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VUGHT EN ’S-HERTOGENBOSCH WERKEN 
SAMEN AAN VERBINDING HISTORISCHE LINIES

Door samen te werken, kun je bruggen bouwen. Dat begrijpen de wethouders Pennings 
(Vught) en Van Olden (’s-Hertogenbosch) als geen ander. En met dat doel tekenden zij 
een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van een bijzondere fietsbrug. Een brug, 
die niet alleen Vught en ’s-Hertogenbosch verbindt, maar ook een schakel vormt tussen 
heden en verleden. 

De gemeenten Vught, ’s-Hertogenbosch, 
Heusden en Sint-Michielsgestel werken samen 
om de Linie van 1629 bij bewoners en bezoe-
kers onder de aandacht te brengen. Deze 
beroemde linie markeert Frederiks Hendriks 
historische verovering van ’s-Hertogenbosch 
op de Spanjaarden.  

Een linie met verhalen
Over de Linie 1629 is veel te vertellen. Het is 
niet alleen een verhaal over vriend en vijand 
en de strijd tussen protestanten en katho-
lieken, maar zelfs over het ontstaan van ons 
eigen Nederland. Ook vermeldenswaard: het 
landschappelijk schoon en de unieke natuurge-
bieden, wachtend op ontdekking en verkenning. 

Een route met hindernissen 
De Linie 1629 is op vele plekken in het land-
schap herkenbaar. Een wandel- of fietsroute 
door het gebied wordt echter op enkele plaat-
sen ‘hinderlijk’ onderbroken door spoor- of 
waterwegen die in latere tijden, na 1629, zijn 
aangelegd. Vught en ’s-Hertogenbosch gaan die 
obstakels nu te lijf.

Fietsbrug 
Het Drongelens Kanaal bij Fort Isabella is zo’n 
knelpunt. Om dit op te lossen, wil de gemeente 
Vught hier een fietsbrug aanleggen. Deze Bailey 
brug komt op een historische route tussen het 
fort en de Gement en versterkt de positie van 
het fort in de Linie 1629 en de Zuidwaterlinie. 

Daarnaast bevordert de nieuwe brug de leef-
baarheid van het buitengebied en ontstaat er 
een aantrekkelijke nieuwe verbinding voor fiets- 
en wandelverkeer tussen de twee gemeenten. 
De brug moet in het najaar van 2021 klaar zijn. 

’s-Hertogenbosch
Ook de gemeente ’s-Hertogenbosch vindt het 
belangrijk dat de nieuwe fietsbrug er komt. 
Voor wandelaars en fietsers wordt het oude 
fort en zijn omwalling, nog steeds strategisch 
gelegen op de gemeentegrens met Vught, veel 
beter bereikbaar. Daarom levert ‘s-Hertogen-
bosch graag een bijdrage en bekrachtigden 
de wethouders op 11 juni hun eensgezinde 
samenwerking met een handtekening onder de 
samenwerkingsovereenkomst.

Andere partners
Ook andere samenwerkingspartners betalen 
mee aan de brug. Zo leveren de Provincie 
Noord-Brabant, de Isabellagroep en Waterschap 
De Dommel alle een financiële bijdrage. 

WEBINAR, HOE VERDUURZAAM IK MIJN HUIS?
Dinsdag 23 juni om 19.30 uur

Vraag jij je af wat logische stappen zijn om je huis te verduurzamen en waar je moet 
beginnen? Tijdens het webinar: ‘Hoe verduurzaam ik mijn huis’, beantwoorden advi-
seurs van Brabant Woont Slim, aan de hand van een voorbeeldhuis, deze vragen. 

Andere onderwerpen waar de adviseurs tijdens het webinar op ingaan:
•  Is het belangrijk en slim om mijn huis te laten isoleren?
• Is een warmtepomp geschikt voor mijn huis?
•  Hoe zorg ik ervoor dat mijn huis goed geventileerd is?
•  Wat heb ik aan een professioneel advies?

Onder leiding van Tom Vaessen, organiseert Brabant Woont Slim deze interactieve sessie. Je volgt 
als deelnemer het adviestraject aan de bezitter van de voorbeeldwoning. Zo krijg je een goed idee 
van wat een energieadvies inhoudt, welke stappen er nodig zijn om je huis te verduurzamen en zal 
het veel praktische tips opleveren voor het verduurzamen van je eigen woning.

Het webinar bestaat uit 3 rondes:
1.  Duurzaam gedrag; kom erachter hoe kleine veranderingen in je dagelijkse routine kunnen leiden 

tot energiebesparing.
2. Verbeteringen aan de schil van de woning; kan ik mijn gevel of kruipruimte laten isoleren?
3.  Verduurzamen door installatietechniek; is een inductieplaat een goed alternatief en kan ik een 

cooker installeren?

Inschrijven webinar
Het webinar is op dinsdag 23 juni om 19.30 uur - 21.00 uur. Kijk op www.brabantwoontslim.nl 
en zoek op webinar. U kunt zich op de site aanmelden. U ontvangt dan een dag van tevoren een 
bevestigingsmail die u toegang geeft tot het webinar.

WAAR GAAN WE IN VUGHT DUURZAME ENERGIE 
OPWEKKEN?
Help mee een goede locatie te kiezen
We merken het iedere dag, het klimaat verandert. Het wordt steeds warmer en droger 
en regenbuien worden steeds heftiger. Met duurzame energie proberen we dit tegen te 
gaan. Daarom komen er ook in Vught windmolens en meer zonnepanelen. Waar? Dat 
gaan we samen met u bepalen. Kom naar één van onze informatieavonden en praat 
mee.

In het klimaatakkoord is afgesproken om de 
temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden 
Celsius te laten stijgen ten opzichte van 1990. 
Met Vught werken we in de Regio Noordoost 
Brabant aan de Regionale Energie Strategie 
(RES). In de RES spreken we met elkaar af 
hoeveel duurzame energie we op moeten wek-
ken om toch voldoende elektriciteit te hebben. 
Duurzame elektriciteit kunnen we opwek-
ken door gebruik te maken van windmolens 
of zonnevelden. Een combinatie van beide is 
natuurlijk ook mogelijk. Iedere gemeente, dus 
ook Vught, moet hieraan haar steentje bijdragen. 
Er komen dus zonnevelden en/of windmolens, 
ook in Vught. 

Gemeenteraad
Donderdag 11 juni heeft de gemeenteraad una-
niem ingestemd met de zogenaamde concept-
RES. Dit betekent dat de gemeenteraad het 
duurzame opwekken van elektriciteit wil gaan 
uitvoeren.  Wethouder Toine van de Ven gaat 
graag met u in gesprek over welke locaties 
in Vught geschikt zijn voor zonnevelden en/of 
windmolens. We kijken hierbij naar het grond-

gebied van de gemeente Vught inclusief Helvoirt. 
De inwoners uit Helvoirt zijn ook van harte 
welkom op de informatieavonden.

Wanneer?
De informatieavonden zijn op:
Maandag 29 juni 2020 van 16.30 tot 18.00 uur
Maandag 29 juni 2020 van 19.30 tot 21.00 uur
Een week later gaan we ook met u in gesprek 
in Helvoirt. Het precieze tijdstip volgt in het 
Klaverblad van volgende week en via Social 
Media.

Waar: Novalis aan de Industrieweg 9 Vught. 
Natuurlijk houden wij rekening met de RIVM 
maatregelen.

Komt u ook?
Stuur een mail naar  secretariaat.ontwikke-
ling@vught.nl en vermeld daarin uw naam en 
telefoonnummer en het tijdstip dat u de bijeen-
komst wilt bezoeken. Per bijeenkomst mogen 
maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Mochten de 
bijeenkomsten vol zijn dan plannen we nieuwe 
tijdstippen.
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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 
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. 

PROCEDURES

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 plaat-
selijk overlast. De weg wordt niet afgesloten.

Grote Zeeheldenbuurt
•  De Maarten Trompstraat is tot 19 juni 

gestremd in de richting van de Van Voorst tot 
Voorststraat.

•  Het werk wordt gefaseerd uitgevoerd.
•  Het verkeer wordt geregeld met een ver-

keersregelinstallatie (VRI) of verkeersregelaars. 
Verkeer richting St. Elisabethstraat kan ook via 
de M. de Ruyterweg worden omgeleid.

Achterstraat
•  Van 17 t/m 19 juni worden op de Achterstraat 

kleine asfaltreparaties uitgevoerd. De weg is 
hiervoor overdag afgesloten voor doorgaand 
verkeer.

Ruidigerdreef
•  Van 17 t/m 19 juni worden op de Ruidigerdreef 

kleine asfaltreparaties uitgevoerd. De weg is 
hiervoor overdag afgesloten voor doorgaand 
verkeer.

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. Lambertusstraat-
Pepereind-Boslaan- Loonsebaan-Postweg.

Loverensestraat
•  De Loverensestraat is op 22 en 23 juni over-

dag gestremd tussen huisno. 19b en 23.
• Autoverkeer 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 bereik-

baar.

Michiel de Ruyterweg
•  In verband met de nieuwbouw van woningen 

is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen 
Bestevaer en de Esschestraat.

WEGWERKZAAMHEDEN

GRATIS COMPOSTZAKJES VOOR U
Zolang de voorraad strekt
In januari hebben alle inwoners een brief ontvangen waarin wij u informeerden over 
het nieuwe gft-beleid. Sinds 1 januari 2020 betaalt u niet meer per lediging van de 
groene container. Dus het maakt niet uit hoe vaak u uw groene container aan de straat 
zet. Om uw afval nog beter te blijven scheiden, ligt er weer een voorraad gratis com-
posteerbare afvalzakjes voor u klaar op het gemeentekantoor of bij de Milieustraat.

Deze zakken zijn gemaakt van zetmeel en 
mogen bij het gft. Op deze manier kunt u 
uw etensresten in een afgesloten zakje in de 
groene bak doen. Dit zorgt voor minder vlie-
gen en stankoverlast. Omdat we u willen blijven 
stimuleren om uw etensresten zo goed moge-

lijk te scheiden, mag u de composteerbare 
zakjes opnieuw gratis afhalen. De zakken (max. 
3 rollen per persoon) kunt u ophalen tijdens 
openingstijden op de Milieustraat of op het 
gemeentekantoor. Deze actie is geldig zolang 
de voorraad strekt. Op=Op.

INFORMATIEAVONDEN REGIONALE ENERGIE 
STRATEGIE

Op maandag 29 juni en een week later in 
Helvoirt organiseren wij informatiebijeen-
komsten over de Regionele Energie Strategie. 
Wethouder Toine van de Ven gaat graag met u 
in gesprek over de geschikte locaties in Vught 
voor zonnevelden en/of windmolens. 

Wanneer?
De informatieavonden zijn op:
Maandag 29 juni 2020 van 16.30 tot 18.00 uur
Maandag 29 juni 2020 van 19.30 tot 21.00 uur

Een week later gaan we ook met u in gesprek 
in Helvoirt. Het precieze tijdstip volgt in het 
Klaverblad van volgende week en via Social 
Media. 

Waar: Novalis aan de Industrieweg 9 Vught. 
Natuurlijk houden wij rekening met de RIVM 
maatregelen.

Komt u ook?
Stuur een mail naar secretariaat.ontwikke-
ling@vught.nl en vermeld daarin uw naam en 
telefoonnummer en het tijdstip dat u de bijeen-
komst wilt bezoeken. Per bijeenkomst mogen 
maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Mochten de 
bijeenkomsten vol zijn dan plannen we nieuwe 
tijdstippen.

VERRUIMING DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT 
•  Het gemeentekantoor is open van maandag 

tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 
uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. De 
openstelling op maandagavond blijft voorals-
nog achterwege.

•  De openingstijden van de Milieustraat blijven 
voorlopig verruimd. De straat is open op 

woensdag, vrijdag en zaterdag van 9.00 uur tot 
17.00 uur. Houd wel rekening met wachttijden. 

•  Hebt u een afspraak bij de gemeente Vught 
maar hebt u klachten als verkoudheid, hoesten 
of koorts? Dan vragen wij u om de afspraak 
af te zeggen en een nieuwe afspraak in te 
plannen.

IEMAND VOORDRAGEN VOOR EEN LINTJE

Elk jaar reikt burgemeester Van de Mortel 
vlak voor Koningsdag lintjes uit. Deze 
Koninklijke Onderscheidingen zijn bedoeld 
voor Vughtenaren, die zich lang en op een bij-
zondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt 
voor de samenleving. Kent u zo iemand? Draag 
hem of haar dan voor bij de burgemeester. Voor 
de lintjesregen van 2021 kan dat tot 1 juli 2020.
 
‘Bijzondere verdiensten’
Degene, die u voordraagt, moet zich hebben 
onderscheiden door ‘bijzondere verdiensten’. 
Daarvan is sprake als iemand geruime tijd meer 
voor de samenleving heeft gedaan of betekend 
dan verwacht mag worden.
Wilt u voor iemand uit Vught een lintje aanvra-
gen? Neem dan eerst contact op met Yolanda 
van den Berg, Kabinetszaken bij de gemeente 
Vught via telefoonnummer 073 65 80 133. 

Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdien-
sten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een 
Koninklijke Onderscheiding en welke docu-
menten nodig zijn voor de aanvraag. 

Vertrouwelijk
Dient u een verzoek in? Dat betekent niet 
automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding 
ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is 
daarom van groot belang, dat u als aanvrager 
de voordracht, zoals de aanvraag officieel heet, 
heel zorgvuldig behandelt en strikt vertrouwe-
lijk houdt.

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke 
Onderscheiding? Kijk ook op onze website 
www.vught.nl/onderscheidingen voor alle infor-
matie en het formulier. 

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Ontwerp 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

•  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.
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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 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 Oost-
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125, 
5200 MA ’s-Hertogenbosch.

INGEKOMEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Jachterf 1, plaatsen van een opbouw op de 
garage en nieuw te bouwen carport en over-
kapping, OV20201159, ingekomen 7 juni 2020;

•  Klein Brabant 61, bouwen van een carport, 
OV20201161, ingekomen 9 juni 2020;

•  Deutersestraat 41, verbouwen en renoveren 
van de woning, OV20201160, ingekomen 9 
juni 2020;

•  Stationsstraat 28, verbouwen van een kantoor-
pand naar zes appartementen, OV20201162, 

ingekomen 11 juni 2020;
•  Peperstraat 3, keimen van een muur aan de zij-

kant van de woning, OV20201163, ingekomen 
11 juni 2020;

•  Maurickplein 4, plaatsen van  een overkapping 
op het bestaande balkon, OV20201164, ingeko-
men 11 juni 2020.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  St.-Michielsgestelseweg 5, vervangen bestaande 
garage door nieuwbouw, OV 20201045. 

De brief is verzonden op 10 juni 2020.
•  Helvoirtseweg 128, wijzigen van de pui en de 

situatie van de trap, OV20201074.
De brief is verzonden op 12 juni 2020.

•  Kruishoeveweg 1 A, uitbreiden kantoorruimte, 
OV20201116.

De brief is verzonden op 12 juni 2020.
•  Meierijsingel 7, aanleggen van een in-/uitrit, 

OV20201119.
De brief is verzonden op 12 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-
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met 
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN

BOUW
•  St. Elisabethstraat 19, plaatsen van een buiten-

berging, OV20201070.
De vergunning is verzonden op 5 juni 2020.

•  De Bréautélaan 31, plaatsen van een tijdelijke 
woonunit, OV20201101.

De vergunning is verzonden op 9 juni 2020.
•  Victorialaan 18, plaatsen van een dakkapel ter 
vervanging van de bestaande, OV20201123.
De vergunning is verzonden op 11 juni 2020.

•  Amalia van Solmslaan 14, bouwen van een aan-
bouw woning, OV20201109.

De vergunning is verzonden op 11 juni 2020.
•  Klein Brabant 61, bouwen van een carport, 

OV20201161.
De vergunning is verzonden op 12 juni 2020.

•  Esschestraat 56, plaatsen van een dakkapel met 
nokverhoging, OV20201103.

De vergunning is verzonden op 12 juni 2020.

AANLEG
•  Boslaan 49, kappen van twee bomen, 

OV20201142
De vergunning is verzonden op 9 juni 2020.

PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Boslaan 49, oprichten van een toiletgebouw, 

OV20201133.
De vergunning is verzonden op 9 juni 2020.

BOUW EN MONUMENT
•  Reutsedijk 7, renovatie gebouw 7 Fort Isabella 

vervangen kozijnen en ramen, plaatsen screens 
en dakkapellen en isoleren bestaande kap, 
OV20201066.

De vergunning is verzonden op 5 juni 2020.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING 
•  Boslaan 49, renoveren en uitbreiden van 

bestaande steiger, OV20201139.
•  Boslaan 49, tijdelijk realiseren van een klimbos 

en klimtoren voor een maximale periode van 
10 jaar, OV20201134.
De vergunningen zijn verzonden op 9 juni 2020.

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

•  Helvoirtseweg 167, brandveilig gebruik van een 
dagbestedingsvoorziening en het maken van 
een doorgang, UV20194008.

De vergunning is verzonden op 9 juni 2020.
•  Booglaan 6, brandveilig gebruik gebouw 

Waterboog, UV20194016.
De vergunning is verzonden op 12 juni 2020.

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

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Koestraat 17 slopen van een pand, SM20207026.
De melding is geaccepteerd op 10 juni 2020.

•  Perceel C1013, nabij Beukenlaan 3, slopen 
bestaand gemaal Beukenhorst, SM20207003.

De melding is geaccepteerd op 10 juni 2020.
•  St.-Lambertusstraat 82, slopen van asbesthou-

dende materialen in de woning, SM20207027
De melding is geaccepteerd op 11 juni 2020.

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 milieubeheer is/zijn 
ingekomen:

•  op 8 mei 2020 melding op grond van het 
Besluit algemene regels inrichtingen milieube-
heer (activiteitenbesluit), voor het realiseren 
van een gesloten bronenergiesysteem buiten 
inrichtingen, MA20200014, gevestigd aan de 
St.-Lambertusstraat 81 te Cromvoirt.

De melding is geaccepteerd op 10 juni 2020.

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

BESLUIT BUITEN BEHANDELING 
STELLEN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING 

Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat de aanvraag voor een omgevings-
vergunning buiten behandeling is gesteld;

•  Kapellaan 11, opbouw op de bestaande aan-
bouw, OV 20201019.

De brief is verzonden op 11 juni 2020.

Op afspraak kunt u de omgevingsvergunning 
komen inzien (tel: 073 65 80 680)

BOUWEN 
EN WONEN

VERKEERSMAATREGELEN IN DE GLORIEUXLAAN EN 
LAAGSTRAAT
In delen van de Glorieuxlaan en Laagstraat is het asfalt versleten. Dat gaan we in twee 
fasen vervangen. Eerst in de Glorieuxlaan, daarna in de Laagstraat. Hieronder leest u 
meer over het werk en de bijbehorende verkeersmaatregelen.   

Glorieuxlaan
Vanaf 22 tot en met 26 juni is de Glorieuxlaan 
tussen de Haldersebaan en Vlasmeersestraat 
voor het motorverkeer afgesloten. Fietsers en 
voetgangers kunnen er wel door. Vrachtverkeer 
richting De Ketting, De Schakel, Industrieweg 
en Kempenlandstraat wordt vanaf de A2 omge-
leid via de N65, Helvoirtseweg, Van Voorst tot 
Voorststraat en Maarten Trompstraat. Overig 
autoverkeer wordt vanaf de Haldersebaan 
omgeleid.

Laagstraat
Na de Glorieuxlaan gaan we in de Laagstraat 
aan de slag. Vanaf 29 juni tot en met 3 juli is 
de straat tussen de rotondes De Ketting en 
Wolfskamerweg afgesloten voor motorverkeer 
en fietsers. Voetgangers kunnen er wel door. 
Vrachtverkeer richting de Industrieweg en 
Kempenlandstraat wordt vanaf de A2 omge-
leid via de N65, Helvoirtseweg, Van Voorst tot 
Voorststraat en Maarten Trompstraat. Het ove-
rige verkeer wordt omgeleid via de Repelweg, 
Molenstraat en Industrieweg v.v. 

Hartelijk dank voor uw medewerking en begrip.


