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REGIONALE ENERGIESTRATEGIE (RES)
Wat moet ik daarmee?

In Nederland, maar ook in Brabant en onze regio, wordt veel gesproken over de RES:
de Regionale Energiestrategie. Maar wat is de RES en hoe krijgt u daarmee te maken?
Vught werkt mee aan de Regionale Energiestrategie. Samen met andere gemeenten in
Noordoost-Brabant werken we uit hoeveel duurzame energie we als regio gaan opwekken en waar en wanneer dit gaat gebeuren. Zo gaan we samen duurzaam aan onze
toekomstige elektriciteits- en warmtevraag kunnen voldoen.
kan worden. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn
de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale
Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.
Waarom een regionale energiestrategie?
Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het
Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking
van de internationale klimaatafspraken van
Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de
helft ten opzichte van 1990. Eén van de
afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland
onderzoeken waar en hoe het best duurzame
elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt

We gaan met u in gesprek
Voordat het gemeentebestuur hier beslissingen
over neemt, gaat ze graag met u in gesprek over
de Vughtse mogelijkheden om energie op te
wekken. Eind juni plannen we een paar bewonersbijeenkomsten (rekening houdend met de
RIVM maatregelen).We houden u op de hoogte
van de exacte data. Kijk voor meer informatie
over de RES op www.regionoordoostbrabant.nl/
themas/energie

SAMEN KUNNEN WE MEER
Het Buurtpreventieteam Vught weer proactief en zichtbaar
in de wijk
Het Buurtpreventieteam Vught heeft zich, net als ieder ander, de afgelopen tijd gehouden aan de RIVM afgekondigde maatregelen. Hierdoor konden zij niet fysiek in de wijk
actief zijn. Maar sinds 1 juni is dit weer mogelijk. Het team, bestaande uit 25 enthousiaste leden, gaat weer in wisselende samenstelling enkele avonden in de week proactief
op pad in de Vughtse wijken en Cromvoirt.
Het Buurtpreventieteam Vught draagt bij aan
een veilige woonomgeving en attendeert bewoners op onveiligheden en geven preventietips.
Het team let op onveilige situaties die mogelijk
inbraak bevorderend kunnen zijn en melden
dat aan de betrokkenen. Vanuit de politie en
de gemeente krijgen zij informatie om, indien
daartoe aanleiding bestaat, in bepaalde wijken/
straten extra alert te zijn.

Interesse?
Belangstellenden kunnen zich voor nadere
informatie aanmelden bij Info@buurtpreventievught.nl , buurtpreventievught@hotmail.com,
via de website www.buurtpreventievught.nl of
via 06 14 83 83 16.

Oproep voor vrijwilligers
Graag wil het team zich uitbreiden met vrijwilligers die streven naar een veilige buurt en
daarvoor enkele keren per maand in teamverband een surveillance ronde willen lopen.
Gedacht wordt aan bijvoorbeeld leden van
bestaande, wel of niet geregistreerde, Buurt
WhatsApp groepen die kunnen integreren in
het team. Maar ook voor hun eigen WhatsApp
groep waardevolle informatie en kennis kunnen
opdoen.

VAN ISOLEREN TOT HET OPWEKKEN VAN DUURZAME
ENERGIE
Een RES (Regionale Energie Strategie) is een strategie voor de overstap naar schone
energie, maar wat komt er nu precies in te staan? Daarmee brengen we in kaart hoe
en waar we energie kunnen besparen en duurzaam opwekken. Ook staat erin welke
mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen. Want, het klimaat verandert. Fossiele brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op ons en onze
leefomgeving worden steeds meer zichtbaar.
In de regio moeten we aangeven hoeveel energie we gaan besparen en wat de potentiële
warmtebronnen in de regio zijn. Hoeveel duurzame energie er in een regio nodig is, hangt af
van het zowel het isoleren als van het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen. Het
isoleren van gebouwen is te vergelijken met
een warme jas. Hoe warmer het gebouw, hoe
minder energie een gebouw nodig heeft en hoe
minder er vraag naar energie is. Dit bepaalt dus
deels hoeveel duurzame elektriciteit de regio
moet opwekken. Om woningen en gebouwen
aardgasvrij te maken, zijn aanpassingen nodig,
zoals de installatie van warmtepompen. Dit
vraagt om meer elektriciteit. Ook bepaalt dit
de hoeveel energie een regio uiteindelijk nodig
heeft.
Zonnepanelen op daken
Noord-Brabant heeft maar liefst 54.000 hectare oppervlakte aan daken. Als iedere bewoner van stad of dorp op zijn eigen dak zonnepanelen zet, voldoen we al voor een groot

deel in die vraag om duurzame energie. Dat
vermindert ook de druk op de capaciteit van
Brabantse elektriciteitscentrales. Uw hulp als
producent en gebruiker van zonne-energie is
dus hard nodig om straks ieder huis van voldoende warmte te voorzien.
Windenergie en andere energiebronnen
Maar de zon schijnt niet altijd. Daarom zijn er
ter aanvulling ook windmolens nodig. Ook dat
staat in de RES die elke regio in onze provincie
maakt. 2050 is het jaar waarin we minstens 95
procent minder CO2-uitstoot mogen uitstoten.
De regio bekijkt nu als onderdeel van de RES
wat er in zijn leefgebied technisch, ruimtelijk
en sociaal haalbaar is om duurzame energie op
te wekken. Samen met u kijken we graag naar
geschikte plaatsen voor windmolens. Eind juni
plannen we een paar bewonersbijeenkomsten
en gaan we graag met u in gesprek over de
Vughtse mogelijkheden om energie op te wekken.

VERRUIMING DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT
• Het gemeentekantoor is open van maandag
woensdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 uur tot
tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00
17.00 uur. Houd wel rekening met wachttijden.
uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. De • Hebt u een afspraak bij de gemeente Vught
openstelling op maandagavond blijft vooralsmaar hebt u klachten als verkoudheid, hoesten
nog achterwege.
of koorts? Dan vragen wij u om de afspraak af
• De openingstijden van de Milieustraat blijven
te zeggen en een nieuwe afspraak in te plannen.
voorlopig verruimd. De straat is open op

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

WEGWERKZAAMHEDEN

Binnenkort in heel Vught
De gemeente Vught hangt binnenkort kroonringen op door heel Vught voor de zakken
voor plastic, blik en drinkpakken (PBD). Afgelopen maanden is in verschillende straten
in Vught een proef gedaan met kroonringen. Een kroonring is een plastic ring met doppen die rondom een lantaarnpaal wordt gehangen. Aan de doppen kunnen de plastic
zakken voor PBD gehangen worden.
Voorheen waaiden de zakken vaak weg of wer- • Hang de PBD zakken op de inzameldag voor
den opengescheurd door dieren. Het doel van
07:30 uur op aan de kroonringen.
deze proef was om overlast van de zakkeninza- • Hang de PDB zakken met het hengsel aan de
meling te beperken en daarmee afvalscheiding
knoppen. Draai of knoop het hengsel niet vast.
te stimuleren. De resultaten van de proef zijn
Dit bespaart veel tijd voor de chauffeurs die
positief. De kroonringen zorgen voor een verde zakken losmaken.
betering van het straatbeeld. De meeste zak- • 
Gebruik de gemeentelijke plastic zakken
ken hangen gebundeld aan de lantaarnpalen op
voor PBD. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij
de juiste ophaaldag en waaien niet meer weg.
het gemeentekantoor, het bibliotheekpunt
Daarom is besloten om de kroonringen in heel
Cromvoirt en de Milieustraat.
Vught en Cromvoirt op te hangen (behalve in • Is de kroonring stuk, neem dan contact op met
het buitengebied). De komende weken starten
de gemeente Vught via 073 65 80 680.
we met het ophangen van de kroonringen. De
ringen verspreiden we over alle straten. Dit
Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met
is een hele klus, dus het kan nog even duren
mevr. M. van Gool via m.van.gool@vught.nl of
voordat de kroonringen in uw straat hangen.
tel. 073 65 80 680.
We willen u vragen om uw zakken met plastic
afval voortaan aan deze kroonringen in uw
straat te hangen. De spelregels voor het aanbieden van de PBD zakken aan de kroonringen:
• Bewaar de PBD zakken in huis en hang de
zakken alleen aan de kroonringen op de inzameldag. Hang de zakken dus niet alvast buiten
op andere dagen. Dit zorgt voor extra overlast.
De inzameldagen vindt u op de afvalkalender
op www.vught.nl of via de afvalapp van de
Afvalstoffendienst .

Alvast bedankt voor uw medewerking. Samen
houden we Vught schoon!

De komende jaren groeit het aantal elektrische auto’s, dus er zijn ook veel nieuwe
laadpalen nodig. Omdat niet alle auto’s op eigen terrein kunnen laden, moet ook de
gemeente zorgen voor laadpalen in de openbare ruimte. Om de plaatsing van openbare laadpalen in goede banen te leiden, vernieuwen we ons beleid. Graag nemen we
ook uw ideeën hierin mee. De inwoners van Helvoirt nodigen we ook graag uit omdat
na de herindeling het vernieuwde beleid ook voor Helvoirt geldt.
vught.nl/laadpalen vindt u meer informatie.
Wilt u zich inschrijven voor deze avond? Mail
dan naar joanknecht@appm.nl. Dat kan t/m
15 juni. Hebt u vooraf al tips of ideeën? Geef
deze dan aan in uw mail. Hebt u vragen? Neem
dan contact op met dhr. H. Herwijnen van de
gemeente Vught via 073 65 80 680 of mail naar
h.van.herwijnen@vught.nl

RAADSVERGADERING
Donderdag 11 juni om 20.00 uur

BESPREEKSTUKKEN
•
Concept bod Regionale Energie Strategie
(RES) Noordoost-Brabant
• Beheer en exploitatie sportzaal en jeugd- en
jongerencentrum Elzenburg
•
I nvesteringskrediet
tijdelijke
invulling
Isabellaveld/De Hagen

•Z
 ienswijze Begroting 2021 Omgevingsdienst
Brabant-Noord
• Jaarplan en begroting 2021 Regio Noordoost
Brabant
• Financiële stukken WSD (jaarverslag 2019 en
begroting 2021)
•
Programmabegroting 2021 en Jaarverantwoording en resultaatbestemming 2019
Veiligheidsregio Brabant-Noord
Vanwege de maatregelen rondom het
Coronavirus is de vergadering alleen via internet te volgen. Wilt u de vergadering zien? Ga
dan naar www.gemeenteraad.vught.nl. Op deze
website kunt u ook de conceptagenda en vergaderstukken zien.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
•O
 ntwerp uitwerkingsplan ‘Esschestraat – Van
Rijckevorselstraat’
• Ontwerpbestemmingsplan‘St.Lambertusstraat
112-112a’ in Cromvoirt
• Ontwerp wijzigingsplan ‘Loverensestraat 2’ in
Cromvoirt
•
Bestemmingsplan en besluit hogere waarde
wet geluidshinder "N65" vastgesteld

Molenvenseweg
• De Molenvenseweg is op 12 juni gestremd ter
hoogte van de Wilhelminalaan.
•
Doorgaand verkeer wordt omgeleid via
Rembrandtlaan, Molenvenseweg, Frans
Halsstraat, Mariaplein en Victorialaan.
•
Het eenrichting verkeer in de Victorialaan
wordt die dag opgeheven.
Achterstraat
• Van 17 t/m 19 juni worden op de Achterstraat
kleine asfaltreparaties uitgevoerd. De weg is
hiervoor overdag afgesloten voor doorgaand
verkeer.

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.
Voorzieningenrechter van de Rechtbank OostBrabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Loverensestraat
• De Loverensestraat is op 22 en 23 juni overdag gestremd tussen huisno. 19b en 23.
• Autoverkeer wordt omgeleid.
Glorieuxlaan
• Van 22 t/m 26 juni is de Glorieuxlaan afgesloten voor het verkeer in verband met asfalteringswerkzaamheden.
• Verkeer richting de Laagstraat wordt omgeleid.
Laagstraat
•
Van 29 juni t/m 3 juli is de Laagstraat tussen de Industrieweg en rotonde De Schakel
afgesloten voor het verkeer in verband met
asfalteringswerkzaamheden.
• Verkeer richting de Laagstraat wordt omgeleid.
Jagersboschlaan
• Afsluiting Jagersboschlaan tussen Martinilaan
en Vijverbosweg.
•
Het fietsverkeer tussen Martinilaan en
Vijverbosweg wordt omgeleid via de N65.
• Het fietspad richting Molenrijnselaan is bereikbaar.
Michiel de Ruyterweg
• In verband met de nieuwbouw van woningen
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
Bestevaer en de Esschestraat.

INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
• Rondeweg 2, kappen van drie bomen in de
voortuin, OV20201152, ingekomen 2 juni 2020;
• Van den Wijghaertstraat 24, plaatsen van een
poort, OV20201153, ingekomen 3 juni 2020;
• Perceel A 1363 hoek Juliana van Stolberglaan /
Poortlaan, bouwen van twee woningen onder
een kap en het aanleggen van een in-/uitrit,
OV20201154, ingekomen 4 juni 2020;
• Juliana van Stolberglaan 128, plaatsen van een
carport en badkamer raam, OV20201155, ingekomen 4 juni 2020;
• Driesedam 39, plaatsen van een aanbouw aan
de achterzijde van de woning, OV20201156,
ingekomen 4 juni 2020;
•
Groensteeg 4, aanleg 20 zonnepanelen,
OV20201157, ingekomen 4 juni 2020;
• Boslaan 49, uitbreiding bijgebouw, OV20201158.
Ingekomen 5 juni 2020.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer

PROCEDURES

De gemeenteraad vergadert op donderdag 11 juni a.s. om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze avond op de agenda
staan. Bij de 'Hamerstukken' gebeurt dat met één slag van de hamer: die onderwerpen
zijn tijdens de commissievergadering als zodanig benoemd. Bij de 'Bespreekstukken'
gaan de partijen eerst met elkaar in discussie, voordat er een besluit wordt genomen.
HAMERSTUKKEN
•
Jaarverslag 2019 en Jaarrekening 2019 en
Ontwerpbegroting 2021 Brabants Historisch
Informatie Centrum (BHIC)
•
Begroting 2021 en Jaarrekening 2019 RAV
Brabant Midden-West-Noord
• Zienswijze Begroting 2021 GGD Hart voor
Brabant

Grote Zeeheldenbuurt
•
De Maarten Trompstraat is tot 12 juni
gestremd in de richting van de Van Voorst tot
Voorststraat.
• Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd.
•
Het verkeer wordt geregeld met een verkeersregelinstallatie (VRI).

Ruidigerdreef
• Van 17 t/m 19 juni worden op de Ruidigerdreef
kleine asfaltreparaties uitgevoerd. De weg is
hiervoor overdag afgesloten voor doorgaand
verkeer.

MEEDENKEN MET PLAATSEN OPENBARE LAADPALEN
IN VUGHT EN HELVOIRT
Dinsdag 16 juni van 19.30 tot 21.00 uur

In verband met de Coronamaatregelen organiseren we een digitale inspraakavond. Op
dinsdag 16 juni van 19.30 tot 21.00 uur kunt
u digitaal meedenken over de plaatsing van
nieuwe laadpalen in Vught en Helvoirt. Tijdens
de bijeenkomst kunt u uw ervaringen delen en
aangeven waar de gemeente op moet letten bij
het plaatsen van openbare laadpalen. Op www.

Voorst tot Voorststraat e.o.
• Er worden door de nutsbedrijven de komende
tijd werkzaamheden uitgevoerd in de Van
Beresteijnstraat en Van Rijckevorselstraat.
• Als gevolg van de werkzaamheden is er plaatselijk overlast. De weg wordt niet afgesloten.

Drongelens Pad
• Van 17 t/m 19 juni worden op het Drongelens
pad asfaltreparaties uitgevoerd. De weg is
hiervoor geheel afgesloten voor doorgaand
verkeer, zowel fietsers als voetgangers.
• Fietsverkeer wordt omgeleid via de Gementweg
en Deutersestraat- St. LambertusstraatPepereind-Boslaan- Loonsebaan-Postweg.

•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.

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

- de dagtekening;
- e en omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht;
- d e 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.

Gemeente Vught

@Vught

BESLUIT VERLENGING
BESLISTERMIJN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
• Pepereind 5, bouwen van 2 dakkapellen op de
schuur, OV20201084.
De brief is verzonden op 29 mei 2020.
• De Braackenlaan 16, aanleggen van een in-/
uitrit, OV20201105.
De brief is verzonden op 29 mei 2020.
• Amalia van Solmslaan 14, bouwen van een aanbouw woning, OV20201109.
De brief is verzonden op 4 juni 2020.
• Moleneindplein 38, splitsen van een appartement, OV20191296.
De brief is verzonden op 5 juni 2020
• Kempenlandstraat 27 en 27b, uitbreiding voorzijde van de bedrijfshal en schilderen woning,
OV20201063.
De brief is verzonden op 5 juni 2020.
• Esschestraat 56, plaatsen van een dakkapel met
nokverhoging, OV20201103.
De brief is verzonden op 5 juni 2020.
PROCEDURE
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
procedurekader), onder vermelding van het
aanvraagnummer.

Het College van B&W heeft besloten deze aan- BOUW MET PLANOLOGISCHE
van de aanleg gesloten bodemenergiesysteem
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met AFWIJKING
buiten inrichtingen, MA20200012, gevestigd
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet • 
Eelkje Timmengastraat 16, plaatsen van een
aan Andrej Sacharovlaan 15, te Vught.
algemene bepalingen omgevingsrecht.
erfafscheiding, OV20201106.
De melding is geaccepteerd op 2 juni 2020.
De vergunning is verzonden op 15 mei 2020.
VERLEENDE
PROCEDURE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
OMGEVINGSVERGUNNINGVRIJ
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
PROJECT
procedurekader).
BOUW
•
Eikenlaan 9, bouwen van een zwembad,
• Ridder van Brechtlaan 6, wijziging op aanvraag,
OV20201144.
VERLEENDE
OV20191098.
De brief is verzonden op 2 juni 2020.
STANDPLAATSVERGUNNING
De vergunning is verzonden 29 mei 2020.
(WIJZIGING)
• Emmasingel 31, plaatsen van een erfafscheiding,
PROCEDURE
• Loonsebaan t.h.v. nr. 163 in de berm tussen
OV 20201111.
Hierop zijn de procedures 1b en 5 van toepasfietspad en weg, een standplaatsvergunning
De vergunning is verzonden op 3 juni 2020.
sing (zie procedurekader). Beroep kan binnen
voor de verkoop van zomerfruit op alle
• Anna Bijnsstraat 42, plaatsen van een dakopzes weken met ingang van de dag na de publicadagen van de week van 10.00 tot 19.00 uur,
bouw, OV20201114.
tie ingediend worden
AP2020085, ingekomen op 15 mei 2020.
De vergunning is verzonden op 3 juni 2020.
De vergunning is verzonden op 4 juni 2020.
• Perceel C 2459 groenstrook tussen Boxtelseweg
MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN
en geluidsscherm t.h.v. Maurickplein, plaatsen
INRICHTINGEN
PROCEDURE
van een insectenhotel, OV20201113.
Burgemeester en wethouders van Vught
Hierop zijn de procedures 1a en 4 van toepasDe vergunning is verzonden op 4 juni 2020.
maken bekend, dat de volgende melding(en) als
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan bin•
Berkenheuveldreef 3, verbouwing woning,
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieubeheer nen zes weken met ingang van de dag na die
OV20201067.
is ingekomen:
waarop de beschikking is verzonden worden
De vergunning is verzonden op 5 juni.
• op 8 mei 2020 ingekomen melding op grond
aangetekend.
van het Besluit algemene regels inrichtingen
milieubeheer (activiteitenbesluit), realiseren

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