Voor het opheffen van de parkeerplaatsen is 
het noodzakelijk deze formeel aan de open-
baarheid te onttrekken. Met dit ontwerpbesluit 
starten wij de procedure tot het onttrekken 
aan de openbaarheid op. 

Ontwerpbesluit tot onttrekking aan de open-
baarheid van een gedeelte van het perceel 
achter de Dorpsstraat 28 (L4118)

Hierop is procedure 2 (zie procedurekader) 
van toepassing.

Meld u aan voor de e-mailservice

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN 
VERGUNNINGAANVRAGEN IN UW BUURT?
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. Iedere week vindt 
u deze publicaties op de gemeentepagina’s in het Klaverblad. Vanaf deze week kunt u 
zich ook aanmelden voor de e-mailservice van de overheid. Zo mist u geen bekend-
making meer in uw postcodegebied en weet u precies wat er speelt in uw buurt.

Hoe werkt het?
• Ga naar www.overheid.nl
•  Ga op het midden van de pagina naar het 

icoontje ‘Blijf op de hoogte’
• Vul uw mail adres en postcode in

•  Vul in welke vergunningaanvragen u wilt ont-
vangen

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.

De Regeling Meedoen voor inwoners met een minimuminkomen 

MEEDOEN IN VUGHT
De Regeling Meedoen, voor inwoners van Vught en Cromvoirt met een minimumin-
komen, is gewijzigd. Je bepaalt nu zelf wat Meedoen voor jou is. Dat kan zijn naar de 
kapper, een terrasje pakken, naar een voorstelling gaan of op voetbal. Je beslist zelf 
wat voor jou op dat moment belangrijk is.

Meer informatie en de voorwaarden vind je op 
de website van Wegwijs+. Hier kun je ook onli-
ne een aanvraag doen: www.wegwijsplus.vught.
nl/meedoen. Je hoeft niet langer vooraf bon-
netjes of kwitanties te overleggen. Wel achteraf 
als we daar om vragen. Bewaar die dus goed. 
Verder ontvang je per persoon het volledige 
bedrag van € 146,- direct op je bankrekening. 
De nieuwe regeling gaat uit van vertrouwen 
vooraf en controle achteraf. Dat is de kern.

Voor de onderstaande regeling heeft het col-
lege een regeling tot wijziging vastgesteld:
‘De Regeling Bijzondere bijstand 2013’ is als 
volgt gewijzigd in die zin dat de regels bijdrage 
regeling Meedoen gemeente Vught 2017 wordt 
toegevoegd aan toegevoegd artikel 4b.
Op donderdag 5 oktober heeft de gemeente-
raad de ‘Bijdrageregeling Meedoen gemeente 
Vught 2011’ ingetrokken. Bovenstaande treedt 
in werking op 19 oktober 2017.

Rioleringsplan 2018 – 2023

HOE GAAN WE OM MET
DE RIOLERING IN VUGHT
De gemeenteraad van Vught heeft op 5 oktober 2017 het gemeentelijk rioleringsplan 
Vught 2018 – 2023 vastgesteld. In dit plan staat hoe we de komende jaren om willen 
gaan met de riolering, het oppervlakte- en grondwater in Vught. Het college heeft 
haar plannen opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan Vught (GRP) 2018 – 2023.

Het huidige beleid zetten we zo veel mogelijk 
voort. De subsidie voor het afkoppelen van 
regenwater blijft bestaan. Daarnaast geven we 
aan hoe we omgaan met de wateroverlast door 
de klimaatontwikkeling, droogte, hevige buien, 
de toenemende verharding en bebouwing. In 
het plan geven we ook toelichting hoe de plan-

nen aan het spoor en N65 van invloed zijn op 
het GRP. 
Het betreft vergaderstuk 7.3 van de raadsver-
gadering van 5 oktober 2017. U kunt het plan 
ook opvragen door een mail te sturen naar 
gemeente@vught.nl of te bellen naar 073 65 
80 680. 

EXTRA PUTTEN VOOR HET REGENWATER
Regelmatig heeft Vught op sommige plaatsen te maken met een te hoge grondwater-
stand door heftige regenval. Dit kan leiden tot natte kelders en kruipruimten. Helaas 
kunnen wij niet altijd voorkomen dat er grondwateroverlast ontstaat. Op een paar 
plaatsen in Vught gaan we extra putten maken om te kijken of we de wateroverlast 
daarmee kunnen voorkomen of verminderen.

Eind oktober plaatst de gemeente op verschil-
lende locaties extra putten. Bepalend voor 
deze locaties zijn onder andere aanwezigheid 
bomen en wortels, lichtmasten, riolering en 
ondergrondse kabels en leidingen in combina-
tie met waar zich het meeste water verzameld

Waar komen de extra putten:
• 2 stuks in de berm van de Bremlaan
• 2 stuks in de berm van het Eksterpad
• 1 stuks in de berm van de Rondeweg

Een buis met een diameter van ongeveer 30 
cm en een lengte van ca. 6 meter plaatsen ver-
ticaal in de grond geplaatst. Tevens wordt elke 
verticale buis aangesloten op een verlaagde 
straatkolk met hieromheen een betonnen 
omranding ter afwerking.

Maatregelen tegen grondwateroverlast
Als eigenaar van een woning bent u verant-
woordelijk voor het nemen van maatregelen 
tegen grondwateroverlast. Als u last hebt van 
grondwateroverlast ga dan eerst na of uw 
buren dezelfde problemen hebben. Als u de 
enige bent die last heeft van grondwaterover-
last bekijk dan of uw riolering of waterleiding 
niet lek is. Als tijdelijke maatregel kunt u een 
pomp op de vloer zetten die het water naar 
buiten pompt. De pompen kunt u huren of 
kopen bij de grotere bouwmarkten. Op langere 
termijn zijn er wel een aantal maatregelen die 
kunnen helpen deze problemen te voorkomen: 

- ondervloeren en kelders waterdicht maken
- kruipruimtebodems isoleren
- onderkant van de beneden vloer isoleren
-  kruipruimtes en kelder eventueel met zand 

dicht(er) maken
- kelders en kruipruimtes goed ventileren

Alleen bedoeld voor blad

BLADKORVEN IN VUGHT 
Het is weer herfst. Op meerdere plaatsen zetten we bladkorven neer om blad 
te verzamelen. De gemeente verwijdert het blad van de openbare weg, van 
grasvelden en uit de gemeentelijke plantsoenen.

Alleen voor bladafval 
De bladkorven zijn alleen bedoeld voor blad. Afval van snoeiwerkzaamheden bij u in de tuin 
kunt u gratis bij de milieustraat inleveren of in uw groene container voor GFT-afval doen. 
Wordt er in de bladkorf ander afval dan gemeentelijk blad gestort, dan verwijderen we de 
bladkorf.
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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   Openbare Bibliotheek, Dorpsstraat 28,Vught  

ma t/m do 10.00-18.00 uur, vrij 10.00-20.00 
uur, za 10.00-17.00 uur

c  Bouwen en Wonen (op afspraak)
d  Beheer Openbare Ruimte
Op verzoek kan, tegen betaling van verschul-
digde 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 monde-
ling 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 behande-
lend ambtenaar treft u aan bij de stukken die 
ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze indie-
nen 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 hier-
bij 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 ziens-
wijzen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als 
in procedure 2 is omschreven. 

4 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 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 voor-
lopige 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 beschik-
ken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de site voor de precieze voor-
waarden. Voor het indienen van een beroep-
schrift is griffierecht verschuldigd. 
Het beroepschrift schorst de werking van het 
besluit niet. Als sprake is van een spoedei-
sende zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen 
bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank. 

PROCEDURES

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN 
‘ACHTERSTRAAT NAAST 2’, VUGHT 
De gemeenteraad van Vught heeft op 5 oktober 2017 het bestemmingsplan 
‘Achterstraat naast 2’ vastgesteld. Met het nieuwe plan wordt een Ruimte voor 
Ruimte woning mogelijk gemaakt op het perceel kadastraal bekend als Vught sectie 
H nr 2155, plaatselijk bekend Achterstraat ong. te Cromvoirt.
 
Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het bestemmingsplan ligt ter inzage van don-
derdag 19 oktober tot en met woensdag 29 
november 2017. U kunt in deze periode de 
stukken op werkdagen van 9:00 tot 12:30 
uur inzien bij de ontvangst- en informatieba-
lie van het gemeentekantoor, Secretaris van 
Rooijstraat 1 te Vught. Het plan is ook te zien 
via www.vught.nl of via www.ruimtelijkeplannen.
nl (NL.IMRO.0865.bgBPAchterstrbij2-VG01).

Hoe kunt u reageren op het plan?
Binnen de genoemde termijn kan beroep wor-
den ingesteld door belanghebbende die tijdig 
hun zienswijzen bij de gemeenteraad hebben 
kenbaar gemaakt of redelijkerwijs niet kunnen 
worden verweten dat zij niet tijdig hun ziens-
wijze bij de gemeenteraad naar voren hebben 
gebracht.

Een beroepschrift dient u in bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. In het 
beroepschrift staan in ieder geval: uw naam en 
adres, de dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het beroep is gericht, de 
redenen van het beroep en uw handtekening. 

Het besluit tot vaststelling van het bestem-
mingsplan treedt in werking op 30 november 
2017. Indien binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is inge-
diend, treedt het besluit tot vaststelling niet in 
werking voordat op dat verzoek is beslist. Als 
u beroep instelt, blijft het besluit geldig totdat 
de Raad van State over uw beroep heeft beslist. 
Misschien kunt of wilt u die beslissing over uw 
beroep niet afwachten.

Dan kunt u de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State 
vragen om een voorlopige voorziening of 
schorsing. U moet dan wel een beroepschrift 
hebben ingediend. 

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘UITBREIDING
NMKV’ EN ONTWERPVERZOEK HERBEGRENZING
Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan inclusief verzoek om herbegrenzing vanaf 19 oktober 2017 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het 
perceel kadastraal bekend gemeente Vught, sec-
tie A, nummer 654. Met dit bestemmingsplan 
wordt de omzetting van de bestemming ‘Bos’ 
naar de bestemming ‘Cultuur en Ontspanning’ 
ten behoeve een uitbreiding van het museum 
met ca 300m2 aan de noordzijde met een 
groepsontvangstzaal mogelijk gemaakt. 
Ontwerpverzoek tot herbegrenzing NNB en 
bestaand stedelijk gebied inclusief gebieds-
aanduidingen Beperkingen veehouderij en 
Cultuurhistorisch vlak.

In het ontwerpbestemmingsplan wordt uit-
gegaan van een herbegrenzing van het 
Natuurnetwerk Brabant. Om die reden is 
ook een herbegrenzing van het bestaand ste-
delijk gebied in het plangebied noodzake-
lijk. Daarnaast zullen de gebiedsaanduidingen 
‘Beperkingen veehouderij’ en ‘Cultuurhistorisch 
vlak’ worden herbegrensd. 

Ongeveer 341 m² van het plangebied is gelegen 
in het NNB. De Verordening ruimte van de pro-
vincie Noord-Brabant bevat regels ten aanzien 
van de herbegrenzing en compensatie van NNB. 
In dit kader is het voornemen een verzoek in 
te dienen bij het college van Gedeputeerde 
Staten van de provincie Noord-Brabant tot 
herbegrenzing. Ook tegen dit voornemen kun-
nen zienswijzen worden ingediend. 

Het ontwerp van het bestemmingsplan met 
bijlagen met daarin de motivering tot herbe-
grenzing ligt van donderdag 19 oktober 2017 
tot en met woensdag 29 november 2017 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de ontvangst- en 
informatiebalie van het gemeentekantoor, Secr. 
van Rooijstraat 1 te Vught.

U kunt de stukken ook via internet (www.
vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
ID-nummer NL.IMRO.0865.BPUitbrNMKV-
ON01) raadplegen, thuis of in de hal van het 
gemeentekantoor. Tegen betaling zijn afschriften 
van de ter inzage liggende stukken verkrijgbaar. 

Gedurende de genoemde termijn kan eenie-
der schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 
over het ontwerpbestemmingsplanen/of het 
ontwerpverzoek om herbegrenzing, kenbaar 
maken.

Een schriftelijke zienswijze wordt gericht aan 
de gemeenteraad van Vught. Het postadres is: 
Postbus 10100, 5260 GA Vught. In de ziens-
wijze moet duidelijk worden aangegeven of 
het betrekking heeft op het ontwerpbestem-
mingsplan en/of op het ontwerpverzoek tot 
herbegrenzing.

Voor het geven van een mondelinge reactie 
kunt u contact opnemen met de afdeling 
Ontwikkeling. 

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘DORPSSTRAAT 28 VUGHT’
Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend dat het ontwerpbestem-
mingsplan vanaf 19 oktober 2017 ter inzage ligt.

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het 
perceel kadastraal bekend gemeente Vught, sec-
tie L, nummer 2676 en een gedeelte van num-
mer 4118. Middels dit bestemmingsplan wordt 
de omzetting van de bestemming ‘Centrum – 3’ 
naar de bestemming ‘Wonen’ ten behoeve van 
de beoogde 8 wooneenheden en 19 parkeer-
plaatsen van het plangebied aan Dorpsstraat 28 
te Vught mogelijk gemaakt.

Het ontwerp van het bestemmingsplan met 
bijlagen ligt van donderdag 19 oktober 2017 
tot en met woensdag 29 november 2017 gedu-
rende zes weken ter inzage bij de ontvangst- 
en informatiebalie van het gemeentekantoor, 
Secretaris van Rooijstraat 1 te Vught. U kunt 

de stukken ook via internet (www.vught.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer 
NL.IMRO.0865.vghBPdorpsstraat28-ON01) 
raadplegen, thuis of in de hal van het gemeen-
tekantoor. Tegen betaling zijn afschriften van de 
ter inzage liggende stukken verkrijgbaar. 

Gedurende de genoemde termijn kan eenie-
der schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 
over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar 
maken. Een schriftelijke zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan wordt gericht aan 
de gemeenteraad van Vught. Het postadres is: 
Postbus 10100, 5260 GA Vught. Voor het geven 
van een mondelinge reactie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Ontwikkeling. 

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

- Ontwerp bestemmingsplan ‘Stadhouderspark, 
deelgebied Kamers 1’

• 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.

Zondag 12 november van 13.30-18.30 uur

DAG VAN DE MANTELZORG
Bent u mantelzorger? Dan bent u van harte uitgenodigd op zondag
12 november voor de Dag van de Mantelzorg op Landgoed Huize Bergen 

Programma 
 13.30 Inloop 
 14.00  Ontvangst, welkom door Wethouder Heijboer 
 14.30  Er zijn verschillende activiteiten waar je er twee uit kunt kiezen: 
  • Creatief bezig zijn met macramé, fotografie en armbanden maken
  • Verwenactiviteiten zoals voetreflex, nagels lakken en diverse massages 
  • Lezing over Van Gogh 
  • Workshop mindfulness en tarotkaarten
  • Proeverij van wijn en bier 
 16.30  Rad van Avontuur met leuke prijzen 
 17.15  Stamppottenbuffet 
 18.30  Afsluiting en kleine attentie 

Aanmelden?
Stuur een mail naar info@welzijnvught.nl of bel naar 073 656 53 50.

VERORDENING ADVIESRAAD SOCIAAL 
DOMEIN VASTGESTELD
De gemeenteraad van Vught heeft op 5 oktober 2017 (de Verordening Adviesraad 
Sociaal Domein Vught vastgesteld. 

Gemeenten zijn verplicht burgers te betrek-
ken bij het ontwikkelen van het beleid over  
maatschappelijke ondersteuning, jeugd en par-
ticipatie. In de ‘Verordening Adviesraad  Sociaal 
Domein Vught’ is vastgelegd hoe we dit vorm-
geven. Met een Adviesraad Sociaal Domein heb-
ben  burgers van Vught en organisaties inspraak 
op het hele sociale domein bij de beleidsvor-
ming door college en gemeenteraad.
De leden van de Adviesraad hebben oog 
voor beleid en bestuur. Ook vervullen zij een 
brugfunctie naar de Vughtse samenleving. Zij 

bevorderen het draagvlak vanuit cliënten- en 
burgerperspectief.

De Adviesraad is alert op ontwikkelingen, kan-
sen en knelpunten binnen de voor de gemeen-
te Vught relevante onderwerpen over zaken 
die het gehele sociale domein betreffen. De 
Adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies.
U vindt de verordening op www.overheid.nl en 
www.wegwijsplus.vught.nl/documenten.
Hebt u vragen? Neem contact op met Wegwijs+ 
(073-6580750) of wegwijs@vught.nl
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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 dinsdagmorgen in het gemeente-
kantoor. Voor meer informatie kunt u con-
tact 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 09.00 
tot 12.30 uur.

INGEKOMEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
-  Diverse locaties in Vught, het kappen van 46 

dode en zieke bomen, OV20171232, ingeko-
men op 5 oktober 2017;

-  Kerkstraat 40, het uitbreiden van de woning 
en vervangen dakkapellen, OV20171233, inge-
komen op 5 oktober 2017;

-  Boterbloemstraat 27, het aanleggen van een 
in-/uitrit, OV20171234, ingekomen op 5 okto-
ber 2017;

-  De Koepel kavel 12, het bouwen van een 
woonhuis en aanleggen in-/uitrit, OV20171235, 
ingekomen op 6 oktober 2017;

-  De Bréautélaan 7, het kappen van twee beuken 
in de voortuin, OV20171236, ingekomen op 9 
oktober 2017;

-  Ploegveld 11, gedeeltelijk gebruik van de 
woning als werkruimte voor dienstverlening, 
OV20171238, ingekomen op 10 oktober 2017;

-  Dorpsstraat 46, aanbrengen van een nieu-
we brandwerende trapopgang en maken 
van een badkamer op de eerste verdieping, 
OV20171237, ingekomen 10 oktober 2017;

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

VERLEENDE OMGEVINGS-
VERGUNNINGEN BOUW
•  Wildpad 5, het eenzijdig ophogen van het 

dak i.v.m. het verbouwen van de 1e verdie-
ping, OV20171201.

De vergunning is verzonden op 9 oktober 2017.
•  Obrechtsingel 18, het verbouwen en uitbrei-

den van de garage, OV20171223.
De vergunning is verzonden op 10 oktober 
2017.

•  Leeuwensteinlaan 35,  intern verbouwen van 
de woning, OV20171221.

De vergunning is verzonden op 11 oktober 
2017.

•  Nieuwkuijkseweg perceel H 1979, het plaat-
sen van een antenne, OV20171202.

De vergunning is verzonden op 13 oktober 
2017.

•  Jan van Amstelstraat 53A, het verplaatsen 
en vergroten van het hekwerk rondom tuin, 
OV20171193.

De vergunning is verzonden op 13 oktober 
2017.

KAP
•  De Bréautélaan 7, verleende vergunning voor 

kap van één beuk in de voortuin (nr. 1), wei-
gering vergunning voor kap één beuk in de 
voortuin (nr. 2), OV20171236.

De vergunningen is verzonden op 11 oktober 
2017.
                
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING

•  Rozenstraat 4, uitbreiden van de woning, 
OV20171230.

De vergunning is verzonden op 11 oktober 
2017.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1c 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. 

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE

•  Glorieuxlaan 1, brandveilig gebruik gebouw 
Nachtegaal, UV20174007.

De vergunning is verzonden op 9 oktober 2017.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1c en 5 van toepas-
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen 
zes weken met ingang van de dag na publicatie 
ingediend worden.

VERLEENDE VERGUNNING
VERKOOP VUURWERK
•  Stationsstraat 33A, het ter beschikking stel-

len van vuurwerk op 28, 29 en 30 december 
2017 tussen 8.00 en 22.00 uur, AP20170300. 

De vergunning is verzonden op 6 oktober 2017.
•  De Schakel 7, het ter beschikking stellen van 

vuurwerk op 28, 29 en 30 december 2017 
tussen 8.00 en 22.00 uur, AP20170287.

De vergunning is verzonden op 6 oktober 2017.
•  Jan van Speykstraat 20, het ter beschik-

king stellen van vuurwerk op 28, 29 en 30 
december 2017 tussen 8.00 en 22.00 uur, 
AP20170303.

De vergunning is verzonden op 13 oktober 
2017.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1c 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. 

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Den Hoek 3, verbouwen van de begane 

grond, SM20177042, ingekomen 17 septem-
ber 2017.

De melding is geaccepteerd op 11 oktober 
2017.

•  Deutersestraat 41, slopen en verwijde-
ren van asbest van de voormalige stallen, 
SM20177046, ingekomen 28 september 2017.

De melding is geaccepteerd op 11 oktober 
2017.

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

VERLEENDE VERGUNNING 
OVERSCHRIJDEN GELUIDSNORM

•  Van de Pollstraat 3A, het overschrijden van 
de geluidsnorm op zaterdag 4 november 
2017 tot maximaal 24.00 uur, AP20170257. 

De vergunning is verzonden op 6 oktober 2017.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1c 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.

ONTHEFFING SLUITINGSUUR
•  Van de Pollstraat 3A, ontheffing sluitingsuur 

in de nacht van zaterdag 4 november op 
zondag 5 november 2017 tot uiterlijk 01.00 
uur, AP20170256.

De ontheffing is verzonden op 9 oktober 2017.
•  Van de Pollstraat 3A, ontheffing sluitingsuur 

in de nacht van zaterdag 16 december op 
zondag 17 december 2017 tot uiterlijk 01.00 
uur, AP20170258.

De ontheffing is verzonden op 9 oktober 2017.
•  Brabantlaan 1, ontheffing sluitingsuur in de 

nacht van zaterdag 4 november op zondag 
5 november 2017 tot uiterlijk 01.00 uur, 
AP20170288.

De ontheffing is verzonden op 9 oktober 2017.
•  Eikenlaan 18, ontheffing sluitingsuur in de 

nacht van donderdag 9 november op vrijdag 
10 november 2017 tot uiterlijk 01.00 uur, 
AP20170305.

De ontheffing is verzonden op 13 oktober 
2017.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1c 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. 

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  St.-Michielsgestelseweg 5A, het houden van 
Vogelshow  “Het Gouden Ei 2017” op vrijdag 
27 oktober van 20.00 tot 00.00 uur en op 
zaterdag 28 en zondag 29 oktober 2017 van 
10.00 tot 18.00 uur, AP20170285.

De vergunning is verzonden op 9 oktober 2017.
•  Boslaan (IJzeren Man), het houden van diver-

se schaatsactiviteiten in de winterperiode 
van 15 november 2017 tot en met 15 maart 
2018, AP20170302.

De vergunning is verzonden op 13 oktober 
2017. 

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1c 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. 

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 milieube-
heer is/zijn ingekomen:

-op 13 juli 2017 melding op grond van het 
Besluit algemene regels inrichtingen milieube-
heer (activiteitenbesluit), voor het starten van 
een dierenkliniek gespecialiseerd in de behan-
deling van topsportpaarden, MM20170010, 
gevestigd aan de Deutersestraat 43 te Vught.
De melding is geaccepteerd op 10 oktober 
2017.

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

BOUWEN 
EN WONEN

MILIEU


