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TAALHUIS VUGHT
‘Het Taalhuis is een netwerk voor én door Vughtenaren, waardoor 
iedereen kan blijven meedoen in de maatschappij!’

In de gemeente Vught hebben ongeveer 3.000 inwoners, jong en oud, moeite met 
rekenen, taal of digitale vaardigheden. Deze mensen lopen een achterstand op in de 
samenleving. Ze komen moeilijker aan een baan en zijn maatschappelijk minder actief. 
In september 2019 is het Taalhuis Vught gestart. We kijken samen met Silke Dragstra, 
coördinator van de Taalhuizen in Vught, Boxtel en Sint-Michielsgestel, terug naar vorig 
jaar en blikken vooruit. Wat zijn de ontwikkelingen en verbeterpunten, hoe gaan we om 
met herkenbaarheid van laaggeletterdheid en wat wil het Taalhuis Vught de komende 
jaren bereiken? 

Is de bewustwording in de gemeente 
Vught vergroot?
Silke: ‘Het Taalhuis Vught is een netwerk van 
verschillende kernpartners uit Vught dat klaar-
staat voor alle inwoners van de gemeente Vught 
die moeite hebben met rekenen, taal of digitale 
vaardigheden. In 2019 hebben we veel aandacht 
besteed aan het vergroten van de bekendheid 
van het Taalhuis bij deelnemers, vrijwilligers, 
organisaties en inwoners van de gemeente Vught. 
Tijdens de officiële opening van het Taalhuis 
Vught, op 10 september 2019, was er veel 
aandacht in de lokale pers. We hebben gecom-
municeerd via o.a. de website van Wegwijs+, de 
gemeentepagina in Het Klaverblad en sociale 
media en daarnaast hebben we flyers, posters 
en banieren tot onze beschikking. Ik heb in het 
vierde kwartaal contacten gelegd met mogelij-
ke bondgenoten, zoals het Vincentiushuis Vught, 
Wegwijs+, Vluchtelingenwerk Vught, Ouderen 
Samen, Coördinator Kinderarmoede Vught, 
Praktijk Spil en Cello Zorg. En verder gaf ik 
presentaties over het Taalhuis en laaggeletterd-
heid aan de Adviesraad Sociaal Domein van de 
gemeente Vught, het Vrijwilligersoverleg van 
Ontmoetingscentrum DePetrus en aan mede-
werkers en contacten van Wegwijs+.

Mensen vinden Taalhuis Vught: fysiek en 
online
Op dinsdag 5 november 2019 zijn we gestart 
met de inloopochtend van het Taalhuis in 
DePetrus voor zowel leervragers als taal-
vrijwilligers. Vanaf 5 november 2019 tot eind 
2019 vonden voornamelijk mensen met een 
anderstalige achtergrond (NT2) hun weg naar 
het Taalhuis. Sommigen kwamen uit zichzelf, 
maar de meesten werden doorverwezen door 
derden. Omdat DePetrus in maart dit jaar haar 
deuren moest sluiten, was de fysieke inloop-
ochtend niet meer mogelijk. Maar gelukkig 
konden en kunnen we veel online doen. Zodra 
een aanmelding binnenkomt via het e-mailadres 
TaalhuisVught@babeldenbosch.nl voeren we 
het intakegesprek online. Samen met de deel-
nemer zoeken en vinden we dan een passend 
aanbod. Vanaf september 2020 starten we weer 
met de fysieke inloopochtend op dinsdagoch-
tend van 10 tot 12 uur. Aanmelden kan altijd via 
bovenstaand e-mailadres.

Taalmeter structureel
Om onder de doelgroep de laaggeletterden met 
een Nederlandse achtergrond (NT1) te vinden, 
hebben we in 2019 samen met de gemeente 
Vught en Stichting Lezen en Schrijven een pilot 
opgestart. In 2019 nodigde de gemeente Vught 
uitkeringsgerechtigden met een Nederlandse 
achtergrond uit om de Taalmeter in te vullen 
om zo hun taalniveau te bepalen. Het afnemen 
van de Taalmeter blijven we structureel voor 
deze doelgroep inzetten.

Breed aanbod voor iedereen
Vorig jaar hebben we het taal-, reken- en digi-
taal aanbod in de gemeente Vught inzichtelijk 
gemaakt. Een breed aanbod voor zowel jon-
geren als ouderen. Zo verzorgde het Koning 
Willem I College een Leerpunt in DePetrus, 
organiseerde Babel Klik & Tik en Digisterker 
en ABZ Vught digitale cursussen en computer-
vragenuurtjes. Welzijn Vught regelde taalonder-
steuning via een taalmaatje 1-op-1 en Capabel 
Taal (voorheen Sagènn) bood het formele klas-
sikale lesaanbod op het gebied van taal, rekenen 
en digitale vaardigheden aan. 

Uitbreiding aanbod 2020
Door de coronacrisis merken we dat de vraag 

naar onder andere digitale cursussen stijgt. 
Organisaties gaan daarom hun lesaanbod op 
het gebied van digitale vaardigheden uitbreiden 
en informatiepunten organiseren waar iemand 
terecht kan met digitale vraagstukken. Ook de 
week van de Toegankelijkheid 2020 richt zich 
op het thema digitale toegankelijkheid. En dat 
is niet voor niets. 

Het Taalhuis start in september, tijdens de Week 
van Lezen en Schrijven, met een Spreektaalgroep 
(deelnemers met anderstalige achtergrond) en 
een Makkelijk Lezen groep (deelnemers met 
Nederlands als moedertaal). Interesse om deel 
te nemen? U kunt zich hier al voor opgeven via 
TaalhuisVught@babeldenbosch.nl. 
`Daarnaast gaan we een programma rondom 
gezondheid opstarten. Het project Voel je 
Goed! is erop gericht om mensen die moei-
te hebben met lezen en schrijven bepaalde 
gezondheidsvaardigheden aan te leren. Zoals 
het kunnen lezen van bijsluiters en etiketten 
om zo gezondere voedingskeuzes te kunnen 
maken. Dit is een project vanuit Stichting Lezen 
en Schrijven (en goedgekeurd door RIVM) dat 
wordt geïnitieerd vanuit een gemotiveerde 
Vughtse vrijwilliger.

Training is belangrijk
In samenwerking met Welzijn Vught hebben 
we vorig jaar een oproep geplaatst om meer 
vrijwilligers te werven. Dit leverde ongeveer 
20 nieuwe vrijwilligers op, die we bijna allemaal 
meteen aan een leervrager konden koppelen. 
Nieuwe vrijwilligers volgen de basistraining 
Taalvrijwilliger van vier dagdelen van Stichting 
Lezen en Schrijven. Bestaande vrijwilligers en 
taalcoaches worden op de hoogte gehouden 
over ontwikkelingen binnen taalcoaching en 
over (digitale) oefenmaterialen en –methodes. 
Het werven, opleiden en ondersteunen van 
vrijwilligers, zoals taalcoaches, is en blijft een 
belangrijke taak voor Welzijn Vught.

Voor kernpartners en bondgenoten is training 
ook belangrijk. Want hoe herken je laaggelet-
terdheid bij iemand? In december volgden mede-
werkers van Wegwijs+ en de gemeente Vught 
de training ‘Herkennen en Doorverwijzen’. In 
2020 stonden verschillende trainingen over het 
herkennen van laaggeletterdheid bij verschillen-
de organisaties op de planning. Helaas strooide 
Corona roet in het eten. We gaan deze trainin-
gen na de zomer opnieuw inplannen.

Speciale oproep aan jonge vrijwilligers 
Taalhuis
Om het Taalhuis goed te laten functioneren, zijn 
er altijd vrijwilligers nodig. Omdat we vaak te 
maken hebben met jongere taalvragers, wil ik 
een speciale oproep doen aan jonge vrijwilli-
gers. Zij kunnen zich inleven in leeftijdsgenoten, 
begrijpen elkaar beter en leggen zaken op hun 
eigen manier uit. Als jongere vrijwilliger kun je 
bijvoorbeeld ook eerst starten als online taal-
maatje via Kletsmaatje van Stichting Het Begint 
met Taal. Deze mogelijkheid heeft in de Corona 
tijd een vlucht genomen.’

VRIJWILLIGERS TAALHUIS GEZOCHT
Het Taalhuis Vught zoekt vrijwilligers die helpen om de deelnemers één op één of in een 
klein groepje beter te leren lezen, schrijven, rekenen en/of de spreekvaardigheid te bevor-
deren. Een vrijwilliger moet minimaal 1 dagdeel per week beschikbaar zijn en krijgt een 
taalvrijwilligerstraining van 4 dagdelen door Stichting Lezen & Schrijven. Aanmelden kan via 
info@welzijnvught.nl of TaalhuisVught@babeldenbosch.nl. 

BUREN, WIJ GAAN OP VAKANTIE!
Maak gebruik van de burenkaart
Gaat u op vakantie? En willen uw buren 
op uw woning letten? Dan kunt u gebruik 
maken van de burenkaart. Op deze kaart 
noteert u uw vakantiegegevens en een tele-
foonnummer dat uw buren kunnen bellen bij 
nood. Daarnaast is de burenkaart een handig 
geheugensteuntje voor wat u met elkaar 
hebt afgesproken. 

Interesse in een burenkaart? 
De burenkaart is gratis af te halen bij de ont-
vangst- en informatiebalie van het gemeen-
tekantoor.

Wilt u meer weten over hoe u een inbraak 
kunt voorkomen, kijk dan op de website 
maakhetzeniettemakkelijk.nl.

INLOOP DAG BEWEEGPLEIN BISSCHOP ZWIJSENPLEIN
Woensdag 15 juli tussen 10.00 uur en 20.00 uur in Jeugd- en 
Jongerencentrum Elzenburg
Bewegen, sporten en spelen is leuk en gezond voor jong en oud. Dat is algemeen bekend. 
In Vught doen we al veel aan sport en beweging, maar dat kan natuurlijk altijd beter. 
Daarom gaat de gemeente meer ruimte bieden voor sport en spel. Niet alleen bij een 
sportclub, maar ook in de wijken, in de eigen omgeving van onze inwoners. 

Op 26 juni hebben we de eerste beweegroute 
geopend bij Huize Theresia. De beweegroute 
bij de Rode Rik volgt binnenkort. Verder reali-
seren we een BMX-baan op het Ouwerkerkveld, 
een natuurspeeltuin op het Lidwinaveld en een 
aantrekkelijk beweegplein op het Bisschop 
Zwijsenplein met sport- en spelmogelijkheden 
voor alle inwoners van de gemeente Vught. 

Speciale inloop dag beweegplein Bisschop 
Zwijsenplein
Het beweegplein is een voorziening voor 
iedereen in de gemeente Vught. Omwonenden 
van het plein hebben we gevraagd om mee te 
denken over de inrichting van dit beweegplein. 
Door het invullen van een vragenlijst konden 
zij hun ideeën, wensen en voorkeuren aangeven. 
De enquête was een groot succes en leverde 
veel reacties op. We hebben vier deskundige 
bedrijven gevraagd een ontwerp te maken voor 

het beweegplein. Zij hebben de input van de 
enquête daarin meegenomen. De ingezonden 
ontwerpen tonen we tijdens een speciale 
inloop dag.

Benieuwd naar de ingezonden 
ontwerpen voor het beweegplein? 
Kom dan op woensdag 15 juli tussen 10.00 
en 20.00 naar het Jeugd- en Jongerencentrum 
Elzenburg. Tijdens de speciale inloop dag kunt 
u uw stem uitbrengen op het ontwerp van 
uw voorkeur. Met het ontwerp, dat de meeste 
stemmen krijgt, gaan we aan de slag. 

Tijdens de inloop dag nemen we de coronare-
gels in acht. Wij vragen u om dat ook te doen.

Voor vragen en informatie over het beweeg-
plein, kunt u mailen naar beweegplein@vught.nl.



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

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

PRESENTATIE ONTWERP NATUURSPEELTUIN 
LIDWINAPARK
Donderdag 9 juli

De gemeente Vught zet in op bewegen in 
de openbare ruimte. In samenwerking met 
MOVE Vught worden er verschillende plek-
ken ingericht als beweeg- en ontmoetingsplek. 
Het Lidwinaveld is een van deze plekken en 
wordt de komende tijd getransformeerd van 
het Lidwinaveld naar het Lidwinapark. Het 
veld wordt ingericht als natuurspeeltuin en 
veranderd in het Lidwinapark. Groen wordt 
gecombineerd met natuurlijke materialen, heu-
vels, houten palen en keien. Het veld wordt 
ingericht met elementen die van alles kunnen 
zijn, waar ieder kind kan spelen in zijn of haar 
eigen fantasie. Divers, in de natuur en veilig. 

Wat is een natuurspeeltuin?
Een speeltuin bestaat uit speeltoestellen. Een 
natuurspeeltuin niet. De natuur en natuurlijke 
elementen bieden de aanleiding om te spelen. 
Water, zand, takken, heuvels bossen en bomen. 
Klimmen, klauteren, rennen en rollen. Dit alles 
biedt genoeg aanleiding om je uren te kunnen 

vermaken. Zorgvuldig uitgekozen materialen 
die passen binnen een goed doordacht land-
schap. Een ontwerp met een sturende routing. 
Met op elk kruispunt een keuze, na elke bocht 
een nieuw avontuur, een nieuwe uitdaging. Het 
kind wordt geprikkeld om zelf te ondernemen 
en te fantaseren. 

Informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst is op:
• Donderdag 9 juli van 16.00 tot 17.00 uur
• Donderdag 9 juli van 19.00 tot 20.00 uur 

De bijeenkomst vindt plaats bij Jeugd- en Jonge-
rencentrum Elzenburg aan de Lidwinastraat 12c. 

Wethouder Van de Ven trapt de bijeenkomst af 
met een welkomstwoord. Daarna wordt het 
conceptontwerp gepresenteerd door buroBlad 
en krijgt u de ruimte om vragen te stellen en 
mee te praten over de invulling van spelaanlei-
dingen binnen de natuurspeeltuin. BuroBlad is 
met de input van bewoners aan de slag gegaan 
en heeft een conceptontwerp uitgewerkt. 

Komt u/Kom jij ook?
Stuur een mail naar lidwinapark@vught.nl en 
vermeld met hoeveel personen u komt en het 
tijdstip dat u de bijeenkomst wilt bezoeken. 
Kinderen tot en met 12 jaar hoeven zich niet 
aan te melden. In Elzenburg kunnen, volgens de 
richtlijnen van het RIVM, maximaal 50 bewo-
ners per bijeenkomst aanwezig zijn. 

Waar zijn ze nog, die plekjes waar je echt lekker kunt buitenspelen? Waar je met vriend-
jes en vriendinnetjes lekker vies mag worden. Waar je zelf je spel kunt maken en je 
fantasie de vrije loop kan laten. Over een tijdje wordt het Lidwinaveld zo’n plek. Eerder 
bent u als bewoner geïnformeerd via de folder “Van Lidwinaveld naar Lidwinapark” en 
hebt u ideeën kunnen delen. Het noordelijke gedeelte van het veld wordt ingericht als 
natuurspeeltuin. Tijdens deze bijeenkomst wordt het conceptontwerp gepresenteerd 
door buroBlad.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Ontwerp uitwerkingsplan ‘Esschestraat – Van 
Rijckevorselstraat’

•  Ontwerpbestemmingsplan ‘St. Lambertusstraat 
112-112a’ 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.

WELSTAND
Sommige aanvragen omgevingsvergunning voor 
de activiteiten bouwen en monumenten worden  
voorgelegd aan de Welstandscommissie. Andere 
aanvragen omgevingsvergunning worden ambte-
lijk getoetst als ze voldoen aan de sneltoetscrite-
ria uit de Welstandsnota. De vergaderingen van 
de Welstandscommissie zijn openbaar. De agen-
da voor elke vergadering staat op de site van de 
gemeente Vught, www.vught.nl. De vergaderin-
gen zijn in de oneven weken op dinsdagmorgen 
in het gemeentekantoor. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met het secretariaat 
van de Welstandscommissie via telefoonnum-
mer 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

•  Boslaan 30, vellen van een zieke eik, OV20201176, 
ingekomen 27 juni 2020;

•  Andrej Sacharovlaan 25, bouwen van een ber-
ging, OV 20201177, ingekomen 28 juni 2020;

•  Rondeweg 16, kappen van een boom, 
OV20201178, ingekomen 29 juni 2020;

•  Hadewychstraat 44, vervangen van een raam-
kozijn op de eerste verdieping, OV20201179, 
ingekomen 30 juni 2020;

•  Perceel K 1739, 1738 en 1677 Mariaplein 9, 
herbestemming van de Mariakerk tot woon-
functie voor zorg, UV20204005, ingekomen 30 
juni 2020;

•  Vliertstraat 43, vervangen van het dak en con-
structie op de schuur, OV20201180, ingekomen 
1 juli 2020;

•  Andrej Sacharovlaan 3, verleggen van een in-/
uitrit van de zuidzijde naar de noordzijde van 
het perceel, OV20201183, ingekomen 1 juli 
2020.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Frederik Hendriklaan 2, uitbreiden van de 
woning, OV20201138.

De brief is verzonden op 3 juli 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
•  De Bréautélaan 31, wijzigen bestaande garage, 

OV20201130.
De vergunning is verzonden op 29 juni 2020.

•  Aert Heymlaan 5A en 5B, bouwen twee onder 
een kap woning, OV20201050.
De vergunning is verzonden op 3 juli 2020.

•  Perceel E 3855 t.h.v. parkeerterrein Maurick 
College/Martinihal, aanleggen en verharden van 
voetpaden en parkeervoorzieningen en kappen 
van twee bomen, OV20201173.

De vergunning is verzonden op 3 juli 2020.

INRIT / UITWEG
•  Loverensestraat 14, verbreden oprit, 

OV20201041.
De vergunning is verzonden op 30 juni 2020.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Perceel E 3855 t.h.v. parkeerterrein Maurick 

College/Martinihal, aanleggen en verharden van 
voetpaden en parkeervoorzieningen en kappen 
van twee bomen, OV20201173.

De vergunning is verzonden op 3 juli 2020.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Voorstraat 10, verwijderen asbest, SM20207036.
De melding is geaccepteerd op 30 juni 2020.

• Klein Brabant 29, verwijderen asbest, 
SM20207038.
De melding is geaccepteerd op 30 juni 2020.

•  Loyolalaan 9, verwijderen asbest, SM20207037.
De melding is geaccepteerd op 30 juni 2020.

•   Klein Brabant 100, verwijderen van asbest, 
SM20207034.

De melding is geaccepteerd op 3 juli 2020.

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

BOUWEN 
EN WONEN

DITIGALE EDITIE: HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
Woensdag 8 juli 2020 van 19.00 tot 21.00 bij Novo3
Vanavond, woensdag 8 juli 2020, vindt een live internetradio-uitzending van het 
GeheugenCafé Vught plaats bij Novo3. In deze uitzending is casemanager Trix van 
Oosteren te gast. Marianne van Boxtel van de werkgroep GeheugenCafé Vught 
gaat met Trix in gesprek over Casemanagement bij dementie in Coronatijd en 
over de Sociale Benadering bij Dementie.

Trix van Oosteren is al jaren werkzaam als 
Casemanager Dementie en draait mee in de 
pilot Sociale Benadering bij Dementie, ont-
wikkeld door Anne-Mei Thé. Hoe verandert 
je leven als je geheugen verslechtert? Tel je 
dan nog wel mee in de maatschappij? Hoe 
gaat je omgeving hiermee om? Maar ook: wat 
gebeurt er met de partner en hoe blijft deze 
staande? Wat houdt de Sociale Benadering 
bij Dementie in? Deze en andere onder-

werpen komen deze avond aan bod via een 
rechtstreekse radio-uitzending. 

Live internetradio-uitzending
De uitzending, van 19.00 tot 21.00 uur, 
is te beluisteren via https://www.novo3.nl/
radio-livestream/. Druk hiervoor op de gele 
LUISTER LIVE button. Presentatie is in han-
den van Marcel van den Heuvel Novo3.

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 vooralsnog 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.

Voorst tot Voorststraat e.o.
•  Er worden door de nutsbedrijven de komende 

tijd werkzaamheden uitgevoerd in de Van 
Beresteijnstraat en Esscheweg. 

•  Als gevolg van de werkzaamheden is er plaat-
selijk overlast. De weg wordt niet afgesloten.

Nieuwe Heikantstraat
•  Tot en met 10 juli worden door de nutsbedrij-

ven werkzaamheden uitgevoerd in de Nieuwe 
Heikantstraat.

•  De weg is ter hoogte van huisno. 14 afgesloten 
voor verkeer.

Boslaan
•  Tot en met 10 juli is er op de Boslaan overlast 

ter hoogte van Boulevard in verband met repa-
ratiewerkzaamheden aan het riool.

•  Ter plaatse van de werkzaamheden is de weg 
versmald.

Spoorlijn
•  De Spoorlaan is op 16 juli van 08.00 tot 17.00 

uur afgesloten bij de aansluiting met de St. 
Elisabethstraat.

•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Brug Kampdijklaan
•  Van 20 t/m 24 juli is de Brug Kampdijklaan 

afgesloten i.v.m. reparatiewerkzaamheden;
• Autoverkeer wordt omgeleid.
• Fietsverkeer heeft doorgang over de brug.

Jagersboschlaan
•  De Jagersboschlaan is afgesloten tussen 

Martinilaan en Vijverbosweg.
•  Het fietsverkeer tussen Martinilaan en 

Vijverbosweg wordt omgeleid via de N65.
•  Het fietspad richting Molenrijnselaan is bereik-

baar.
•  De Vijverbosweg is van 20 t/m 22 juli afgeslo-

ten.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Drongelens kanaal
•  De doorrijbreedte voor motorvoertuigen (ook 

landbouw verkeer) is op de Deutersebrug en 
Kampdijkbrug versmald tot max. 2,20 m.

•  Bredere voertuigen via de Deutersebrug wor-
den omgeleid.

Michiel de Ruyterweg
•  In verband met de nieuwbouw van woningen 

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

WEGWERKZAAMHEDEN


