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Plannen om in 2022 een groot evenement te organiseren?

GEEF DIT DAN VOOR 1 OKTOBER 2021 DOOR
Wilt u in Vught een klein evenement organiseren? Dan meldt u dit evenement aan bij de
gemeente Vught. Bent u van plan om een evenement in 2022 te organiseren waarvoor
fysieke maatregelen genomen moeten worden, zoa ls politie inzet? Mail dit dan voor 1
oktober 2021 naar veiligheid@vught.nl
1 oktober 2021
In 2022 verwacht de politie tijdens grote evenementen in de regio Meierij extra druk op
de politiecapaciteit. Omdat zo’n evenement
gevolgen heeft voor de omgeving en deze goed
voorbereid moet zijn, wil de politie graag op
tijd weten hoeveel en welke grote evenementen zij in 2022 kunnen verwachten. Met deze
informatie kan de politie een goede planning
maken en politie inzet garanderen tijdens het
evenement.
Wat betekent dit?
Gaat u in 2022 een groot evenement in de
gemeente Vught organiseren of denkt u hierover na? Mail dit dan uiterlijk vóór 1 oktober

2021 naar veiligheid@vught.nl t.a.v. Mirte Faber.
Zet in deze mail op welke dag(en) het evenement gaat plaatsvinden. Evenementen voor het
jaar 2022 die na 1 oktober 2021 bij de gemeente Vught bekend worden gemaakt, worden niet
meer in behandeling genomen.
Let op
Uw email is geen aanvraag. Het is alleen een
mededeling dat u van plan bent om in 2022 een
evenement te gaan organiseren. De aanvraag
en de vergunningverlening vindt op de normale
wijze plaats. De definitieve aanvraag kunt u
tot 12 weken voorafgaand aan het evenement
indienen.

Bevolkingsonderzoek borstkanker
ONDERZOEKSCENTRUM VAN SEPTEMBER TOT
DECEMBER IN VUGHT
Vanaf begin september staat het mobiele onderzoekscentrum voor het bevolkingsonderzoek
borstkanker in Vught. Vrouwen uit Vught tussen de 50 en 75 jaar met de postcodes 5261 t/m
5264 en 5266 ontvangen een uitnodiging voor dit onderzoek. Het onderzoekscentrum is van
begin september t/m begin december 2021 te vinden op het parkeerterrein naast het station,
tegenover supermarkt AH, Stationsstraat, 5261 VB in Vught.
Meer informatie
De informatielijn is op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer
088 00 01 330. Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker vindt u op
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl.

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT
Veel van onze dienstverlening verloopt digitaal, maar soms hoort er een bezoek aan het gemeentekantoor bij.
• Kom naar het gemeentekantoor als dit echt noodzakelijk is en kom alleen.
• 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.

WEGWERKZAAMHEDEN
Hertoglaan
• Op 25 augustus is de Hertoglaan afgesloten ter
hoogte van huisno. 44.

Rotonde Postweg Heunweg
• Op 27 augustus 21.00 uur wordt Rotonde
Postweg afgesloten voor wegverkeer tot 28
augustus 6.00 uur.
• Verkeer wordt omgeleid middels omleidingen.
De gemeente is in het bezit van uw persoonsgegevens. Verschillende organisaties kun- • Verkeersregelaars begeleiden fietsers en voetgangers.
nen uw persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP) ontvangen en mogen
deze gebruiken, bijvoorbeeld voor kinderbijslag, studiefinanciering en pensioen. Bekijk
Maarten Trompstraat
op de website van de Rijksoverheid welke organisaties uw persoonsgegevens kunnen
krijgen. Wilt u niet dat dit gebeurt? Dan kunt u een verzoek tot verstrekkingsbeperking • Op de Maarten Trompstraat (tussen de M de
Ruijterweg en Esschestraat) worden van 30
(voorheen geheimhouding) van persoonsgegevens zowel online als schriftelijk aanvragen.
aug. t/m 1 sept. bestratingswerkzaamheden
Goed om te weten
uitgevoerd.
• U kunt verstrekkingsbeperking van uw persoonsgegevens aanvragen vanaf 16 jaar en als u in de • De weg is niet afgesloten. De werkzaamheden
gemeente Vught woont of hebt gewoond.
worden uitgevoerd met een halve wegafzetting.
• Een verzoek tot verstrekkingsbeperking kunt u schriftelijk of met uw persoonlijke DigiD aanvragen. • Verkeersregelaars begeleiden het verkeer.
• Een verzoek tot verstrekkingsbeperking voor een minderjarig kind kan door de ouder, verzorger
of voogd ingediend worden. Voor aanvraag via DigiD moet de minderjarige zelf over een DigiD
beschikken.
• U ontvangt van de gemeente Vught een schriftelijke bevestiging van uw verzoek.
• Verstrekkingsbeperking heeft geen einddatum. Deze blijft van kracht totdat u deze zelf intrekt.
• Na een verzoek tot verstrekkingsbeperking blijft de gemeente verplicht om uw gegevens door
te geven aan overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, Justitie en Sociale Verzekeringsbank.
De volgende plannen liggen ter inzage:
• Bij verhuizing naar een andere gemeente blijft de geheimhouding van de gegevens bestaan. U hoeft • Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
dan niet opnieuw een verzoek in te dienen.
• Wijzigingsplan ‘Deutersestraat 28’

VERSTREKKINGSBEPERKING VAN
PERSOONSGEGEVENS

Den Hoek
• Den Hoek is tijdens de werkzaamheden op 31
aug. en 1 sept. afgesloten tussen Lindelaan en
Stationsweg.
De Gijzel
• De Gijzel is op 6 september van 07.00 tot
17.00 uur gestremd tussen huisno. 20 en 28.
• Verkeer wordt omgeleid.
De Esscheweg
• De Esscheweg is op 7 september van 07.00
tot 17.00 uur gestremd ter hoogte van de
Bergenshuizensestraat.
• Verkeer wordt omgeleid.
Laagstraat 15 september
• De Laagstraat is op woensdag 15 september
van 06.00 tot 20.00 uur gestremd tussen de
rotonde De Ketting – De Schakel – Parklaan
en de Repelweg.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid
Deutersestraat 14 t/m 16 september en
20 en 21 september
• Van 14 t/m 16 sept en op 20 en 21 september
is de Deutersebrug over het Drongelenskanaal
afgesloten.
• Verkeer wordt omgeleid.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN

HISTORISCHE WANDELING IN VUGHT
Wandelt u mee?
Hebt u interesse om mee te doen aan een
historische wandeling? Meld u zich dan aan via
Liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl. U bepaalt samen
met Liesbeth de datum en tijd. Hebt u een verzoek voor een bepaald tijdstip? Geef dit dan bij
uw aanmelding aan.

De wandelgroep bestaat uit maximaal 15 personen. De kosten bedragen € 7,- per persoon.
De opbrengst gaat naar de Heijmstichting.
Deze Stichting biedt financiële hulp aan ouderen in Vught.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN HAAREN
EN VUGHT
De Milieustraat in Haaren, Helvoirtseweg 6B, is geopend op:
• woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
• zaterdag van 9.00 uur tot 15.00 uur
De Milieustraat in Vught, De Ketting 1, is geopend op:
• woensdag van 12.30 uur tot 17.00 uur
• vrijdag van 12.30 tot 17.00 uur
• zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur

• U vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op
www.officielebekendmakingen.nl,

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.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING
De onderstaande personen wonen niet meer op het vermelde adres. Daarom zijn zij niet langer
op dit adres ingeschreven.
Naam
en voorletters
Driessen, M.L.
Katerla, A.S.
De Maria, C.
Van de Sanden, J.D.A.A.
Uljvári, S.
Szabo, J.A.
Trencsényi, S.
Vas, P.
Ötvös, L
Kurkuly, A.
András, S.

Geboortedatum

Datum besluit

20-03-1991
19-01-1993
30-04-1991
24-12-1989
11-03-1975
13-07-1979
11-05-1966
13-05-1972
26-03-1978
01-02-1979
07-08-1952

12-08-2021
12-08-2021
12-08-2021
12-08-2021
12-08-2021
12-08-2021
12-08-2021
12-08-2021
12-08-2021
12-08-2021
12-08-2021

Uitschrijving wegens
vertrek naar
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend
Onbekend

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële publicatie kunt u vinden
op www.officielebekendmakingen.nl

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

ONTWERPBESLUIT VERORDENING WINKELTIJDEN VUGHT
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught maakt bekend dat
er een ontwerpbesluit tot wijziging van de Verordening Winkeltijden Vught in te zien is.
In 2014 hebben zowel de gemeente Vught als de gemeente Haaren een verordening Winkeltijden
vastgesteld. Sinds Helvoirt bij de gemeente Vught is gekomen, zijn er twee verschillende winkeltijden op het grondgebied van de gemeente van toepassing. Met dit (ontwerp)besluit worden de
regels omtrent winkeltijden in de hele gemeente gelijk getrokken. Hierbij wordt aangesloten bij de
huidige regels van de Verordening Winkeltijden Vught.
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële publicatie kunt u vinden
op www.officielebekendmakingen.nl. Hebt u nog vragen over deze publicatie? Neem dan contact
op met dhr. P. Rietveld via p.rietveld@vught.nl of via telefoonnummer 073 65 80 680
BESTEMMINGSPLAN ‘BROEKWAL 18 HELVOIRT’ ONHERROEPELIJK *

BESTEMMINGSPLAN ‘NIEUWKUIKSEWEG 5-5A HELVOIRT’ ONHERROEPELIJK*
De gemeenteraad van Vught heeft op 17 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Nieuwkuikseweg 5-5a
Helvoirt’ vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt een herontwikkeling van de betreffende
bedrijfspercelen mogelijk. U kunt de stukken o.a. raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder
ID-nummer NL.IMRO.0865.bgBPNwkuikseweg5-VG01
BESTEMMINGSPLAN ‘PARAPLUPLAN KAMERVERHUUR VUGHT’
GEWIJZIGD VASTGESTELD *
De gemeenteraad van Vught heeft op 22 juli 2021 het bestemmingsplan ‘Parapluplan kamerverhuur
Vught’ gewijzigd vastgesteld. Met dit bestemmingsplan 'Parapluplan kamerverhuur Vught' worden
bijna alle bestemmingsplannen in de gemeente Vught gelijktijdig herzien. Het bestemmingsplan
regelt dat bijzondere woonvormen, met name kamergewijze verhuur, niet meer rechtstreeks zijn
toegestaan binnen onder andere de bestemming ‘Wonen’. Voor het, onder voorwaarden, toestaan
van kamerverhuur, moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Dit is nodig om ongewenste
effecten op de omgeving te voorkomen. De verbeeldingen en bouwmogelijkheden van de geldende bestemmingsplannen worden niet herzien en blijven dus ongewijzigd van toepassing. U
kunt de stukken o.a. raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
vghBPkamerverhuur-VG01
UITWERKINGSPLAN ‘ESSCHESTRAAT-VAN RIJCKEVORSELSTRAAT’
GEWIJZIGD VASTGESTELD *
Burgemeester en wethouders hebben op 13 oktober 2020 het uitwerkingsplan ’Esschestraat-Van
Rijckevorselstraat’ gewijzigd vastgesteld. Dit uitwerkingsplan maakt het mogelijk om 4 ’nul op de
meter woningen’ op het parkeerterrein op de hoek Esschestraat/Van Rijckevorselstraat in Vught te
gaan bouwen. U kunt de stukken o.a. raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer
NL.IMRO.0865.vghUPvRijckevstr-VG01
INSPRAAK ONTWERPWIJZIGINGSPLAN ‘MOLENVEN’ *
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Molenven’ gaat over de realisatie van tien woningen in het voormalige
schoolgebouw. Daarnaast maakt het wijzigingsplan twee vrijstaande woningen mogelijk op het
voormalige schoolterrein. U kunt de stukken o.a. raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder
NL.IMRO.0865.vghWPMolenven-ON01
*Dit bericht is geen officiële publicatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De
officiële publicatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl U kunt de stukken ook raadplegen
via www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl
Hebt u nog vragen over de publicatie? Bel dan met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 073
65 80 680.

BOUWEN EN WONEN
WELSTAND
Aanvragen om een omgevingsvergunning voor bouwen en monumenten die voldoen aan de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota, worden getoetst door een ambtenaar. Andere aanvragen toetst
de Welstandscommissie in zijn openbare vergaderingen op elke maandagmiddag in de oneven
kalenderweken. U vindt de agenda voor elke vergadering op www.vught.nl. De commissie vergadert in het gemeentekantoor.Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met het secretariaat van
de Welstandscommissie: 073 65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00
uur en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.
BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Marggraffstraat 24 Vught
Lijsterbeslaan 3 Vught
Perceel B 10143 t.h.v.
Maarten Trompstraat 32 Vught
Maurickplein 4 Vught
Koninginnelaan 1 B Vught
Loyolalaan 9a Vught
Taalstraat 155 Vught
Perceel C 2165 thv
Rijksweg 22 Helvoirt
Loyolalaan 9a-151 Vught
Percelen H1848/H1847/H1917
Esscheweg 16 Vught
Van de Pollstraat 2 Vught
Perceel D5118 nst
Oscar Romerostraat 1 Vught
Perceel I1839, Landgoed
De Zandleij, Loverensestraat 3
Cromvoirt
Koestraat 35 A en B Vught

plaatsen dubbel glas in ramen op
eerste verdieping
plaatsen van een kozijn met twee
openslaande deuren in het klaslokaal
bouwen van veertien woningen
legaliseren van een woning in
een kantoorpand
bouwen van een woning met aanbouw

Hertoglaan 10 Vught
Taalstraat 17 A, B en C Vught
Dennenlaan 20 Vught
Nieuwstraat 10 Vught

OV20211308
OV20211309

intern renoveren en afvoeren bouwafval
verwijderen asbesthoudende materialen
slopen gastenverblijf
verwijderen asbesthoudende materialen

SM20217073
SM20217072
SM20217075
OV20217076

Omgevingsvergunning
John F. Kennedylaan 31 Vught
Berkenheuveldreef 25 Vught
St.-Michielsgestelseweg 10 Vught
Perceel H 2108 thv
Deutersestraat 30 Cromvoirt
Reutsedijk 21 Vught
Achterstraat 91 Helvoirt
Raadhuisstraat 3G Vught
Torenstraat 29 Helvoirt
Raadhuisstraat 3 Vught
Distelberg 3 tot Margrietlaan
Helvoirt

St.-Lambertusstraat 60
Cromvoirt (Parkeerterrein
Battle Axe/De Noot)
Kruising Wilhelminalaan/
Victorialaan Vught
Boslaan (IJzeren Man) Vught

OV20211295
OV20211296

Drank- en horecavergunning

OV20211297
OV20211298

Nieuwkuikseweg 28 Helvoirt
Secr. Van Rooijstraat 2B Vught
Loonsebaan 88 Vught

vervangen bestaande kozijnen

OV20211305

OV20211188
OV20211233
OV20211186
OV20211293
OV20211221
OV20211202
OV20211262
OV20211254
OV20211158
OV20211216
OV20211189
OV20211140
OV20211187
OV20211253
OV20211258
OV20211255
OV20211275
OV20211286
OV20211238
OV20211247
OV20211147
OV20211215

Evenementenvergunning

Nieuwkuikseweg 28 Helvoirt
Secr. Van Rooijstraat 2B Vught
Loonsebaan 88 Vught

OV20211304

OV20211231
OV20211250
OV20211193
OV20211217
OV20211205
OV20211237

bouwen van een erker
plaatsen dakkapel aan de vooren achterzijde van de woning
Udenhoutseweg 8 Helvoirt
aanleggen van tuinplanten op een grondwal
Marggraffstraat 24 Vught
legaliseren van een garagedeur
Julianastraat 17 Helvoirt
plaatsen dakkapel en verhogen dak
Torenstraat 26 Helvoirt
splitsen van perceel en bouwwerken
naar drie huisnummers
Ochtendgloren 24 Helvoirt
vervangen garagedeuren door een
sectionaaldeur
St.-Lambertusstraat 34A
uitbreiden aan de voorzijde van het pand
Cromvoirt
t.b.v. uitbreiding kantine
Dorpsstraat 23 Vught
renoveren van een veranda
Jan van Ruusbroeckstraat 16 Vught dichtmaken loggia en een doorbraak
maken in keuken- en slaapkamermuur
Van Rijswijkstraat 32 Cromvoirt
bouwen van een woning
Van Rijswijkstraat 32 Cromvoirt
plaatsen van een tijdelijke woonunit
Reutsedijk 7 Vught
bouwen van een geluidsscherm en
grondwal en het kappen van zeven bomen.
Kerkstraat 76 Vught
plaatsen dakramen in villa
Perceel: D.03469 tegenover
kappen van een dode linde
Baroniesingel 30 Vught
Eikenlaan 21 Vught
kappen van een Amerikaanse Eik
St.-Lambertusstraat 114 Cromvoirt kappen van een winterlinde
Eikenheuveldreef 14 Vught
kappen van een ceder
Van Voorst tot
kappen van een valse acacia
Voorststraat 18 Vught
Charlotte van
kappen van een dode beuk
Beuningenlaan 38 Vught
Kerkstraat 15 Vught
handelen in strijd met planologische
regels voor ondergeschikte horeca
Perceel I 1714 Achterstraat 21
bouwen nieuwe woning en aanleggen
Cromvoirt
van een in-/uitrit

Exploitatievergunning

OV20211301
UV20214004
OV20211303

bouwen van een kantoorgebouw
uitbreiden van de woning
aanbrengen gevelreclame
aanleggen nieuwe in-/uitrit
plaatsen dubbelzijdige ING lichtbak
aanleg openbare nuts kabels in
gemeentegrond

Vughterhage 34 Vught
Wolfskamerweg 36 Vught

OV20211293
OV20211291
OV20211294

OV20211299
OV20211300

OV20211199
OV20211185
OV20211197
OV20211244

Omgevingsvergunning

Helvoirt

OV20211245

uitbreiden verdieping met dwarskap
bouwen parkeervoorziening
aanbouwen achterzijde woning
bouwen van een woning

VERLEENDE VERGUNNINGEN

OV20211292

bouw- en woonrijp maken van de grond
Pepereind (tussen Hoeksestraat
en Loverensestraat) Cromvoirt, kappen
van 11 bomen t.b.v. aanleg nieuwe rijbaan
aanbouw achterzijde woning
realiseren brandvertragende wand
bouwen van een woning en aanleggen
in-/uitrit
bouwen 36 recreatiewoningen

Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl

OV20211306
OV20211307

Sloopmelding

Van Beringenstraat 2b
(D’n Inbreng Helvoirt)

Omgevingsvergunning
bouwen van een woning en
aanleggen in-/uitrit
legalisatie garagedeur
kappen van een beuk
bouw van een kindercentrum

Heikantstraat 14 Vught
Molenheike 21 Helvoirt

wijzigen bestaande inrit
plaatsen tijdelijke woonunit i.v.m.
nieuwbouwwoning
starten met een Bed en Breakfast
legaliseren overkapping en berging

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

De gemeenteraad van Vught heeft op 17 juni 2021 het bestemmingsplan ‘Broekwal 18 Helvoirt’
vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een woning naast het pand nummer 18
mogelijk. U kunt de stukken o.a. raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer
NL.IMRO.0865.HELVBPBroekwal18-VG0

Dennenlaan 20 Vught

De Bréautélaan 11 Vught
Molenstraat 15 Helvoirt

het houden van twee rommelmarkten
op 12 september 2021 van
10.00 tot16.00 uur
buurtfeest op 25 september 2021
van 12.00 tot 23.00 uur
Miles of Pleasure op 24 september 2021
van 15.30 tot 24.00 uur
start + finish Wielertocht De Leyetocht
op 11 en 12 september 2021 tussen
8.00 en 17.00 uur
garageverkoop op 9 oktober 2021

AP 20210195
AP 20210204
AP 20210044
AP 20210136
AP 20210063

Mavi Restaurant & Cocktailbar
Ichi Vught
Boerderij De Loonsebaan

DH 20210010
DH 20210015
DH 20210017

Mavi Restaurant & Cocktailbar
Ichi Vught
Boerderij De Loonsebaan

DH 20210010
DH 20210015
DH 20210017

Ichi Vught

DH 20210015

Terrasovereenkomst
Secr. Van Rooijstraat 2B Vught
INTREKKING AANVRAAG
Omgevingsvergunning
Perceel E863 t.h.v. Sportlaan 2
Helvoirt
Honderdmorgensedijk 2 Vught
Loverensestraat 11 Cromvoirt

Gemeente Vught

bouwen van een berging

OV20211260

aanleg van zonnepanelen
kappen van een boom

OV20211243
OV20211242

@Vught

@gemeentevught

AANVRAAG BESLUIT BUITEN BEHANDELING GESTELD
Omgevingsvergunning
Pieter Bruegellaan 26 Vught

aanleggen van een in-/uitrit

OV20211211

kappen van een eik in de voortuin

OV20211223

AANVRAAG GEWEIGERD
Omgevingsvergunning
Kampdijklaan 14 Vught

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
Kerkstraat 15 in Vught
Perceel H 1711 ten oosten van
Deutersestraat 30
Industrieweg 34 in Vught
Kempenlandstraat 43C in Vught
Perceel K2211 t.h.v.
Wilhelminalaan 16 in Vught

voor het starten van een viswinkel
met ondergeschikte horeca
veranderen van activiteiten

MM20210020

veranderen van activiteiten
mechanische bewerking van steen
voor de activiteit gasdrukregelstation

MM20210019
MM20200012
MM20210022

Theresialaan t.h.v.
huisnummer 31 t/m 41

buurtfeest op 25 september 2021 van
AP 20210204
12.00 tot 23.00 uur
afsluiting i.v.m. werkzaamheden
AP 20210210
spoorwegovergang op 12 september 2021
van 01.30 tot 07.00 uur
afsluiting i.v.m. buurtfeest op zaterdag
Z21 – 241546
4 september 2021 van 15.00 tot 00.00 uur

ONTHEFFING ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET
Bleijendijk 2 (Landgoed Bleijendijk) Carnaval der Bedreigde Dieren op
Vught
4 en 5 september 2021 van
10.00 tot 13.00 en 14.30 tot17.30 uur

DH 20210016

Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl

Jeugd Aktief week van 28 augustus
t/m 3 september 2021
KinderVakantieWeek Helvoirt van
16 t/m 28 augustus 2021
Wielertocht De Leyetocht op
11 en 12 september 2021

AP 20210205
AP 20210129
AP 20210136

AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Secr. Van Rooijstraat 1004 Vught
Van Sonstraat 43 Vught

MM20210027

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
Kruising Wilhelminalaan/
Victorialaan
St.-Elisabethstraat

Willem de Rijkelaan (evenemententerrein Jeugd Aktief) Vught
Van Beringenstraat 2b
(evenemententerrein naast
D’n Inbreng) Helvoirt
Van Beringenstraat 2b
(rolschaatsbaantje bij D’n Inbreng)
Helvoirt

aanleggen gehandicaptenparkeerplaats
voor het parkeren van de personenauto
van de bewoner
aanleggen gehandicaptenparkeerplaats
voor het parkeren van de
personenauto van de bewoner

GP 20210013
GP 20210014

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

Officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Vught plaatsen we op
www.officielebekendmakingen.nl. U vindt daar ook meer informatie over de inzagetermijn, zienswijze en de eventuele bezwaren beroepsmogelijkheden.
U kunt de publicaties (m.u.v. VOW) inzien aan de ontvangst- en informatiebalie van
het gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1 te Vught.Tegen betaling kunt u afschriften
ontvangen van de stukken. Wilt u een publicatie via mail ontvangen? Stuur dan een
bericht naar gemeente@vught.nl. Geef in deze mail aan om welke publicatie het gaat.
De berichten over de bekendmakingen en kennisgevingen op de gemeentepagina van
Het Klaverblad zijn geen officiële publicaties. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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