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VERGADERING COMMISSIE 
STRAATNAAMGEVING
Op maandag 3 september 2018 om 15.45 uur vergadert de commissie 
Straatnaamgeving. Op de agenda staat het toekennen van (straat)namen aan het 
Isabellaveld (Stadhouderspark). De vergadering is openbaar en wordt gehouden in 
het raadhuis, Leeuwensteinplein 5 in Vught. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen via c.van.den.wildenberg@vught.nl.

De afdeling Beheer Openbare Ruimte 
(BOR) zorgt ervoor dat Vught mooi, 
veilig en schoon is en blijft. Maar wie 
zijn nou de mannen en vrouwen achter 
deze afdeling. Deze week: Bertwin van 
Liempt

Maandagmorgen 25 juni half 8. Bertwin zit fris 
en fruitig aan zijn bakje koffie. Hij is klaar om 
aan de slag te gaan. Zijn vaste collega is met 
vakantie. Vandaag gaat hij op pad met een vrou-
welijke collega. “Gezellig, vandaag even andere 
praat.” glimlacht Bertwin. 

Bertwin van Liempt uit Berlicum is 48 jaar. 
Hij werkt vier jaar via de WSD bij de afdeling 
Beheer Openbare Ruimte (BOR). “Hiervoor 
werkte ik bij een stucadoorsbedrijf. Via mijn 
oom hoorde ik dat ze iemand zochten bij de 
BOR met een rijbewijs. Ik heb gesolliciteerd en 
ben aangenomen. Tot op de dag van vandaag 
heb ik daar nog geen moment spijt van gehad. 
Als het aan mij ligt, blijf ik nog lekker lang hier 
werken. Ik ben dan wel een wsd’er, maar ik ben 
onderdeel van de BOR groep. En dat voelt heel 
goed!”

Voordat Bertwin met zijn busje Vught ingaat, 
pakt hij eerst de meldbonnen uit zijn bakje. Op 
deze bonnen staan de meldingen die via de 
meldlijn binnengekomen zijn. “Deze meldingen 
kunnen over van alles gaan.”, zegt Bertwin. 
''Bijvoorbeeld over een lading laminaat die 
ergens achtergelaten is''. 

Mooi werk
Bertwin leegt iedere donderdag de afvalbakken, 
verwijdert continu illegale sandwichborden van 
bedrijven buiten Vught en ruimt dode dieren 
op. Daarnaast prikt hij zwerfafval, dag in en dag 
uit. “Ik doe mijn werk met heel veel plezier. Ik 
ben de hele dag buiten onder de mensen en 
heb afwisselend werk. Ze bellen ons voor het 
opslaan van meubelen bij een huisuitzetting. 
Maar weten ons ook te vinden voor het oprui-

men van frietvet op de stoep.” 

Soms ondankbaar werk
''Bewoners zeggen vaak tegen mij: Jij bent goed 
bezig! Waarop ik antwoord…Waarmee? Afval 
opruimen van een ander?” De goedlachse 
Bertwin vertelt verder: “ Ik heb mooi werk 
maar ook ondankbaar werk. Je loopt altijd 
achter de feiten aan. Dan heb ik net een stoep 
schoongemaakt en ligt er na 5 minuten gewoon 
weer afval. Maar ja, dat is mijn werk!” 

Fanatieke tennisser
Bertwin is een hardwerkende en behulpzame 
man. Niet alleen in gemeente Vught, maar ook 
in gemeente Sint Michielsgestel. In 2017 kreeg 
hij voor zijn vrijwilligerswerk een Koninklijke 
onderscheiding. “Niet alleen ik,” zegt hij trots. 
''Mijn broer ook. Wij doen het vrijwilligerswerk 
samen. Met hem lach en huil ik.” Naast zijn 
werk, heeft Bertwin ook nog een hobby, name-
lijk tennissen. Vijf dagen in de week staat hij 
op het tennisveld om samen met anderen een 
balletje te slaan.

Schoonhouden doen we samen
Het is belangrijk om samen gemeente Vught 
mooi, veilig en schoon te houden. Bertwin heeft 
dan ook een verzoek aan iedereen. “Neem 
alstublieft uw afval mee of gooi het in de afval-
bakken. Het is een kleine moeite voor u en een 
groot gebaar voor ons!

Deze week: Bertwin van Liempt

MAAKT U KENNIS MET 
ONZE MEDEWERKERS 
VAN DE BOR

HARTELIJK DANK VOOR EEN HARTVEILIG 
VUGHT

Wethouder Saskia Heijboer geflankeerd door Pieter de Lange en Chris Broekmeulen (links) en Peter van 
den Dungen (rechts).

U las het hier al eerder: Vught is ‘hartveilig’. Dat houdt in dat er voldoende Automatisch 
Externe Defibrillators (AED’s) in onze gemeente zijn om snel en succesvol in te kun-
nen grijpen bij een hartstilstand. Voor wethouder Saskia Heijboer was het volop reden 
om de vertegenwoordigers van het Rode Kruis persoonlijk te bedanken voor hun 
steun bij deze succesvolle operatie van levensbelang.

De tevreden Vughtse wethouder ontving de 
heren Chris Broekmeulen, Peter van den 
Dungen en Pieter de Lange van het Rode Kruis 
met een warme handdruk en verfrissende trak-
tatie. Zeker, er mocht ‘geproost’ worden op het 
succes, maar aan de feestelijke koffietafel werd 
al direct duidelijk dat de gemeenschappelijke 
ambities van gemeente en Rode Kruis verder 
gaan. Achterover leunen is er niet bij.

De volgende stappen
De ambities richten zich op nog meer aan-
gemelde AED’s, meer opgeleide hulpverleners 
en goed onderhoud en tijdige vervanging van 
de operationele AED’s. Daarmee wordt het 
Vughtse AED-net verzekerd van een bedrijfs-
zekere en betrouwbare toekomst. Het zijn vol-
gende stappen in een proces dat met de huidige 
AED-dekking in Vught een voortvarende start 

gemaakt heeft. Met dank aan alle betrokkenen. 

Meld uw AED aan 
Hebt u (als bedrijf of organisatie) een AED? 
Meld deze dan aan bij www.hartslagnu.nl en laat 
weten wanneer uw AED beschikbaar is voor 
de hulpverlening. Zo levert u een waardevolle 
bijdrage aan een nog ‘hartveiliger Vught’. 

Als het erop aankomt…
Op het moment dat iemand een hartstilstand 
heeft, belt u zo snel mogelijk 112. De mede-
werkers van het alarmnummer sturen een 
WhatsApp bericht naar burgerhulpverleners. 
Daarin staat waar de dichtstbijzijnde AED 
gehaald moet worden en welke code u kunt 
gebruiken om de AED-kast te openen. Hierdoor 
kan zo snel al mogelijk met reanimatie gestart 
worden.

PRORAIL WERKT AAN HET SPOOR
Tijdelijke afsluitingen overwegen

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
Heijnen, J.H. 04-12-1966 01-08-2018 Onbekend
Vermeulen Windsant, C.A.H.M. 29-03-1976 01-08-2018 Onbekend

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

Binnenkort gaat ProRail van start met werkzaamheden aan het spoor in Vught. Het 
gaat hierbij om onderhoudswerk dat niets te maken heeft met het Project PHS.

Waar gebeurt wat?
Tussen de Margrietlaan en de overweg Cromvoirtsepad 
wordt een deel van het spoor vernieuwd. ProRail ver-
vangt de dwarsliggers en de ballast (het spoorgrind). 
Ook de overweg Cromvoirtsepad wordt vernieuwd. 
Zo zorgt ProRail ervoor dat de treinen betrouwbaar 
kunnen blijven rijden. Als u in de buurt woont, kunt u 
last hebben van geluid- en lichthinder. In het overzicht 
hieronder ziet u waar we wanneer aan de slag gaan.

Overwegen tijdelijk gesloten
De overwegen Aert Heymlaan, John F. Kennedylaan 
en Cromvoirtsepad zijn alle afgesloten vanaf vrij-
dag 17 augustus 23.00 uur tot en met maandag 20 
augustus, 6.00 uur. Gele borden leiden u over de 
omleidingsroutes. 

Waarom werkt ProRail ’s nachts?
’s Nachts (en in het weekend) rijden er minder trei-
nen. ProRail erkent dat het werken in de nacht ver-
velend voor u kan zijn. Daarom houden de medewer-
kers zoveel mogelijk rekening met hun omgeving en 
proberen zij de overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Gevolgen treinverkeer 
Tijdens het werk rijden er minder of geen treinen. 
Kijk voor actuele reisinformatie op www.ns.nl.

Vragen?
Neemt u bij vragen contact op met ProRail tel. 0800-
776 72 45. 

  
Op maandag 3 september 2018 om 15.45 uur vergadert de commissie Straatnaamgeving. Op de 
agenda staat het toekennen van (straat)namen aan het Isabellaveld (Stadhouderspark). De 
vergadering is openbaar en wordt gehouden in het raadhuis, Leeuwensteinplein 5 in Vught. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen via c.van.den.wildenberg@vught.nl. 
 
** 
 
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  
en voorletters          vertrek naar 
 
Heijnen, J.H.     04-12-1966  01-08-2018  Onbekend 
Vermeulen Windsant, C.A.H.M.29-03-1976  01-08-2018  Onbekend 
 
Procedure 
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het 
aanvraagnummer 
 
** 
 
PRORAIL WERKT AAN HET SPOOR 
Tijdelijke afsluitingen overwegen 
 
Binnenkort gaat ProRail van start met werkzaamheden aan het spoor in Vught. Het gaat 
hierbij om onderhoudswerk dat niets te maken heeft met het Project PHS. 
 
Waar gebeurt wat? 
Tussen de Margrietlaan en de overweg Cromvoirtsepad wordt een deel van het spoor vernieuwd. 
ProRail vervangt de dwarsliggers en de ballast (het spoorgrind). Ook de overweg Cromvoirtsepad 
wordt vernieuwd. Zo zorgt ProRail ervoor dat de treinen betrouwbaar kunnen blijven rijden. Als u in 
de buurt woont, kunt u last hebben van geluid- en lichthinder. In het overzicht hieronder ziet u waar 
we wanneer aan de slag gaan. 
 
Waar? Wanneer? Wat? 
Spoor vanaf Margrietlaan tot 
aan de John F. Kennedylaan 

vrijdag 17 augustus 23.00 uur - 
maandag 20 augustus 6.00 uur 

Vernieuwen spoor 

Cromvoirtsepad vrijdag 17 augustus 23.00 uur - 
maandag 20 augustus 6.00 uur 

Vernieuwen overweg 

 
Overwegen tijdelijk gesloten 

DURF JOUW DROOM VOOR JOUW WIJK TE 
BEDENKEN
Donderdag 23 augustus 19.30 uur
Van 26 oktober t/m 4 november vindt de Week van de Gastvrijheid plaats in Vught 
Centrum. Organisaties en bewoners organiseren in deze week activiteiten voor jong 
en oud om met elkaar in contact te komen op verschillende plekken in de buurt. Heb 
jij ideeën voor deze week? Dan nodigen we je uit om je idee met ons te delen.

Verras je buurtgenoten, jezelf en de organisatie 
met jouw droom. Vertel je ideeën voor sport of 
spel, muziek of cultuur, samen eten of iets met 
natuur.
Wil je meedenken over het programma? Of 

mee helpen met de organisatie? Kom dan op 
donderdag 23 augustus vanaf 19.30 uur naar de 
Vlasborch, Vlasmeersestraat 99 in Vught. Mailen 
kan natuurlijk ook, info@samensterkindewijk.nl 
of bel naar Welzijn Vught 073 656 53 50.



   Bezoekadres: Secr. van Rooijstraat 1, Vught. Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl       Gemeente Vught        @Vught        06 11 13 32 51

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 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 behan-
delend ambtenaar treft u aan bij de stukken 
die ter inzage liggen. U kunt uw zienswijze 
indienen gedurende de termijn dat de aan-
vraag ter inzage ligt bij de aangegeven instan-
tie (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 ziens-
wijze 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 inge-
diend door belanghebbenden (gedurende 
een termijn van 6 weken). Het bezwaarschrift 
moet worden ondertekend en moet ten min-
ste 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 
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 inge-
diend 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 
voorwaarden. Voor het indienen van een 
beroepschrift is griffierecht verschuldigd. 
Het beroepschrift schorst de werking van het 
besluit niet. Als sprake is van een spoedeisen-
de zaak, kunt u tegelijkertijd een verzoek 
om een voorlopige voorziening indienen 
bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank. 

PROCEDURES

ANDERE VERKEERSSITUATIE BIJ HET IKC  
‘DE AVONTURIER’ VUGHT ZUID
Brabantlaan en Lidwinastraat
Op 20 augustus opent het nieuwe IKC ‘De Avonturier’ Vught Zuid haar schooldeuren. 
Om het bij de school voor de kinderen veilig te houden, verandert de verkeerssituatie 
bij het IKC. De wijzigingen hebben betrekking op de Brabantlaan (tussen de rotondes 
Molenstraat en Wolfskamerweg) en de Lidwinastraat (gedeelte tussen de Brabantlaan 
en de Baarzenstraat). Op dit moment zijn we daar nog aan het werk. Met ingang van 
het nieuwe schooljaar, op maandag 20 augustus 2018 gaan deze wijzigingen in.

Wat houdt de wijziging in?
•  De Lidwinastraat (zuidzijde) tussen de 

Brabantlaan en de Baarzenstraat wordt van 
een éénrichtingsweg omgevormd naar twee 
rijrichtingen.

•  De doorgaande rijbaan Lidwinastraat (noordzij-
de) tussen de Baarzenstraat en de Brabantlaan 
vervalt. Dit wordt gedeeltelijk een fietspad 
in combinatie met een voetgangersgebied / 
schoolplein. 

•  De groenstrook die tussen beide rijbanen van 
de Lidwinastraat ligt, verdwijnt voor een groot 
deel. Hier komt een Kiss & Ride zone en een 
parkeerhof met ongeveer 70 parkeerplaatsen.

•  De Brabantlaan richten we opnieuw in. Er 
komen fietspaden aan beide zijden en twee 
verkeersdrempels ter hoogt van de kruising 
Brabantlaan – Lidwinastraat. 

•  In de Brabantlaan leggen we twee zebrapaden 
aan, zodat voetgangers veilig over kunnen steken.

•  Het schoolplein dat naar de hoofdingang van 
het IKC en het Jeugd- en Jongerencentrum 
Elzenburg leidt, heeft een openbaar karakter

Waar moet ik op letten?
•  Brengt u uw kinderen met de auto naar de 

basisschool? Maak dan gebruik van de Kiss & 
Ride zone in de Lidwinastraat

•  Brengt u uw kinderen met de auto naar het 
kinderdagverblijf? Maak dan gebruik van het 
parkeerhof in de Lidwinastraat

•  Komt u sporten in de sporthal en komt u met 
de auto?  Maak dan gebruik van het parkeerhof 
in de Lidwinastraat

•  Komt u met de fiets? Dan kunt u gebruik maken 
van de fietsenstalling aan de zijkant van het IKC 
of de fietsenstalling op het schoolplein bij de 
hoofdingang.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
Het volgende plan ligt ter inzage:

-   Voorontwerpbestemmingsplan  
‘Grote Zeeheldenbuurt’

•  U vindt alle informatie over de plannen, gebie-
den 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.

WEGWERKZAAMHEDEN

Moleneindplein, herinrichting
•  Het voetgangersgebied rondom het 

Moleneindplein wordt opnieuw ingericht. Er is 
plaatselijk overlast op de trottoirs in verband 
met de werkzaamheden. 

•  Vanaf maandag 20 augustus t/m vrijdag 7 
september is de Esscheweg gestremd ter 
hoogte van de zuidelijke aansluiting met het 
Moleneindplein. 

•  Vanaf maandag 10 september t/m vrijdag 14 
september is de Esscheweg gestremd ter 
hoogte van de noordelijke aansluiting met het 
Moleneindplein.

Lidwinastraat /Brabantlaan, inrichting 
openbare ruimte Elzenburg

•  De Lidwinastraat (noordzijde) is gestremd 
tussen de Molendwarsstraat en de 
Baarzenstraaten. Het eenrichtingverkeer in de 
Molendwarsstraat wordt tijdelijk opgeheven.

Maurickplein, beachvolleybal toernooi
•  Het Maurickplein is afgesloten vanaf vrijdag 31 

augustus 09.00 uur t/m maandag 3 september 
17.00 uur.

•  Het gedeelte van de Taalstraat tussen de 
Helvoirtseweg en het Maurickplein wordt dood-
lopend. Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

• Grote Gent blijft bereikbaar

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 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 9.00 en 17.00 uur 
en vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur.

INGEKOMEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING
BOUW

-  St.-Elisabethstraat 19, bouwen van een beweeg-

zaal, OV20181204, ingekomen 24 juli 2018
•  Loonsebaan 82 A, houten kozijnen vervangen 

door aluminium kozijnen met dubbel glas, 
OV20181206, ingekomen 25 juli 2018

•  John F. Kennedylaan 5, plaatsen van een dakka-
pel aan de voor- en achterzijde van de woning, 
OV20181207, ingekomen 26 juli 2018

•  Esscheweg 39, doorbreken van een muur van 
keuken en badkamer, OV20181208, ingekomen 
26 juli 2018

•  Vondelstraat 10, aanbouwen van een overkap-
ping, OV20181209, ingekomen 26 juli 2018

•  Lunettenlaan 600, realiseren van een groeps- 
en indicatiecentrum en de renovatie van het 
bestaande gebouw, OV20181210, ingekomen 
26 juli 2018

•  Bremlaan 12, plaatsen van een hekwerk, 
OV20181212, ingekomen 30 juli 2018

•  Jan van Galenstraat 17, het plaatsen van een 
dakkapel aan de voorzijde van de woning, 
OV20181219, ingekomen op 8 augustus 2018

BOUW EN IN-/UITRIT
-  Raamweg 9, verbouwen van de woning en het 

aanleggen van een in-/uitrit, OV20181201, inge-
komen 23 juli 2018

-  Andrej Sacharovlaan, perceel D 5131 kavel 31, 
bouwen van een woning en het aanleggen van 
een in-uitrit, OV20181211, ingekomen 27 juli 
2018

BOUW EN RECLAME
-  St.-Lambertusstraat 55, plaatsen van een sig-

ning, OV20181202, ingekomen 24 juli 2018

IN-/UITRIT
-  Perceel D 592 Ruimte voor Ruimte Vught Zuid, 

collectieve aanvraag inritvergunning voor plan 
Ruimte voor Ruimte Vught Zuid,OV20181203, 
ingekomen 12 juli 2018

-  Willem-Alexanderlaan 5, het verbreden van 
de in-/uitrit, OV20181216, ingekomen op 7 
augustus 2018

BOUW EN PLANOLOGISCHE AFWIJKING
-  Louise de Colignylaan 31, plaatsen van een 

poort, OV20181199, ingekomen 20 juli 2018
 
BRANDVEILIG GEBRUIK

-  Koninginnelaan 1 C, brandveilig gebruik voor 
Molenven, UV20184014, ingekomen 24 juli 
2018

-  Taalstraat 53 en 53A, het brandveilig gebruik, 
UV20184015, ingekomen op 1 augustus 2018

-  Bosscheweg 2, brandveilig gebruik Van der Valk 
Vught, UV20184016, ingekomen op 1 augustus 
2018

-  Industrieweg 9C, brandveilig gebruik van 
Novalis, UV20184017, ingekomen op 23 juli 
2018

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING 
EN IN-/UITRIT

-  Andrej Sacharovlaan, kavel 6, bouwen van 
een woning en aanleggen van een in-/uitrit, 

VERKEER

BOUWEN 
EN WONEN

OV20181205, ingekomen 24 juli 2018.

BOUW EN MONUMENT
-  Taalstraat 53 en 53A, het verbouwen van het 

pand tot een kinderdagverblijf, OV20181213, 
ingekomen op 1 augustus 2018;

HANDELEN IN STRIJD RO
-  Taalstraat 53 en 53A, het wijzigen van de 

bestemming van de tuin, OV20181214, ingeko-
men op 1 augustus 2018

AANLEG
-  Perceel D 1635 (Beukenhorst), het kappen van 

80 populieren, OV20181217, ingekomen op 4 
augustus 2018;

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING
-  Andrej Sacharovlaan, kavel 29, perceel D 5101, 

bouwen van een woning en het aanleggen van 
een in/uitrit, OV20181147.
De brief is verzonden op 20 juli 2018.

-  Bosscheweg 2A, het aanleggen van een vlonder, 
OV20181153.

De brief is verzonden op 2 augustus 2018.
-  Kraaiengatweg 8, het verplaatsen van een 

inrit en aanleggen van een nieuwe duiker, 
OV20181154.

De brief is verzonden op 2 augustus 2018.

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

Het College van B&W heeft besloten deze 
aanvraag eenmaal te verlengen met zes weken 
met toepassing van artikel 3.9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.
                                                                                                                                            
VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW

-  Marktveld 3, het vernieuwen van de ramen, 
OV20181135.

De vergunning is verzonden op 20 juli 2018.
-  Kampdijklaan 22, plaatsen van een dakkapel 

aan de voorzijde en het maken van een dak-
opbouw aan de achterzijde van de woning, 
OV20181150.

De vergunning is verzonden op 23 juli 2018.
-  Paulusstraat 24, plaatsen van een dakkapel aan 

de achterzijde van de woning, OV20181173.
De vergunning is verzonden op 25 juli 2018.

-  Andrej Sacharovlaan 21, bouwen van een 
woning, OV20181139.
De vergunning is verzonden op 30 juli 2018.

-   St.-Lambertusstraat 55, het plaatsen van een 
signing, OV20181202.

De vergunning is verzonden op 8 augustus 
2018. 

BOUW EN INRIT/UITWEG
-  Andrej Sacharovlaan 23, bouwen van een 

woning en aanleggen van een inrit, OV20181156.
De vergunning is verzonden op 26 juni 2018.

-  Andrej Sacharovlaan 19, het bouwen van 
een woning en aanleggen van een inrit, 
OV20181058.
De vergunning is verzonden op 2 augustus 
2018.

-  Andrej Sacharovlaan 37, het bouwen van 
een woning en aanleggen van een inrit, 
OV20181149.
De vergunning is verzonden op 6 augustus 
2018.

INRIT/UITWEG
-  Andrej Sacharovlaan 27, aanleggen van een 

inrit, OV20181167.
De vergunning is verzonden op 26 juli 2018. 

KAP
-  Perceel B 9581 achter Esschestraat 37, kappen 

van een haagbeuk, OV20181161.
De vergunning is verzonden op 20 juli 2018.

-  Heiweg 26, kappen van 3 sparren in de achter-
tuin, OV20181183.

De vergunning is verzonden op 27 juli 2018.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
-  Kerkstraat 157, Irenelaan 2 t/m 26 (even) en 

Prins Bernhardlaan 21, 23 en 25, bouwen van 
17 woningen, perceelafscheidingen plaatsen 
en voorzieningen plaatsen tijdens de bouw, 
OV20181166.

De vergunning is verzonden op 27 juli 2018.
-  Andrej Sacharovlaan 27, bouwen van een vrij-

staande woning, OV20181059.
De vergunning is verzonden op 15 augustus 
2018.

-  De Bus 2, het bouwen van een tijdelijke blaas-
hal voor een periode van 3 maanden per jaar 
voor 10 jaar, OV20181144.

De vergunning is verzonden op 10 augustus 
2018.
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BOUW EN MONUMENT
-  Albertusstraat 13, het plaatsen van een hoek-

dakkapel en het wijzigen van een gemeentelijk 
monument, OV20181168.
De vergunning is verzonden op 2 augustus 
2018.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b 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

-  Reutsedijk 7, brandveilig gebruik van gebouw 
13 op de Isabella Kazerne, UV20184007.
De vergunning is verzonden op 20 juli 2018.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepas-

sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen 
zes weken met ingang van de dag na publicatie 
ingediend worden.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
-  Kerkstraat 3 A, verwijderen van asbest uit de 

woning, SM20187040, ingekomen 12 juli 2018.
De melding is geaccepteerd op 24 juli 2018.

-  Esscheweg 39, slopen van de aanbouw en bij-
keuken, SM20187043, ingekomen 16 juli 2018.

De melding is geaccepteerd op 24 juli 2018.

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

-  IJzeren man, Boslaan 2, het houden van zwem-
wedstrijden in open water, op 9 september 
2018 van 09.00 uur – 18.00 uur, AP20180238, 
ingekomen op 12 juli 2018.

De vergunning is verzonden op 30 juli 2018.

-  De Bus 2, 95-jarig jubileum Hockeyclub MOP, 
op 1 september 2018 van 09.30 – 24.00 uur, 
AP20180217, ingekomen 14 juni 2018.

De vergunning is verzonden op 30 juli 2018.
-  Reutsedijk 7, theatervoorstellingen MILVA, van 

5 t/m 9 september 2018 om 20.15 uur  en 12 
t/m 15 september 2018 om 20.15 uur – 09.30 

– 24.00 uur, AP20180237, ingekomen 10 juli 
2018.

De vergunning is verzonden op 30 juli 2018.
-  Willem de Rijkelaan, kindervakantieweek Jeugd 
Aktief in de periode 10 augustus 20.00 uur tot 
18 augustus 01.00, AP20180203, ingekomen op 
8 juni 2018.
De vergunning is verzonden op 18 juli 2018.

-  Maurickplein, het houden van een beachvol-
leybal toernooi van vrijdag 31 augustus 2018 
tot en met zondag 2 september 2018 van 
09.00 tot 24.00 uur (hiervoor wordt het 
Maurickplein afgesloten), AP 20180266, inge-
komen op 6 augustus 2018.

De vergunning is verzonden op 9 augustus 
2018.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b 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 
GELUIDSVOORSCHRIFTEN
-  Aert Heymlaan, J.F. Kennedylaan en 
Cromvoirtsepad, het afsluiten van de spoor-
overwegen voor alle verkeer van 18 augustus 
01.00 uur tot en met 20 augustus 2018 05.00 
uur, AP 20180261, ingekomen op 2 augustus 
2018.
De ontheffing is verzonden op 6 augustus 2018.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1b en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen 
zes weken met ingang van de dag na die waarop 
de beschikking is verzonden worden aangete-
kend.                                 


