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HET VERHAAL VAN PRINS HENDRIK
Door Rien van Haperen, voorzitter Prins Hendrik

Sportieve ambities
Prins Hendrik geeft onderdak aan beginnende 
en gevorderde lopers. Bij atletiek zijn er wed-
strijdatleten die zelfs op Olympisch niveau 
deelnemen, maar ook veel jeugdleden die op 
speelse wijze kennis maken met de moeder 
aller sporten. De afdeling gymnastiek biedt een 
grote variatie aan mogelijkheden om te kun-
nen sporten. Van kleutergym tot wedstrijd- en 
recreatie turnen, dames en heren fit en ook 
free running. Ook hier is voor elke leeftijds-
groep wel wat te vinden. Plezier staat steeds 
voorop! Bijzonder binnen Prins Hendrik is 
het thema Uniek Sporten. Mensen met een 
beperking, zoals race runners, running blind en 
mensen met een niet-aangeboren hersenafwij-
king vinden onder deskundige begeleiding hier 
hun weg. 

Sociaal gezicht
Prins Hendrik biedt onderdak aan Partou in 
het kader van de sport-buitenschoolse opvang. 
Jeugd Actief maakt gebruik van de faciliteiten en 
we hebben een prima relatie met MOVE Vught 
voor de naschoolse sportactiviteiten in Vught. 
Van jong tot oud komt eigenlijk iedereen in 
Vught wel in aanraking met Prins Hendrik.

Locatie
De fraaie atletiekaccommodatie op Stad-
houderspark mag zonder overdrijven tot een 
van de best uitgeruste accommodaties in 
deze tak van sport worden gerekend. Naast 
Nationale Kampioenschappen schitteren ook 
jaarlijks de bekende Harry Schulting Games op 
de agenda. En uiteraard is het Stadhouderspark 
de start- en finishlocatie voor de niet meer weg 
te denken Riemersma Leasing Kangoeroeloop 
elk jaar op Tweede kerstdag. De gymnasten 
en turners vinden sinds 2014 hun ‘thuis’ in de 

fraaie accommodatie Vught-Noord direct gele-
gen naast de atletiekaccommodatie. Een unieke 
combinatie met de basisscholen daar!

Wijkpunt
Vanuit onze maatschappelijke functie fungeert 
Prins Hendrik ook als wijkpunt. Onder het 
bezielende beheer van Mary van den Brand 
en haar vrijwilligers staat het clubhuis en de 
accommodatie hier elke vrijdagmorgen van 
09:00 tot 12:00 uur open voor een kopje kof-
fie, een sportieve wandeling of bijvoorbeeld 
deelname aan ‘sjokken voor joggen’ en voor 
mensen met een niet aangeboren hersenafwij-
king problematiek. 
Neem eens de moeite, kom gerust eens langs. 
U krijgt er geen spijt van.

Meer informatie: Rien van Haperen, 
voorzitter@ph.nl of www.ph.nl 

Prins Hendrik is een toonaangevende sportvereniging met circa 2.000 leden. Naast 
het uitstralen van sportieve ambities hebben wij als vereniging onmiskenbaar een 
sociaal gezicht. Wij vinden het belangrijk dat wij een maatschappelijke functie hebben 
in de Vughtse samenleving. Daarom is Prins Hendrik ook een van de zes wijkpunten 
geworden.

WE GAAN WEER SJORSEN. DOE JIJ MEE?
Sjors Sportief en Sjors Creatief van start
Sjors Sportief en Sjors Creatief start voor het tweede jaar in de gemeente Vught. 
Maandag 26 augustus gaf wethouder Van de Ven het startsein door op OJBS De 
Lichtstraat het eerste Sjors Sportief en Creatief boekje uit te reiken aan tekenwin-
nares Medea Vos. Zij heeft de mooie tekening op de omslag van het boekje gemaakt. 

2018-2019 een groot succes
Hét stimuleringsproject voor sport en cultuur 
voor basisschoolleerlingen was in het school-
jaar 2018-2019 een groot succes. Zo schreven 
maar liefst 588 kinderen zich in, deden er 47 
clubs en verenigingen mee en konden de kinde-
ren kiezen uit bijna 200 sportieve en creatieve 
activiteiten. 

Sjors Sportief/Creatief boekje
Deze week ontvangen alle basisschoolkinderen 
het Sjors Sportief/Creatief boekje. In dit boekje 
staan sportieve en creatieve workshops waar-
aan leerlingen (vaak gratis) kunnen deelnemen 
aan een of meerdere activiteiten. Het is een 
leuke manier voor kinderen om zich te oriënte-
ren op het gebied van sport en cultuur in onze 
gemeente, op een laagdrempelige manier! 

Schrijf je in!
Heb je altijd al een sport of iets creatiefs willen 
uitproberen? Dan is dit je kans! Maak kennis 
met verschillende activiteiten, zoals basketbal, 
atletiek, breakdancen, cricket en freerunning. 
Ook aan de creatievelingen is gedacht, denk 
hierbij aan muziek maken, dansen en knutselen. 
En heb je meer interesse in ruimtetechnologie, 
bouwen of sterren kijken? Ook dan ben je van 
harte welkom. Inschrijven is mogelijk vanaf 
woensdag 28 augustus via www.sjorssportief.nl.  
Dit kan het hele schooljaar door.

Gemeentelijk sport- en cultuurbeleid 
De gemeente Vught vindt het belangrijk dat 
kinderen op een laagdrempelige manier kennis 
kunnen maken met sport en cultuur. Daarom 

steunt de gemeente Sjors Sportief en Sjors 
Creatief van harte. De formule is succesvol in 
heel het land en heeft zich in meer dan 100 
gemeenten bewezen. Sjors geeft ieder kind de 
kans om zich te oriënteren op diverse takken 
van sport en cultuur en stimuleert kinderen om 
structureel aan de activiteiten deel te nemen. 

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie op de website 
www.sjorssportief.nl. Of stuur een e-mail naar 
info@sjorssportief.nl.

Hebt u vragen of ondersteuning nodig? Dan bent 
u bij de mantelzorgconsulent van Wegwijs+ aan 
het goede adres. Zij luisteren naar u en geven 
advies. Om zoveel mogelijk mantelzorgers te 
kunnen helpen, gaan de mantelzorgconsulenten 
rouleren onder de wijkpunten. Dit betekent dat 
het spreekuur in DePetrus komt te vervallen 
en dat u in de maand september terecht kunt 
bij wijkpunt Vughtse Sportclub Prins Hendrik, 
Sportlaan 1.

Wanneer?
• Vrijdag 6 september van 09.30 tot 11.00 uur 
• Vrijdag 13 september van 09.30 tot 11.00 uur 
• Vrijdag 20 september van 09.30 tot 11.00 uur 
• Vrijdag 27 september van 09.30 tot 11.00 uur 

Loop gerust een keer binnen!

SPREEKUUR MANTELZORGCONSULENT BIJ 
WIJKPUNTEN
In september wijkpunt Prins Hendrik

GEZONDE COMBINATIE
Bewegen, samen eten en ontmoeten in een gezellige sfeer

In de wijkpunten De Rode Rik, Visio de 
Vlasborch en DePetrus vindt iedere maand de 
Gezonde Combinatie plaats. Deze combinatie 
bestaat uit een beweegactiviteit met gezond 
eten of een gezonde snack. Het is laagdrempelig 
en iedereen kan meedoen. Naast het bewegen 
staat ook de gezelligheid en het ontmoeten 
centraal. Vindt u het leuk om een keer mee te 
doen aan de Gezonde Combinatie? Kijk dan 
voor meer informatie op de website van de 
wijkpunten, op www.movevught.nl of op www.
socialekaart.vught.nl. 

Waar en wanneer Gezonde Combinatie?
•   De Rode Rik, Van Sonstraat 48 in Vught op 

woensdag 4 september, 2 oktober, 6 novem-
ber en 4 december. 

  Aanmelden via info@roderik2.nl of tel. 06 51 
74 75 25 (maandag t/m vrijdag)

•  Visio de Vlasborch, Vlasmeersestraat 99 in 
Vught op zaterdag 14 september, 12 oktober, 
9 november en 14 december.

  Aanmelden via devlasborch@visio.org of tel. 
088 58 61 500

•  DePetrus Sportief, Heuvel 2 in Vught op don-
derdag 19 september, 17 oktober, 21 novem-
ber en 19 december.

  Aanmelden via info@abzvught.nl of via 073 65 
72 000

De Gezonde Combinatie wordt mogelijk 
gemaakt door MOVE Vught in samenwerking 
met De Rode Rik, Visio de Vlasborch, DePetrus, 
Welzijn Vught, Reinier van Arkel, Ouderen 
Samen en ABZ.

Op zondag 15 september is het Open Monumenten Dag in Vught. Een speciale dag 
waarbij verschillenden monumentale plekken hun deuren openen. Ook in Vught is 
er veel te zien zoals; Geniemuseum, Sint-Lambertustoren, Patronaat Rozenoord, 
Gripshuis en nog veel meer. Kijk op openmonumentendag.nl om zelf uw route voor 
die dag te bepalen.

We lichten één, van de vele monumenten 
in Vught uit. Deze week is Raadhuis Vught 
‘Leeuwenstein’ aan de beurt. Een van de opval-
lendste gebouwen in de gemeente Vught is 
het fraaie raadhuis. Voordat dit gebouw daad-
werkelijk als raadhuis gebruikt werd, stond 
het bekend als landhuis Leeuwenstein. In 1753 
bouwde de beroemde jurist en historicus mr. 
Johan Hendrik van Heurn hier de eerste Villa 
Leeuwenstein. Zijn zoon Johan moest in 1794 
op Leeuwenstein ’s-Hertogenbosch overgeven 
aan de Franse generaal Pichegru. In 1901 liet de 

bankier Herman van Rijckevorsel de oude villa 
afbreken om plaats te maken voor de huidige 
Villa Leeuwenstein. Deze villa is gebouwd in 
een neogotische architectuur met statige trap-
gevels, kantelen en torens. In 1937 werd de villa 
door architect Valk verbouwd tot raadhuis. Veel 
(lokale) kunstenaars en ambachtslieden leverden 
een bijdrage. De buitenzijde werd wit geschil-
derd. Momenteel wordt het pand gerestaureerd. 
Neem via de steiger een kijkje bij de restaura-
tiewerkzaamheden. Het Raadhuis is zondag 15 
september open van 11.00 tot 17.00 uur.

OPEN MONUMENTENDAG 15 SEPTEMBER 
RAADHUIS VUGHT
Kijkje nemen bij de 
restauratiewerkzaamheden
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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  Bouwen en Wonen (op afspraak)

Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde 
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stuk-
ken verkregen worden.

2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een 
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indie-
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders 
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publi-
catie 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 geno-
men. Uw zienswijze en een eventuele reactie hier-
op 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 zienswij-
zen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in pro-
cedure 2 is omschreven. 

4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarte-
gen een bezwaarschrift worden ingediend door 
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 
weken). Het bezwaarschrift moet worden onderte-
kend 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 voorlopige voor-
ziening 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 daar-
tegen een beroepschrift worden ingediend door 
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6 
weken). Het beroepschrift moet worden onderte-
kend 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 elek-
tronische 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. 

PROCEDURES

Is Vught klaar voor de veranderingen in het klimaat?
DENK MEE OP WOENSDAG 11 SEPTEMBER 
Hoe beïnvloedt het veranderd klimaat flora 
en fauna en onze gehele leefomgeving? Hoe 
gaan we om met hitte, droogte en extreme 
neerslag en gevolgen, zoals schade door hoos-
buien en hagelstenen? Is Vught klaar voor de 
veranderingen in het klimaat? Op een speciale 
informatieavond willen we het hier graag met 
u over hebben. 

Informatieavond op woensdag 
11 september
U bent van harte welkom op 11 september 
van 19.00 tot 21.00 in de Spie van het gemeen-
tekantoor (Secr. van Rooijstraat 1). Op deze 
avond geven we u een toelichting hoe Vught 
om wil gaan met de thema’s hitte, droogte en 
extreme neerslag, kortom met de gevolgen van 
een veranderend klimaat. 

Graag tot 11 september!

AANLEG 
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS 
Van Rijckevorstelstraat 2
De gemeente heeft besloten een gehandicap-

tenparkeerplaats aan te leggen ter hoogte van 
Van Rijckevorselstraat 27 voor het huis voor 
het parkeren van de personenauto van een 
gehandicapte bewoner.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1 a en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader) van 28 augustus 2019 
tot en met 9 oktober 2019.

VERKEER

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  voorontwerpbestemmingsplan ‘De Braacken 
van Mariënhof’

•  ontwerp wijzigingsplan ‘Stationsstraat 6A’

•  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.

OPENING TAALHUIS IN VUGHT
Op dinsdag 10 september in DePetrus
Iedereen in Nederland moet kunnen lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een 
computer. Dit noemen we geletterdheid. In Vught is ongeveer 10% van de inwoners 
laaggeletterd. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het invullen van formulieren of 
kunnen de bijsluiter van hun medicijnen niet goed lezen. Laaggeletterdheid belem-
mert mensen in hun dagelijks functioneren.

Opening Het Taalhuis Vught
Op dinsdag 10 september openen wethouder 
Heijboer en wethouder Van de Ven officieel 
het Taalhuis. Het Taalhuis Vught is dé plek waar 
mensen terecht kunnen voor advies en onder-
steuning bij hun taal-, reken- of digitale vragen. 
We nodigen u van harte uit om bij deze opening 
aanwezig te zijn. Want bij het versterken van de 
basisvaardigheden van alle inwoners kunnen wij 
uw hulp goed gebruiken! U kunt zich aanmel-
den via TaalhuisVught@babeldenbosch.nl. 

Ondertekening convenant
Op deze dag ondertekenen beide wethouders 
samen met de ketenpartners een convenant 
waarin staat dat zij zich inzetten om de basis-
vaardigheden van alle inwoners van Vught te 
versterken. De partners zijn de gemeente Vught, 
ABZ Vught, Babel Bibliotheek Vught, Koning 
Willem I College, Sagènn, Stichting Lezen en 
Schrijven, Welzijn Vught en WSD. 

Programma
15.45 uur: Ontvangst
16.00 uur: 
-  Welkom door wethouder Heijboer en wet-

houder Van de Ven
-  Interview met Piet van Horrik, ambassadeur 

laaggeletterdheid 
- Tekenen convenant Taalhuis Vught
- Officiële opening Taalhuis Vught
16.45 uur: Gelegenheid tot ontmoeten
17.30 uur: Afsluiting

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Silke Dragstra, coördinator Taalhuis via  
06 11 34 39 50 of via 
silkedragstra@babeldenbosch.nl. 

Irenelaan
•  De Irenelaan is afgesloten in verband met de 

bouw van La Couronne. 
•  Op dit moment wordt de nieuwe bestrating 

aangebracht.

Ploegveld e.o.
•  Tot 30 augustus wordt de bestrating naar de 

garageboxen van de woningen Ploegveld en 
Dokter Hillenlaan vervangen.

•  De toegangsweg naar deze garageboxen 
(ingang Dokter Hillenlaan) is daardoor afge-
sloten.

Loonsebaan
•  Het P-terrein aan de Loonsebaan (tegenover 

Brasserie 155) is afgesloten in verband met 
onderhoudswerkzaamheden.

Willem de Zwijgerlaan
•  Voor de bouw van het appartementen com-

plex is de Willem de Zwijgerlaan gestremd.

WEGWERKZAAMHEDEN

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

INGEKOMEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Beukenhorst 3 A, vervangen van een rieten dak, 
OV 20191196, ingekomen 16 augustus 2019;

•  Taalstraat 65, wijzigen van ramen op de eerste 
verdieping, OV20191197, ingekomen 18 augus-
tus 2019;

•  Pieter Bruegellaan 11, plaatsen van een dak-
kapel/nokverhoging aan de achterzijde van de 
woning, OV20191198, ingekomen 21 augustus 
2019.

•  Jan van Ruusbroeckstraat 25, maken van een 
dakopbouw en uitbreiden van de woning op 
de begane grond, OV20191199, ingekomen 22 
augustus 2019;

BOUWEN 
EN WONEN

•  Anna Bijnsstraat 37, maken van een  dakop-
bouw, OV20191200, ingekomen 23 augustus 
2019.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Perceel L 4014 Gogelstraat, ontmoetingsruim-
te verbouwen naar twee huurappartementen, 
OV20191155.

De brief is verzonden op 19 augustus 2019.
•  Jachterf 24, aanleggen van een in-/uitrit, 

OV20191154.
De brief is verzonden op 20 augustus 2019.

•  Perceel E 3855, verharden van de rijbaan, 
OV20191105.

De brief is verzonden op 19 augustus 2019.

PROCEDURE
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

•  Hoevensestraat 18 A, verhogen van de woning, 
OV20191156.

De vergunning is verzonden op 19 augustus 
2019.

•  St.-Lambertusstraat 30, verbouwen woning 
op de begane grond en eerste verdieping, 
OV20191137.

De vergunning is verzonden op 20 augustus 
2019.

•  Titus Brandsmalaan 1, bouwen van een bijge-
bouw, OV20191076.
De vergunning is verzonden op 21 augustus 
2019.

BOUW EN INRIT/UITWEG
•  Juliana van Stolberglaan 8, bouwen van een 

woning en het aanleggen van een in-/uitrit, 
OV20191163

De vergunning is verzonden op 20 augustus 
2019.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Paulusstraat 20, verwijderen van een asbest-

houdende vloerbedekking, SM20197048
De melding is geaccepteerd op 20 augustus 
2019.

•  Loyolalaan 82, verwijderen van asbesthou-
dende platen op het dak van een schuurtje, 
SM20197053.

De melding is geaccepteerd op 22 augustus 
2019.

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

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN 
INRICHTINGEN
Burgemeester en wethouders van Vught 
maken bekend, dat de volgende melding(en) als 
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieube-
heer is ingekomen:

•  op 18 juli 2019 een melding op grond van het 
Besluit algemene regels inrichtingen milieube-
heer (activiteitenbesluit), voor het realiseren 
van een gesloten bodemenergiesysteem voor 
het koelen en verwarmen van de woning, 
MM20190016, gevestigd aan de Juliana van 
Stolberglaan 30, te Vught.

De melding is geaccepteerd op 21 augustus 
2019.

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

VERLEENDE 
EVENEMENTENVERGUNNING

•  Kraaiengatweg 6, het houden van het Bavaria 
Tennistoernooi van 25 augustus t/m 1 sep-
tember 2019, dagelijks tot maximaal 24.00 uur, 
AP20190230.

De vergunning is verzonden op 19 augustus 
2019.

•  Heuvel 2 (DePetrus), einddiner Miles of 
Pleasure Rally 2019 op vrijdag 27 september 
2019 van 18.00 tot 24.00 uur, AP20190233.

De vergunning is verzonden op 19 augustus 
2019.

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 SLUITINGSUUR
•  Kraaiengatweg 6, ontheffing sluitingsuur in de 

nacht van 24 op 25 augustus, 28 op 29 augus-
tus, 30 op 31 augustus en 31 augustus op 1 
september 2019 tot uiterlijk 01.00 uur i.v.m. 
late wedstrijden, AP20190234.

De ontheffing is verzonden op 22 augustus 
2019.

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. 


