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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

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT 
•  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.

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/avondklok 

of bel 0800-1351 

8 februari 2021

Avondklok: blijf binnen 

 In Nederland geldt een avondklok. Deze zware maatregel moet ervoor zorgen dat minder  
mensen elkaar ontmoeten. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus. 

Het is van 21.00 uur 's avonds tot 4.30 uur ’s ochtends verboden om buiten te zijn.

Geldige redenen om tijdens de avondklok buiten te zijn: Kijk op rijksoverheid.nl/ 
avondklok voor de 
mogelijke verklaring(en) 
die je bij je moet hebben 
als het toch noodzakelijk is 
dat je buiten bent.

Ga je tijdens de 
avondklok naar buiten, 
dan loop je het risico op 
een boete van €95.

De avondklok geldt tot 3 maart 4.30 uur.

4.30 uur21.00 uur

In een noodsituatie 

 
Dringende (medische) hulp aan 
mensen en dieren 

 
Uitlaten van een aangelijnde 
hond (dit doe je alleen) 

 
Voor een uitvaart

Voor werk 

 
Reizen naar het buitenland en 
terug naar Nederland 

 
Na een oproep van een rechter of 
officier van justitie 
 

Een examen voor mbo, hbo of wo 

 
 

We moeten van het aardgas af. Wat vindt u daarvan?
UITNODIGING ONLINE INFORMATIEAVOND 
‘TRANSITIEVISIE WARMTE’

Elke gemeente in ons land moet een 
Transitievisie Warmte (TVW) maken. Hierin 
staat wanneer welke wijken of buurten van het 
aardgas afgekoppeld kunnen worden. Samen, 
stap voor stap en wijk voor wijk, kijken we 
naar de kansen, mogelijkheden en oplossingen 
voor de overgang naar een schone, duurzame 
wijze van verwarmen. In de TVW leggen we op 
hoofdlijnen vast hoe we het isoleren en aard-
gasvrij maken van onze woningen aanpakken en 
in welke volgorde. Daarna werken we de plan-
nen concreet uit en maken we voor elke wijk 
een Wijkuitvoeringsplan.

De techniek gaat verder…
De Transitievisie Warmte is een momentop-
name. De techniek gaat verder en de komende 
jaren komen er ongetwijfeld nieuwe mogelijk-
heden en verbeteringen voor een succesvolle 
overgang naar schone energie. Daarom wordt 
de TWV elke vijf jaar herijkt en ‘up to date’ 
gebracht.  
 
Informatieve en interactieve bijeenkomst
Tijdens de informatiebijeenkomst van 23 febru-
ari willen we u graag wat meer vertellen over 
de warmtetransitie en de visie waarin we 
onze plannen vast gaan leggen. Maar we horen 
natuurlijk ook graag wat u ervan vindt: hoe 
wilt u bijvoorbeeld betrokken worden bij de 
verandering van aardgas naar schone warmte 
en welke vragen en mogelijke zorgen hebt u? 

Interactie
Om goed met elkaar te kunnen communiceren, 
maken we op deze avond onder andere gebruik 
van een interactieve (anonieme) quiz. Het is 
daarom handig, als dat kan, om een smartphone 
of tablet bij de hand te hebben. Daarnaast is er 
voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

De bijeenkomst: aanmelden en meer 
informatie
Om een inschatting te maken hoeveel gasten 
wij op deze informatieavond mogen verwelko-
men vragen we u om u aan te melden. Dat kan 
via www.vught.nl/informatieavond-
transitievisie-warmte.
Later, kort vóór de vergadering, ontvangt u dan 
een uitnodiging met de link om mee te doen 
aan de bijeenkomst. Hebt u vragen? Stuurt u 
dan een e-mail naar t.schulpen@vught.nl. En 
zet u de bijeenkomst alvast in uw agenda: dins-
dag 23 februari, van 19.30 tot 21.00 uur. Dank 
u wel! 

Samenwerken
Het klimaat en de opwarming van de aarde 
zijn complexe onderwerpen die ons allemaal 
aangaan. Daarom bundelt de gemeente Vught 
haar krachten met Boxtel en Sint-Michielsgestel. 
Met elkaar werken we aan de Transitievisie 
Warmte. Ook hebben de drie gemeenten 
het adviesbureau voor duurzame leefomgeving 
Over Morgen in de arm genomen. Samen met 
de drie gemeenten, is Over Morgen uw gastge-
ver bij de online bijeenkomst van 23 februari.   

Graag tot ziens op dinsdag 23 februari!

Wanneer?  Dinsdag 23 februari van 19.30 tot 21.00 uur
Waar?  Bij u thuis (online)

Nederland moet van het aardgas af. Het gebruik van aardgas leidt tot een grote uit-
stoot van CO2. Teveel CO2 zorgt ervoor dat de temperatuur op aarde stijgt. Daarom is 
over 30 jaar elk gebouw in ons land geïsoleerd en van duurzame warmte voorzien. En 
niemand kookt er nog op aardgas. Graag vertellen we u hoe we dat gaan doen. We nodi-
gen u uit voor de online informatiebijeenkomst ‘Transitievisie Warmte’ op 23 februari. 
U bent van harte welkom en u hoeft er de deur niet voor uit. 

‘GEEN PLAATS VOOR RASCISME EN DISCRIMINATIE 
IN VUGHT’
Vorig jaar nam de Vughtse gemeenteraad de 
motie ‘geen plaats voor racisme en discrimina-
tie’ in Vught aan. De motie was het initiatief van 
oud- gemeenteraadsleden Gemma Wiegant en 
Lucas Middelhoff. 

De motie ging gepaard met het verzoek van de 
raad om voorrang te geven aan nieuw beleid op 
dit gebied en om de tekst van artikel 1 van de 
Grondwet zichtbaar te maken bij de ingang van 
ons gemeentekantoor. Vanaf deze week prijkt 
de belangrijke tekst op een nieuwe plaquette, 
voor iedereen goed te zien bij het betreden 
van het gebouw. 

Burgemeester Van de Mortel nodigde de beide 
initiatiefnemers uit de plaquette te onthullen. 
Zij werden vergezeld door belangstellend oud 
raadslid Floor Bink.     

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Het gemeentekantoor is op maandag 15 en dinsdag 16 februari gesloten.

TIJDELIJKE AANPASSING AVONDOPENSTELLING
Het gemeentekantoor is op maandag tijdelijk om 18.00 uur gesloten.

RAADSVERGADERING
Donderdag 11 februari om 20.00 uur

De gemeenteraad vergadert op donderdag 11 februari aanstaande digitaal 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. 

De conceptagenda en bijbehorende vergader-
stukken zijn te raadplegen op 
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is 
rechtstreeks te volgen via het YouTube-kanaal 
van de griffie gemeente Vught. 

BESPREEKSTUKKEN
•  Kredietaanvraag nieuwbouw Zuiderbos, school 

voor (V)SO
• Vaststelling bestemmingsplan Rozenoord
•  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

projectafwijkingsbesluit ‘Golfbaan Cromvoirt 
2020’

•  Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting 
2020

•  Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening 
Vught 2021 

•  Zienswijze Kadernota 2022 Veiligheidsregio 
Brabant-Noord

•  Zienswijze Kadernota 2022 Omgevingsdienst 
Brabant-Noord (ODBN)

•  Zienswijze Kadernota 2022 GGD Hart voor 
Brabant

MILIEUSTRAAT GESLOTEN
Vanwege het winterse weer zijn de Milieustraten in Vught en Haaren op woensdag 10 februari gesloten.



   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

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 maandagmiddag in het gemeente-
kantoor. Voor meer informatie kunt u con-

tact 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

•  Baron van Hövellplein 8 Vught, tijdelijke 
bestickering van tijdelijke Albert Heijn, 
OV20211030, ingekomen 28 januari 2021;

•  Molenrijnselaan 1 Vught, plaatsen van twee 
dakkapellen aan de voor en achterzijde van de 
woning, OV20211031, ingekomen 29 januari 
2021;

BOUWEN 
EN WONEN

HULP EN ONDERSTEUNING TIJDENS CORONA

WEGWIJS+ IS ER VOOR U! 
Ook nu in coronatijd

Ook al komen we door de huidige maatregelen 
niet bij u op huisbezoek. Onze dienstverlening 
gaat wel gewoon door. Neemt u gerust contact 
met ons op.  
U kunt maandag tot en met donderdag tussen 
09.00 en 17.00 uur en vrijdag tussen 09.00 en 
12.30 uur bellen met 073 65 80 750. 

Onafhankelijke cliëntondersteuners 
helpen u gratis
U kunt een onafhankelijke cliëntondersteuner 
om hulp vragen, als u bijvoorbeeld een gesprek 
hebt met Wegwijs+. Zij kunnen u vooraf advi-
seren of zij zijn aanwezig bij het gesprek. De 

onafhankelijke cliëntondersteuners werken 
niet bij de gemeente. Zij helpen u gratis met 
informatie, steun en advies over verschillende 
onderwerpen uit het dagelijkse leven. Ook in 
deze corona-tijd staan de onafhankelijke cliën-
tondersteuners voor u klaar. 

Neemt u zelf contact op? 
U kunt zelf contact opnemen met organisa-
ties voor ondersteuning. Komt u er zelf niet 
uit? Vraag dan gerust aan de consulenten van 
Wegwijs+ om u te helpen bij het krijgen van de 
juiste cliëntondersteuning.

Zorgt u voor een ander? Hebt u vragen over de opvoeding van uw kind? Ervaart u 
problemen in uw dagelijks leven? Of hebt u behoefte aan een luisterend oor? Ook nu is 
Wegwijs+ er voor u!

WIE VAN DE DRIE?
Bekijk de drie ontwerpen voor de Oude Dr. Landmanschool en geef uw mening

Voor een nieuwe bestemming van de school 
hebben we een prijsvraag bedacht. We zijn op 
zoek naar een creatief, hoogwaardig en duur-
zaam voorstel voor de herontwikkeling van de 
Oude Dr. Landmanschool. We hebben 17 aan-
meldingen ontvangen waaruit we drie teams 
hebben geselecteerd. De gemeente nodigde 
ze uit om een ontwerp en bijbehorend kos-
tenplaatje te maken. De drie teams zijn Vastlab 
Projectontwikkeling met Atelier van Berlo, 
Vevag met Braaksma & Roos Architectenbureau 
en Houta Projectontwikkeling met Architecten 
aan de Maas.

De opdracht aan de teams
Het plan moet bijdragen aan de leefbaarheid 
van Helvoirt en de identiteit van het gebied 
versterken. Het moet daarnaast ook voorzien 
in een sociaal maatschappelijke functie en er 
moet sprake zijn van hoge architectonische 
kwaliteit. De monumentale voorgevels van 
beide panden blijven behouden. Ook moesten 
de plannen ingaan op de duurzaamheid van het 
gebouw, zoals energieneutraliteit, klimaatadap-
tatie en binnenklimaat.

Geef uw mening over de plannen
Vanwege de huidige coronamaatregelen heb-
ben we er voor gekozen om de plannen achter 
de ramen (direct links van de hoofdingang) te 
hangen bij het HelvoirThuis, Kloosterstraat 
30. Zo kunt u vanaf de buitenkant aan de 
straatzijde de plannen coronaproof bekijken. 
De ontwerpen hangen er vanaf donderdag 11 
februari tot en met zaterdag 20 februari. U 
kunt uw mening over de plannen mailen naar 
oudelandmanschool@vught.nl. De reacties 
geven we als advies mee aan de jury die de 
winnaar zal aanwijzen.

Winnaar
De jury bestaat uit Floris Alkemade, Annemarie 
Rakhorst en Peter Blankenstein. Eind maart 
maakt de jury de winnaar van de prijsvraag 
bekend waarmee we een koopovereenkomst 

sluiten. Dan kan het winnende plan worden 
gebouwd.

Van donderdag 11 tot en met zaterdag 20 februari kunt u uw mening geven over de 
drie ideeën voor de herontwikkeling van de Oude Dr. Landmanschool in Helvoirt. De 
ontwerpen zijn gemaakt door drie verschillende teams van ontwikkelaars en architec-
ten.  De ontwerpen hangen tien dagen lang achter de ramen bij het Helvoirthuis waar 
u ze kunt bekijken.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN 
Er liggen geen plannen ter inzage.

•  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.

  Ouderen Samen biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan senioren. 
 info@ouderensamen.nl, tel. 073 65 65 350

 Stichting MEE biedt ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte. 
 info@mee.nl, www.mee.nl 

 Cliëntondersteuners van de Belangenvereniging Senioren Vught bieden ondersteuning. 
 www.bsv-vught.org

 Als lid van een vakbond kunt u bij een aantal vakbonden terecht voor informatie en advies. 
 cnvinfo@cnv.nl, tel. 030 75 11 001

 Een vertrouwenspersoon biedt ondersteuning als uw contact met Wegwijs+ niet goed loopt. 
 Vertrouwenspersoon: mevrouw Van Ewijk, tel. 06 11 53 76 01. 
  Jongeren tot 18 jaar: vertrouwenspersoon mevrouw Monteiro, 
 emonteiro@zorgbelang-brabant.nl. 

  Ook iedereen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie), bijvoorbeeld opname 
in een verpleeghuis, heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning bij het regelen van die 
zorg. U kunt terecht bij Zorgbelang Nederland/Zorgbelang Brabant. 

 info@zorgbelang-brabant.nl, tel. 013 54 92 170, www.zorgbelang-brabant.nl

U kunt een onafhankelijke cliëntondersteuner om hulp vragen, als u bijvoorbeeld een gesprek hebt 
met Wegwijs+. Zij kunnen u vooraf adviseren of zij zijn aanwezig bij het gesprek. De onafhankelijke 
cliëntondersteuners werken niet bij de gemeente. Zij helpen u gratis met informatie, steun en advies 
over verschillende onderwerpen uit het dagelijkse leven. Ook in deze corona-tijd staan de 
onafhankelijke cliëntondersteuners voor u klaar.  
 
Neemt u zelf contact op?  
U kunt zelf contact opnemen met organisaties voor ondersteuning. Komt u er zelf niet uit? Vraag 
dan gerust aan de consulenten van Wegwijs+ om u te helpen bij het krijgen van de juiste 
cliëntondersteuning. 
 
(in kader zetten) 
 

  Ouderen Samen biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan senioren.  Ouderen Samen biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan senioren.  
info@ouderensamen.nl, tel. 073 65 65 350 
 

 Stichting MEE biedt ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte.  
info@mee.nl, www.mee.nl  
 

 Cliëntondersteuners van de Belangenvereniging Senioren Vught bieden ondersteuning.  
www.bsv-vught.org 
 

 Als lid van een vakbond kunt u bij een aantal vakbonden terecht voor informatie en advies.  
cnvinfo@cnv.nl, tel. 030 75 11 001 

 
 Een vertrouwenspersoon biedt ondersteuning als uw contact met Wegwijs+ niet goed loopt.  

Vertrouwenspersoon: mevrouw Van Ewijk, tel. 06 11 53 76 01.  
Jongeren tot 18 jaar: vertrouwenspersoon mevrouw Monteiro, emonteiro@zorgbelang-
brabant.nl.  

 
 Ook iedereen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie), bijvoorbeeld opname in 

een verpleeghuis, heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning bij het regelen van die 
zorg. U kunt terecht bij Zorgbelang Nederland/Zorgbelang Brabant.  
info@zorgbelang-brabant.nl, tel. 013 54 92 170, www.zorgbelang-brabant.nl 

 
** 
 
(in kader zetten) 
 
GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN 
Het gemeentekantoor is op maandag 15 en dinsdag 16 februari gesloten. 
 
** 
 
(in kader zetten) 
 
TIJDELIJKE AANPASSING AVONDOPENSTELLING 
Het gemeentekantoor is op maandag tijdelijk om 18.00 uur gesloten. 
 
** 

U kunt een onafhankelijke cliëntondersteuner om hulp vragen, als u bijvoorbeeld een gesprek hebt 
met Wegwijs+. Zij kunnen u vooraf adviseren of zij zijn aanwezig bij het gesprek. De onafhankelijke 
cliëntondersteuners werken niet bij de gemeente. Zij helpen u gratis met informatie, steun en advies 
over verschillende onderwerpen uit het dagelijkse leven. Ook in deze corona-tijd staan de 
onafhankelijke cliëntondersteuners voor u klaar.  
 
Neemt u zelf contact op?  
U kunt zelf contact opnemen met organisaties voor ondersteuning. Komt u er zelf niet uit? Vraag 
dan gerust aan de consulenten van Wegwijs+ om u te helpen bij het krijgen van de juiste 
cliëntondersteuning. 
 
(in kader zetten) 
 

 Stichting MEE biedt ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte.  Ouderen Samen biedt onafhankelijke cliëntondersteuning aan senioren.  
info@ouderensamen.nl, tel. 073 65 65 350 
 

 Stichting MEE biedt ondersteuning aan mensen met een beperking of chronische ziekte.  
info@mee.nl, www.mee.nl  
 

 Cliëntondersteuners van de Belangenvereniging Senioren Vught bieden ondersteuning.  
www.bsv-vught.org 
 

 Als lid van een vakbond kunt u bij een aantal vakbonden terecht voor informatie en advies.  
cnvinfo@cnv.nl, tel. 030 75 11 001 

 
 Een vertrouwenspersoon biedt ondersteuning als uw contact met Wegwijs+ niet goed loopt.  

Vertrouwenspersoon: mevrouw Van Ewijk, tel. 06 11 53 76 01.  
Jongeren tot 18 jaar: vertrouwenspersoon mevrouw Monteiro, emonteiro@zorgbelang-
brabant.nl.  

 
 Ook iedereen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie), bijvoorbeeld opname in 

een verpleeghuis, heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning bij het regelen van die 
zorg. U kunt terecht bij Zorgbelang Nederland/Zorgbelang Brabant.  
info@zorgbelang-brabant.nl, tel. 013 54 92 170, www.zorgbelang-brabant.nl 

 
** 
 
(in kader zetten) 
 
GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN 
Het gemeentekantoor is op maandag 15 en dinsdag 16 februari gesloten. 
 
** 
 
(in kader zetten) 
 
TIJDELIJKE AANPASSING AVONDOPENSTELLING 
Het gemeentekantoor is op maandag tijdelijk om 18.00 uur gesloten. 
 
** 

U kunt een onafhankelijke cliëntondersteuner om hulp vragen, als u bijvoorbeeld een gesprek hebt 
met Wegwijs+. Zij kunnen u vooraf adviseren of zij zijn aanwezig bij het gesprek. De onafhankelijke 
cliëntondersteuners werken niet bij de gemeente. Zij helpen u gratis met informatie, steun en advies 
over verschillende onderwerpen uit het dagelijkse leven. Ook in deze corona-tijd staan de 
onafhankelijke cliëntondersteuners voor u klaar.  
 
Neemt u zelf contact op?  
U kunt zelf contact opnemen met organisaties voor ondersteuning. Komt u er zelf niet uit? Vraag 
dan gerust aan de consulenten van Wegwijs+ om u te helpen bij het krijgen van de juiste 
cliëntondersteuning. 
 
(in kader zetten) 
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cnvinfo@cnv.nl, tel. 030 75 11 001 

 
 Een vertrouwenspersoon biedt ondersteuning als uw contact met Wegwijs+ niet goed loopt.  

Vertrouwenspersoon: mevrouw Van Ewijk, tel. 06 11 53 76 01.  
Jongeren tot 18 jaar: vertrouwenspersoon mevrouw Monteiro, emonteiro@zorgbelang-
brabant.nl.  

 
 Ook iedereen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie), bijvoorbeeld opname in 

een verpleeghuis, heeft recht op onafhankelijke cliëntondersteuning bij het regelen van die 
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REALISEREN/INSTELLEN VAN EEN 
PARKEERVOORZIENING VOOR HET OPLADEN VAN 
ELEKTRISCHE AUTO’S (LAADPAAL) 
De gemeente heeft besloten tot het instel-
len/ realiseren van een tweetal gereserveerde 
parkeerplaatsen voor het opladen van elek-
trische auto’s (E-laadpunt) gelegen aan de 
Wilhelminalaan ter hoogte van de zijkant van 
woning Taalstraat 15 te Vught. Deze verkeers-
maatregel wordt uitgevoerd door middel van  
toepassing van bord E04 (parkeergelegenheid) 
met onderbord met de tekst “opladen elektri-
sche voertuigen”. 

Ter inzage
De stukken van dit verkeersbesluit liggen op 
het gemeentekantoor ter inzage van 10 febru-
ari 2021 tot en met 24 maart 2021. Hierop 
zijn de procedures 1a en 4 van toepassing (zie 
procedurekader).

Molenstraat
•  In de nacht van 13 februari 23.30 uur t/m 14 

februari 09.30 uur is de spoorwegovergang 
Molenstraat gestremd.

Victorialaan, Loonsebaan, 
Wilhelminalaan, Molenvenseweg

•  De Victorialaan is van 22 t/m 26 februari afge-
sloten bij de aansluiting met de Loonsebaan.

•  De Loonsebaan is van 1 t/m 5 maart afgeslo-
ten bij de aansluiting met de Victorialaan.

•  De Wilhelminalaan is van 8 t/m 12 maart afge-
sloten bij de aansluiting met de Victorialaan.

•  De Molenvenseweg is van 15 t/m 26 maart afge-
sloten bij de aansluiting met de Loonsebaan.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Torenstraat (Helvoirt)
•  De Torenstraat is vanaf 22 februari afgesloten 

tussen Oude Rijksweg en Broekwal.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Michiel de Ruyterweg
•  In verband met de nieuwbouw van woningen 

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

WEGWERKZAAMHEDEN

Vastlab Projectontwikkeling met Atelier van Berlo

Vevag met Braaksma & Roos Architectenbureau

Houta Projectontwikkeling met Architecten aan de 
Maas

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING VUGHT 
VERNIEUWD

Met de aanpassing van de beleidsregels 
Schuldhulpverlening gemeente Vught verwerkt 
de gemeente de wetswijzigingen binnen de Wet 
Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Hiermee 
is duidelijk voor de inwoners hoe de schuld-
hulpverlening per 2021 in de gemeente Vught 
geregeld is.

De nieuwe beleidsregels Schuldhulpverlening 
treden met terugwerkende kracht in werking 
vanaf 1 januari 2021. Deze regels staan vanaf 
woensdag 10 februari op www.overheid.nl.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 januari 2021 de nieuwe 
beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Vught vastgesteld.



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

•  Esschestraat 63A Vught, legalisatie woonfunc-
tie, OV20211032, ingekomen 31 januari 2021;

•  Loonsebaan 83 Vught, aanleggen in-/uitrit en 
het kappen van een boom, OV20211033, inge-
komen 30 januari 2021;

•  St.-Lambertusstraat 77 Cromvoirt, realise-
ren van woonunits voor seizoenmedewerkers, 
OV20211034, ingekomen 2 februari 2021;

•  Marggraffstraat 23 Vught, vervangen schutting, 
OV20211035, ingekomen 3 februari 2021;

•  Nieuwe Heikantstraat 21 Vught, aanleg tij-
delijke in-/uitrit, OV20211036, ingekomen 2 
februari 2021;

•  Ter hoogte van kruising Postweg/Heunweg 
Vught, het bouwen van twee fietsbruggen,

•  WB00057185, ingekomen 22 januari 2021, in 
behandeling bij de gemeente ‘s-Hertogen-
bosch;

•  Van Miertstraat 13 Vught, kap vervangen van 
bestaande uitbouw, OV20211037, ingekomen 
3 februari 2021.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Koestraat 3 Vught, wijzigen voorgevel van 
een horecagelegenheid naar een garage, 
OV20201344. 

• De brief is verzonden op 2 februari 2021.
•  Spechtbos 7 Helvoirt, verduurzamen van de 

woning, OV20201310.
• De brief is verzonden op 4 februari 2021.

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
•  Molenvenseweg 41A, gewijzigd uitvoeren ver-

groten en veranderen van een bijgebouw, 
OV20201304.

  De vergunning is verzonden op 2 februari 
2021.

•  Industrieweg 12A Vught, realiseren van zes 
nieuwe bedrijfsunits, OV20201270.

  De vergunning is verzonden op 29 januari 
2021.

•  Esschestraat 61 Vught, uitbreiden van de woning 
en bouwen van een berging, OV20211008.

  De vergunning is verzonden op 4 februari 
2021.

•  St.-Lambertusstraat 75 Cromvoirt, plaatsen 
van een opbouw op een bestaande muur, 
OV20201319.

  De vergunning is verzonden op 4 februari 
2021.

•  Esschestraat 63A Vught, legalisatie woonfunc-
tie, OV20211032.

  De vergunning is verzonden op 4 februari 
2021.

•  Taalstraat 88C Vught, bouwen van een woning, 
aanleg van de tuin en kap van twaalf bomen, 
OV20201286.

  De vergunning is verzonden op 4 februari 
2021.

•  Vliertstraat 45 Vught, vervangen van een dak-
kapel aan de voorzijde, OV20201306.

  De vergunning is verzonden op 5 februari 
2021.

•  Perceel E1716 De Boulevard Vught, aanleg-
gen beweegroute (6 beweegelementen en 6 
oefenborden), OV20201349.

  De vergunning is verzonden op 5 februari 
2021.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNINGEN 
UITGEBREIDE PROCEDURE

•  Mariaplein 9 Vught, verbouwen Mariakerk tot 
30 zorgwoningen UV20204005.

  De vergunning is verzonden op 8 februari 
2021.

Besluit hogere waarden is genomen voor het 
Mariaplein 9 (ook zienswijze procedure van 6 
weken.).

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 publi-
catie ingediend worden
 

MELDING ARTIKEL 8.40 WET 
MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van Vught 
maken bekend, dat de volgende melding(en) als 
bedoeld in artikel 8.40 van de Wet milieube-
heer is/zijn ingekomen:

•  op 6 oktober 2020 melding op grond van het 
Besluit algemene regels inrichtingen milieube-
heer (activiteitenbesluit), voor het veranderen 
van een vuurwerkverkooppunt, MM20210001, 
gevestigd aan de Jan van Speykstraat 20 te 
Vught.

  De melding is geaccepteerd op 2 februari 
2021.

VERLEENDE 
STANDPLAATSVERGUNNING

•  Moleneindplein (tegenover Primera), stand-
plaatsvergunning voor een oliebollenkraam 
dagelijks van 10.00 tot 21.00 uur in de peri-
ode van 1 november t/m 31 december 2021, 
AP20210009.

  De vergunning is verzonden op 2 februari 
2021. 

•  Moleneindplein (tegenover de Primera), stand-
plaatsvergunning voor de verkoop van ijs 
dagelijks m.u.v. de donderdagen van 12.00 tot 
18.00 uur van 1 mei t/m 1 september 2021, 
AP20210008.

  De vergunning is verzonden op 2 februari 
2021.

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro-
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken 
met ingang van de dag na die waarop de 
beschikking is verzonden worden aangetekend. 

ONTHEFFING GELUID- EN 
LICHTHINDER

•  Spoorwegovergang t.h.v. Aert Heymlaan Vught 
en Lindelaan Helvoirt, werkzaamheden aan het 
spoor op zaterdag 10 april 2021, AP20210002. 
En;

•  Spoorwegovergang t.h.v. de Loonsebaan Vught, 
werkzaamheden aan het spoor van 5 t/m 7 
juni 2021, AP20210002.

  De ontheffing is verzonden op 3 februari 2021.

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro-
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken 
met ingang van de dag na die waarop de 
beschikking is verzonden worden aangetekend. 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
•  Spoorwegovergang t.h.v. Aert Heymlaan Vught 

en Lindelaan Helvoirt, afsluiting op zater-
dag 10 april 2021 tussen 02.15 en 19.00 uur, 
AP20210002. En; 

•  Spoorwegovergang t.h.v. de Loonsebaan Vught, 
afsluiting vanaf zaterdag 5 juni 01.00 t/m maan-
dag 7 juni 2021 05.00 uur, AP20210002.

De verkeersmaatregel is verzonden op 3 febru-
ari 2021.

PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie pro-
cedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken 
met ingang van de dag na die waarop de 
beschikking is verzonden worden aangetekend. 

MILIEU


