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BEHOEFTENONDERZOEK IN CROMVOIRT
Bewegen voor iedereen, van 1 tot 100 jaar
Bewegen is voor jong en oud. Het is gezond voor lichaam en geest. En het draagt bij
aan het leggen en onderhouden van sociale contacten. Kortom veel voordelen. Maar
hoe ziet dat bewegen er dan uit? De buurtsportcoaches van MOVE Vught, experts in
bewegen, stemmen dat graag af met de bewoners van Cromvoirt.
In 2020 zijn in Vught verschillende beweeglocaties ontwikkeld en voor een deel in gebruik
genomen. 2021 staat in het teken van de uitbreiding van het ‘Masterplan’ Vught in Beweging.
Dat betekent onder andere het onderzoeken
van de mogelijkheden en de behoeften van het
bewegen in de openbare ruimte van Cromvoirt.
Wat zijn uw behoeften?
Inwoners van Cromvoirt hebben een brief
ontvangen van de gemeente Vught en MOVE
Vught, met een behoeftenonderzoek. Om een
zo duidelijk beeld te krijgen, is het belangrijk
dat zoveel mogelijk inwoners uit Cromvoirt
dit behoeftenonderzoek invullen. Woont u met

meerdere personen op een adres? Vul dan allemaal de vragenlijst in.
Vragenlijst
Hebt u extra vragenlijsten nodig? De vragenlijst vindt u op www.movevught.nl (onder het
kopje activiteiten). Hebt u liever extra vragenlijsten op papier, stuur dan een mail naar
info@movevught.nl of bel 06 11 43 51 77. De
vragenlijsten kunnen worden ingeleverd tot en
met vrijdag 22 januari 2021.
Hebt u nog vragen of wilt u actief deelnemen
aan dit project, dan kunt contact opnemen met
MOVE Vught via bovenstaande contactgegevens.

INZAMELDAGEN AFVAL?
Kijk op de afvalkalender
In verband met de feestdagen en de herindeling zijn er de afgelopen weken wijzigingen geweest in het ophaalrooster van afval. De inzameldagen kunt u vinden op de
afvalkalender op Vught.nl of via de afvalapp van de Afvalstoffendienst.
PBD zakken
We willen u vragen om afval altijd op de juiste
inzameldagen aan straat te zetten. Helaas
worden vooral de zakken voor plastic, blik
en drinkpakken (PBD) vaak te vroeg aan de
straat gezet/gehangen. Bewaar de PBD zak-

ken in huis en hang de zakken alleen aan de
kroonringen op de inzameldag. Dus niet op
andere dagen! Zo voorkomen we vervuiling
van het straatbeeld en ongedierte.
Samen houden we Vught schoon!

Meer weten over
coronavaccinatie?
Iedereen verlangt naar
een leven zonder coronaregels.

Het is goed om te weten dat elk vaccin dat straks
is goedgekeurd op tienduizenden mensen is
getest. Zo weten we dat het veilig is en ons

Vaccineren is hierin de belangrijkste stap.

goed beschermt tegen het virus. Een inenting

Als we ons laten vaccineren, kan corona

beschermt niet alleen jezelf, maar ook je familie,

niet meer zomaar om zich heen grijpen

vrienden en de kwetsbare mensen om je heen.

en krijgen we stapje voor stapje meer

MELDPUNT FOUTEN IN OVERHEIDSREGISTRATIES
(MFO) GESTART

vrijheid terug.

Het is begrijpelijk als je vragen hebt.
Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl

Overheidsorganisaties gebruiken veel gegevens om burgers, bedrijven en organisaties
goed van dienst te kunnen zijn. Als u een fout ontdekt in deze gegevens, dan moet dit
in eerste instantie bij de betreffende organisatie doorgegeven worden. Weet u niet bij
welke organisatie u moet zijn om de fout te laten herstellen? Neem dan contact op met
Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO).
Het is niet altijd duidelijk bij welke organisatie
u nu precies moet zijn, wanneer u een fout
in de gegevens ontdekt. Zo kunnen meerdere organisaties bij de fout betrokken zijn,
wat een oplossing ingewikkeld kan maken. Het
MFO helpt om de fouten te herstellen en
brengt mensen en overheidsorganisaties met

elkaar in contact om samen naar een oplossing te zoeken. Kijk voor meer informatie op
www.rvig.nl/mfo en op de website van de
Rijksoverheid. Om u zo snel en zo goed
mogelijk te helpen, staan op deze website drie
verschillende webformulieren voor burgers,
bedrijven en (semi) overheidsorganisaties.

SUBSIDIEPLAFONDS 2021
Op 15 december 2020 heeft het college, onder voorbehoud van vaststelling van de
begrotingswijziging als gevolg van de herindeling Haaren op 4 januari 2021 door de raad,
de subsidieplafonds 2021 vastgesteld voor de gemeentelijke projectsubsidies, budgetbasissubsidies en stimuleringssubsidies. De raad heeft op 4 januari 2021 de begrotingswijziging vastgesteld. Hieronder ziet u de nieuwe bedragen.
Projectsubsidies
Het subsidieplafond voor de ‘Regeling projectsubsidies gemeente Vught 2017 – 2023’ bedraagt
voor 2021, € 50.000,-.
U kunt in 2021 een aanvraag indienen voor een projectsubsidie totdat het beschikbare geld op is.
Budget-basissubsidies
Voor 2021 gelden de volgende subsidieplafonds voor de Budget-basissubsidies:
1. Ondersteuning minima
2. Openbare Veiligheid en volksgezondheid en preventie
3. (Volks)cultuur en immaterieel erfgoed
waarvan € 12.604,- wordt gereserveerd voor Stichting IJsbaan Vught
4. Maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie
5.1. Buitenschoolse Cultuureducatie
5.2. HAFA onderwijs
Stimuleringssubsidies
Voor 2021 gelden de volgende subsidieplafonds voor de Stimuleringssubsidies:
1. Jeugd
2. Amateurkunstbeoefening
3. Sport
4. Ouderen en Mensen met beperking
5. Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed

€ 57.579,€ 38.093,€ 139.816,€ 110.519,€ 250.000,€ 18.220,-

€ 69.071,€ 32.842,€ 160.276,€ 34.582,€ 19.336,-

HARMONISATIE GEMEENTELIJKE REGELINGEN
GEMEENTE VUGHT EN GEMEENTE HAAREN
Op 1 januari 2021 is Helvoirt aan de gemeente Vught toegevoegd. De regelingen van de
voormalige gemeente Haaren zijn nog van
toepassing op het toegevoegde grondgebied
(Helvoirt) tot uiterlijk 1 januari 2023. Deze
regelingen kunnen eerder vervallen verklaard
worden. Op 4 januari 2021 heeft de gemeenteraad besloten een aantal regelingen van de

gemeente Haaren vervallen te verklaren voor
het toegevoegde gebied en daarop de regelingen van de gemeente Vught van toepassing te
verklaren.
Het besluit van de gemeenteraad is te vinden
op overheid.nl. Ook is dit besluit in te zien bij
de informatiebalie in het gemeentekantoor.

REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN PARKEERVOORZIENING VOOR HET OPLADEN VAN
ELEKTRISCHE AUTO’S (LAADPAAL)
De gemeente heeft besloten tot het instellen/ keergelegenheid) met onderbord met de tekst
realiseren van een tweetal gereserveerde par- “opladen elektrische voertuigen”.
keerplaatsen voor het opladen van elektrische
auto’s (E-laadpunt) gelegen op
Ter inzage
• het Vincent van Goghplein te Helvoirt.
De stukken van deze verkeersbesluiten liggen
• de Kastanjelaan tegenover huisnummer 17 te
op het gemeentekantoor ter inzage. Hierop
Helvoirt.
zijn de procedures 1a en 4 van toepassing (zie
procedurekader) in de periode van 13 januari
Deze verkeersmaatregel wordt uitgevoerd 2021 t/m 24 februari 2021.
door middel van toepassing van bord E04 (par-

DIENSTVERLENING GEMEENTEKANTOOR
• 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.

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

een gemeentelijk monumentale boerderij, bekend, dat de aanvraag voor een omgevingsOV20201234.
vergunning buiten behandeling is gesteld;
De vergunning is verzonden op 8 januari 2021. •	
Deutersestraat 35 A, plaatsen van een toegangspoort, OV20201308.
BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
De brief is verzonden op 8 januari 2021.
•	
Raamweg 34, plaatsen van een erker, Op afspraak kunt u de omgevingsvergunning
OV20201303.
komen inzien (tel: 073 65 80 680)
De vergunning is verzonden op 5 januari 2021.
•	
Esscheweg 272 C, aanbouw tuinkamer, VERLEENDE
OV20201297.
ONGEVINGSVERGUNNING VAN
De vergunning is verzonden op 8 januari 2021. RECHTSWEGE
•	
Jan van Speykstraat 14, herbouw garage,
PROCEDURE
OV20201226.
Hierop
zijn
de
procedures
1b
en
4
van
toepas	
D
e omgevingsvergunning is op 8 januari 2021
• Hebt u geen internet? De plannen kunt u ook
sing (zie procedurekader). Bezwaar kan binvan rechtswege verleend.
inzien op het gemeentekantoor.
nen zes weken met ingang van de dag na die
• Hebt u vragen of hulp nodig bij het inzien van
waarop
de beschikking is verzonden worden
PROCEDURE
een plan? Wij helpen u graag. Maak een afspraak
aangetekend.
Hierop
zijn de procedures 1b en 4 van toepasmet de afdeling Ontwikkeling tel. 073 65 80 680.
sing (zie procedurekader). De termijn eindigt
INGEKOMEN SLOOPMELDING
zes weken na de dag waarop de vergunning van
•	
Helvoirtseweg 131, slopen van binnenwan- rechtswege is verleend.
den en achterste gedeelte van het pand,
• De weg hoeft niet te worden afgesloten, maar
SM20207072.
ONTWERPBESCHIKKING
er is plaatselijk overlast.
De melding is geaccepteerd op 5 januari 2021. AANVRAAG OMGEVINGS•	
Guldenberg 7, verwijderen asbesthoudende VERGUNNING
Torenstraat (Helvoirt)
materialen, SM20207082.
•	
Parklaan 10-10A-12-14-16, brandveilig
• De Torenstraat is vanaf 22 februari afgesloten
De melding is geaccepteerd op 5 januari 2021.
gebruik gebouw Zilverlinden (3,4,5, 6a en 6b),
tussen Oude Rijksweg en Broekwal.
•	
Koepelweg 9, gedeeltelijk slopen van de
UV20194017.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
woning i.v.m. uitbreiding aan de voorzijde,
SM20207068.
Het college van B en W zijn voornemens, gelet
Michiel de Ruyterweg
De melding is geaccepteerd op 7 januari 2021. op artikel 3.10 van de Wet algemene bepalin• In verband met de nieuwbouw van woningen •	
Torenakker 3, verwijderen asbesthoudende
gen omgevingsrecht, de omgevingsvergunning
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
materialen, SM20207083.
te verlenen.
Bestevaer en de Esschestraat.
De melding is geaccepteerd op 7 januari 2021.
De ontwerpbeschikking en de daarop betrekking hebbende stukken op de aanvraag omgePROCEDURE
vingsvergunning liggen ter inzage vanaf de dag
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
na publicatie.
PROCEDURE
procedurekader).
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
PROCEDURE
procedurekader), onder vermelding van het
BESLUIT BUITEN BEHANDELING
Hierop zijn de procedure 1a en 3 van toepasaanvraagnummer
STELLEN AANVRAAG
sing (zie procedurekader). De termijn eindigt
OMGEVINGSVERGUNNING
zes weken na de dag van publicatie.
BESLUIT VERLENGING
Burgemeester en wethouders van Vught maken
BESLISTERMIJN AANVRAAG
OMGEVINGSVERGUNNING
•	
Eelkje Timmengastraat 2, plaatsen van een
PROCEDURES
schutting, OV20201300.
De brief is verzonden op 7 januari 2021.
- de dagtekening;
1 Ter inzage en/of informatie
•	Molenvenseweg 41 A, gewijzigd uitvoeren van
- een omschrijving van het besluit waartegen het
De stukken liggen ter inzage in de periode die
bezwaar is gericht;
vermeld staat in de publicatie. Informatie over en
het vergroten van de schuur, OV20201304.
- de gronden van het bezwaar.
inzage in publicaties is verkrijgbaar bij:
De brief is verzonden op 7 januari 2021.
Het bezwaarschrift kunt u richten aan (tenzij
a Ontvangst- en Informatiebalie
•	Vendelstraat 11, bouwen van een overkapping,
anders in de publicatie staat vermeld):
b Bouwen en Wonen (op afspraak)
OV20201312.
College van Burgemeester en Wethouders
De brief is verzonden op 8 januari 2021.
Postbus 10100, 5260 GA Vught
Op verzoek kan, tegen betaling van verschuldigde
•	
Michiel de Ruyterweg 124 A, plaatsen van
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
leges, een afschrift van de ter inzage gelegde stukeen hekwerk en aanleggen van een in-/uitrit,
Als er sprake is van een spoedeisende zaak, kunt u
ken verkregen worden.
tegelijkertijd een verzoek om een voorlopige voorOV20201311.
ziening indienen bij:
2 Zienswijzen door belanghebbenden
De brief is verzonden op 8 januari 2021.
Voorzieningenrechter van de Rechtbank
Als
belanghebbende
kunt
u
uw
zienswijze
op
een
•	De Dijk 4, bouwen nieuwe melkrundveestal,
Oost-Brabant Sector Bestuursrecht
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indieOV20201271.
nen bij: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch
De brief is verzonden op 8 januari 2021.
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publi•	Koepelweg 19, kappen van een zieke eik en
catie anders is vermeld). Mondelinge zienswijzen
5. Beroepschrift
kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar,
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daardennenboom, OV20201299.
tegen een beroepschrift worden ingediend door
tenzij in de publicatie anders is vermeld. Informatie
De brief is verzonden op 8 januari 2021.
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
over de behandelend ambtenaar treft u aan bij de
weken). Het beroepschrift moet worden ondertestukken
die
ter
inzage
liggen.
U
kunt
uw
zienswijze
PROCEDURE
kend en moet ten minste bevatten;
indienen gedurende de termijn dat de aanvraag ter
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie
- de naam en het adres van de indiener;
inzage ligt bij de aangegeven instantie (6 weken,
procedurekader), onder vermelding van het
- de dagtekening
tenzij anders in de publicatie staat vermeld).
aanvraagnummer.
- een omschrijving van het besluit waartegen het
Wat doet de gemeente met uw reactie?
beroep is gericht;
Na afloop van de termijn wordt een besluit genomen. Uw zienswijze en een eventuele reactie hier- de gronden van het beroep
Het College van B&W heeft besloten deze aanop van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als
vraag eenmaal te verlengen met zes weken met
indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte
Het beroepschrift kunt u richten aan de Rechtbank
toepassing van het artikel 3,9 lid 2 van de Wet
gebracht van het besluit.
Oost-Brabant sector Bestuursrecht, Postbus
algemene bepalingen omgevingsrecht.
90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch.
3 Zienswijzen door een ieder
U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde
VERLEENDE
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswijrechtbank via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
zen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in proDaarvoor moet u wel beschikken over een
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
cedure 2 is omschreven.
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
site voor de precieze voorwaarden.Voor het
BOUW
4 Bezwaarschrift
indienen van een beroepschrift is griffierecht
•	
Oude Schanslaan 1, plaatsen erfafscheiding,
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daarteverschuldigd. Het beroepschrift schorst de werking
OV20201283.
gen een bezwaarschrift worden ingediend door
van het besluit niet. Als sprake is van een
De vergunning is verzonden op 5 januari 2021.
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
spoedeisende zaak, kunt u tegelijkertijd een
weken). Het bezwaarschrift moet worden onderteverzoek om een voorlopige voorziening
kend en moet ten minste bevatten;
indienen bij de Voorzieningenrechter van
BOUW EN MONUMENT
- de naam en het adres van de indiener;
de Rechtbank.
•	
St.-Lambertusstraat 33, verbouwen van

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
• Bestemmingsplan Hoenderstraat 9, Helvoirt
• Bestemmingsplan Buitengebied, herziening De
Dijk 4 – Esschebaan, Helvoirt
• U vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op www.vught.nl en op
www.ruimtelijkeplannen.nl.

WEGWERKZAAMHEDEN
Loverensestraat
• De Loverensestraat is op 14 januari afgesloten
tussen Pepereind en Scheepenstraat.
• Doorgaand autoverkeer wordt omgeleid.
Boxtelseweg
• Op de Boxtelseweg is er van 18 t/m 22 januari
overlast i.v.m. werkzaamheden aan de openbare verlichting.

BOUWEN
EN WONEN
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.’
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
•	Isabellastraat 3, verbouwen van de woning op
de begane grond, OV20201366, ingekomen 31
december 2021;
•	
Rosa Parksstraat, perceel D 5129 kavel 18,
bouwen van een woning en het aanleggen
van een in-/uitrit, OV20201367, ingekomen 31
december 2021;
•	Reutsedijk 7, kappen van vijf witte kastanjes
i.v.m. ziekte, OV20211001, ingekomen 4 januari 2021;
•	Vliertstraat 6, huisvesten van een atelierfunctie, OV20211002, ingekomen 4 januari 2021;
•	
Paulusstraat 23, plaatsen van dakkapellen
aan de voor- en achterzijde van de woning,
OV20211003, ingekomen 6 januari 2021;
•	
Esschestraat 27, aanpassen kozijnen,
OV20211004, ingekomen 7 januari 2021;
•	Burgemeester Versterstraat 1 Helvoirt, interne
verbouwing en kozijnwijziging, OV20211005,
ingekomen 7 januari 2021.

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

Gemeente Vught

@Vught

