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WAAR KOMEN DE WINDMOLENS EN
ZONNEPANELEN IN VUGHT?
Het is niet de vraag óf ze er komen, maar wáár ze komen. Windmolens en zonnepanelen in de gemeente Vught. Denk mee, praat mee en kies – samen met ons – de beste
plek in Vught, Cromvoirt of Helvoirt voor het opwekken van duurzame energie. Dat
kan op een online bewonersavond op woensdag 21 april aanstaande. Hieronder leest u
er meer over.
We merken het dagelijks: het klimaat verandert.
Het wordt warmer en droger en regenbuien
worden steeds heftiger. Door onze energieproductie duurzamer te maken gaan we dit
tegen. Dat is afgesproken in het klimaatakkoord.
Daarom komen er ook in Vught windmolens
en meer zonnepanelen. Waar? Dat bepalen we
met uw input.
De bewonersavond
Wanneer: Woensdag 21 april, van 19.30 uur
tot 21.00 uur
Waar:
Bij u thuis; via het youtube kanaal
van de gemeente Vught

Wethouder Toine van de Ven hoort graag uw
mening over welke locaties in Vught geschikt
zijn voor zonnepaneelvelden en/of windmolens.
Regionale Energie Strategie
Vught werkt met de Regio Noordoost Brabant
aan de Regionale Energie Strategie (RES). In de
RES spreken we met elkaar af hoeveel duurzame energie we op moeten wekken om voldoende elektriciteit te hebben. Daarvoor zijn
windmolens en zonnepaneelvelden nodig. Een
combinatie van beide is natuurlijk ook mogelijk.
Elke gemeente moet hieraan een steentje bijdragen, ook de gemeente Vught.

VERKEERSBESLUIT: TWEE PLAATSEN VOOR
ELEKTRISCHE AUTO’S
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vught heeft op 27 januari 2021 een verkeerbesluit genomen voor het realiseren/instellen van een tweetal parkeervoorzieningen voor het opladen van elektrische auto’s aan de Twijnstraat te Vught.
Tegen dit besluit zijn een aantal bezwaarschriften ontvangen. Het college van burgemeester
en wethouders is, na inhoudelijke beoordeling

van de bezwaarschriften tot de conclusie gekomen om het verkeersbesluit in te trekken.

NOTA VUGHT KLIMAATADAPTIEF

HOE MAKEN WE VUGHT AARDGASVRIJ?
Doe mee aan de enquête

De gemeenteraad heeft op 12 december 2019 de Nota ‘Vught Klimaat-adaptief ’ vastgesteld.

Nederland moet aardgasvrij worden. Dat staat in het landelijk klimaatakkoord. Hoe
gaan we er voor zorgen dat ook Vught, Cromvoirt en Helvoirt overgaan van aardgas
naar duurzame manieren van verwarmen en koken? Met andere woorden: hoe maken
we onze woningen en bedrijven aardgasvrij? Denk met ons mee en vul de enquête in.

Inhoud nota
Deze nota is gericht op adaptie (aanpassing)
van de (openbare) buitenruimte in Vught om de
gevolgen van weersextremen door klimaatverandering op te vangen.

In 2050 moet heel Nederland van het aardgas
af zijn. We moeten overgaan op schone energie.
Dat noemen we de warmtetransitie. De overgang naar schone warmte is een ingrijpende
operatie voor ons allemaal. Omdat een goed
begin het halve werk is, gaan we van start met
een overzicht van de kansen en mogelijkheden
voor schone energie in onze gemeente. Het is
de basis voor de Transitievisie Warmte (TVW).
De Transitievisie Warmte (TVW)
De TVW is een visie op een aardgasvrije toekomst en een routekaart voor de weg ernaartoe. Ze laat zien hoe en in welke volgorde we
de wijken in Vught, Cromvoirt en Helvoirt van
duurzame warmte voorzien en welke methode
er beschikbaar komt om uw woning te verwarmen.
Denk mee. Praat mee. Doe mee
Een aardgasvrije gemeente is een zaak van ons
allemaal. Elke inwoner en elke ondernemer
krijgt ermee te maken. Daarom vinden we
het belangrijk dat u meedenkt, meepraat en
meedoet en dat uw bijdrage betrokken wordt
bij de Transitievisie Warmte. Om te begin-

nen, willen we graag van u weten wat u vindt
van de warmtetransitie en ‘duurzaamheid’. We
nodigen u van harte uit om mee te doen aan
de online enquête.
Naar de enquête
U vindt de enquête op
https://nl.surveymonkey.com/r/vughtaardgasvrij
en via www.vught.nl.
U kunt de vragenlijst invullen tot en met zondag 18 april.

Deze nota gaat in op de kansen en mogelijkheden voor klimaat-adaptieve maatregelen en wil
ook bedrijven, instellingen en inwoners inspireren, stimuleren en faciliteren om hiertoe over te

gaan. Zo kunnen we samen stappen zetten om
de gemeente klimaat-adaptief te maken.
Inzage en informatie
De nota ligt voor iedereen ter inzage bij de
informatiebalie in het gemeentekantoor. U kunt
de nota ook inzien op overheid.nl.
Voor nadere informatie over de nota kunt
u contact opnemen met de heer Bas Bloks:
B.Bloks@vught.nl of 073-6580680.

ALLES OVER DE RECONSTRUCTIE N65
Alles over de reconstructie van de rijksweg N65 vindt u op de nieuwe N65 website van de
provincie Noord-Brabant: https://www.n65reconstructie.nl/default.aspx
Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u op de online nieuwsbrief:
https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Aan_Afmelden_Nieuwsbrief_N65

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.

VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN VUGHT PHS

OPHALEN SNOEIHOUT ZATERDAG 10 APRIL

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor de spoorgebieden in Vught. Dit betreft het bestemmingsplan waarin het
Tracébesluit PHS en de 60dB geluidsmaatregel in Vught Noord wordt opgenomen.
Volgens de wet (artikel 1.3.1. Bro) moet dit voornemen gepubliceerd worden. Op deze
manier weet u alvast dat u binnenkort iets kunt verwachten.

Op zaterdag 10 april halen we uw snoeihout weer gratis aan huis op. Leg het snoeihout zaterdagochtend vóór 7.30 uur aan de straat. Het snoeihout kunt u aanbieden
in bundels die met Sisal of katoen touw zijn gebonden. De bundels mogen niet langer zijn dan 1,5 meter en maximaal 15 kilo wegen.

Hoe kunt u hierop reageren?
U kunt niet reageren op dit voornemen. We leggen nog geen stukken ter inzage. En we vragen
nog geen advies aan onafhankelijke instanties.

U kunt uw snoeiafval ook gratis naar de Milieustraat brengen.

Binnenkort kunt u wel reageren. Dan gaat de
inspraakprocedure van start. Wij verwachten

(foto: Over Morgen)

dat dit rond half juni is. Wij maken dan bekend
wanneer en hoe de stukken kunt bekijken en
hoe u hierop kunt reageren.
Voor meer informatie over deze publicatie kunt
u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling
onder telefoonnummer 073-65 80 680.

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

KAP
•
Perceel L4078, L3300, L3299 Zonneweilaan,
kappen van 12 bomen waaronder 11 Acer
Campreste, OV20211048.
De vergunning is verzonden op 1 april 2021.

BOUWEN
EN WONEN

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘ST
LAMBERTUSSTRAAT ONG. TE CROMVOIRT’
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan ‘St Lambertusstraat ong. te Cromvoirt’.
Hieronder staat waar dit plan over gaat. Ook
leest u hoe u hierop kunt reageren.
Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan
‘St Lambertusstraat ong. te Cromvoirt’
over?
Het ontwerp bestemmingsplan gaat over de
realisatie van één kleine vrijstaande woning aan
de St Lambertusstraat, nabij huisnummer 102.
U kunt het ontwerpbestemmingsplan
bekijken
U kunt van donderdag 8 april tot en met 19
mei 2021 het ontwerpbestemmingsplan met
bijbehorende stukken bekijken:
• Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
crvBPslambertusong-OW01;
• Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het
gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat
1 in Vught.
Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de
stukken die ter inzage liggen.
U kunt reageren op het
ontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren op het ontwerpbestemmingsplan. De reactie die u indient, heet in deze fase
een ‘zienswijze’. U kunt reageren van donderdag 8 april tot en met 19 mei 2021. U kunt dit
schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt
niet per e-mail reageren. Schriftelijke reacties

kunt u sturen naar de gemeenteraad van Vught,
afdeling Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260
GA Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt
u bellen met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 073-6580680.
Geef in uw brief aan dat het om een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘St
Lambertusstraat ong. te Cromvoirt’ met zaaknummer Z21-235394 gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met ontwerpbestemmingsplan. Op de zienswijze staat uw naam,
adres en woonplaats vermeld.
Wat gebeurt er na het
ontwerpbestemmingsplan?
Het gaat hier om een ontwerpbestemmingsplan. U kunt daar nu op reageren. De gemeente
kijkt dan of het plan moet worden aangepast.
Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief vast. Als u het niet eens
bent met het vastgestelde bestemmingsplan,
kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Let op: u
kunt in principe alleen in beroep gaan wanneer
u ook een zienswijze heeft ingediend over het
ontwerpbestemmingsplan. Dit geldt niet wanneer u dit redelijkerwijs niet kon doen, bijvoorbeeld omdat het plan naar de vaststelling toe is
gewijzigd en u daarop reageert.
Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel
dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073-6580680.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
•
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
Rozenoord
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwkuikseweg
5-5a, Helvoirt’
• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg
100’.
• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Vught Noord’
• Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbeschikking met projectafwijkingsbesluit ‘Golfbaan
Cromvoirt 2020’
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Broekwal 18,
Helvoirt’
• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’

WEGWERKZAAMHEDEN
Lindenlaan, Helvoirt
• De spoorwegovergang Lindenlaan is van zaterdag 10 april 02:15 uur t/m zo 11 april 19:00
uur gestremd.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
Servatiusstraat en Jacob van
Ruisdaelstraat
• De Servatiusstraat is van 12 t/m 15 april van
07.00 tot 17.00 uur afgesloten.
•D
 e Jacob van Ruisdaelstraat is van 15 t/m 21
april van 07.00 tot 17.00 uur afgesloten.
• Woningen blijven te voet bereikbaar.

•U
 vindt alle informatie over de plannen, gebieden 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 BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
de activiteiten bouwen en monumenten wor- • Eelkje Timmengastraat 2 Vught, plaatsen van
den voorgelegd aan de Welstandscommissie.
een schutting, OV20201300.
Andere aanvragen omgevingsvergunning worDe vergunning is verzonden op 30 maart 2021.
den ambtelijk getoetst als ze voldoen aan
de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. De
INGEKOMEN SLOOPMELDING
vergaderingen van de Welstandscommissie zijn • Loonsebaan 50 Vught, verwijderen van asbestopenbaar. De agenda voor elke vergadering
houdende materialen, SM20217029.
staat op de site van de gemeente Vught, www.
De melding is geaccepteerd op 25 maart 2021.
vught.nl. De vergaderingen zijn in de oneven • Ploegveld 9 Vught, slopen van binnenwanden,
weken op maandagmiddag in het gemeenteSM20217014.
kantoor. Voor meer informatie kunt u conDe melding is geaccepteerd op 31 maart 2021
tact opnemen met het secretariaat van de
Welstandscommissie via telefoonnummer 073 PROCEDURE
65 80 680, bereikbaar op maandag t/m vrijdag
Hierop is de procedure 1b van toepassing (zie
tussen 9.00 en 17.00 uur en vrijdag van 9.00
procedurekader).
tot 12.30 uur.
INTREKKING AANVRAAG
INGEKOMEN AANVRAGEN
OMGEVINGSVERGUNNING
OMGEVINGSVERGUNNING
Burgemeester en wethouders van Vught maken
• Perceel E 3229 t.h.v. Sparrendaalseweg Vught,
bekend, dat zij in de afgelopen periode onderkappen van een berkenboom, OV20211113, staande omgevingsvergunning hebben ingetrokingekomen 25 maart 2021;
ken:
• Perceel H 838 t.h.v.gebied Heihoorn Cromvoirt, • Cromvoirtsepad 1 B Vught, wijzigen en aanlegaanleg van een bassin t.b.v. de druppelbevloeigen nieuwe in-/uitrit en plaatsing bouwcontaiing voor aspergeplanten, OV20211114, ingekoner, OV20211039.
men 26 maart 2021;
De brief is verzonden op 1 april 2021.
• 
Mr. Harry Hollalaan 63 Vught, plaatsen van
een gaashekwerk, OV20211115, ingekomen
Bezwaarschrift
27 maart 2021;
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daar• St.-Lambertusstraat 112 Cromvoirt,uitbreiden
tegen een bezwaarschrift worden ingediend
van het bestaande bijgebouw, OV20211116, door belanghebbenden (gedurende een termijn
ingekomen 29 maart 2021;
van 6 weken). Het bezwaarschrift moet wor• Middenweg 2 Vught, uitbreiden van de woning,
den ondertekend en moet ten minste bevatOV20211117, ingekomen 30 maart 2021;
ten; de naam en het adres van de indiener, de
• Molenrijnselaan 1 Vught, verbouwen van garadagtekening, een omschrijving van het besluit
ge tot keuken, OV20211118, ingekomen 30
waartegen het bezwaar is gericht, de gronden
maart 2021.
van het bezwaar.
• De Gijzel 39 Helvoirt, bouwen nieuwe loods,
Het bezwaarschrift kunt u richten aan het
OV20211119, ingekomen 24 maart 2021.
College van Burgemeester en Wethouders,
• Perceel E 3855 thv Martinilaan Vught, kappen
Postbus 10100, 5260 GA
Vught. Een
van een Lindeboom, OV20211120, ingekomen
bezwaarschrift heeft geen schorsende wer31 maart 2021;
king. Als er sprake is van een spoedeisende
zaak, kunt U tegelijkertijd een verzoek om
PROCEDURE
een voorlopige voorziening indienen bij de
Hierop is procedure 1b van toepassing (zie Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oostprocedurekader), onder vermelding van het
Brabant Sector Bestuursrecht Postbus 90125,
aanvraagnummer
5200 MA ’s-Hertogenbosch.
VERLEENDE
OMGEVINGSVERGUNNINGEN
BOUW
• Van Miertstraat 13 Vught, verbouwen en uitbreiden van een aanbouw, OV20211037.
De vergunning is verzonden op 31 maart 2021
• 
Anna Bijnsstraat 35 Vught, vervangen van
houten kozijnen door kunststof kozijnen en
verwijderen houten gevelplaat, OV20211081.
De vergunning is verzonden op 1 april 2021.

VERLEENDE
EXPLOITATIEVERGUNNING
• Helvoirtseweg 14, exploitatievergunning voor
De Toren, DH20210006, ingekomen op 23
februari 2021.
De vergunning is verzonden op 29 maart 2021.
PROCEDURE
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader). Bezwaar kan binnen zes weken
met ingang van de dag na die waarop de
beschikking is verzonden worden aangetekend.

PROCEDURES
Jagersboschlaan
• De Jagersboschlaan is van 12 t/m 16 april afgesloten bij de aansluiting met de Vijverbosweg.
• Verkeer naar de Jagersboschlaan wordt omgeleid.
Torenstraat (Helvoirt)
• De Torenstraat (Helvoirt) is afgesloten tussen
Oude Rijksweg en Broekwal.
• De Julianastraat is ter hoogte van de Antoon
Coolenstraat afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer.
• 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.

VERVANGEN ASFALT HALDERSEBAAN
Weg afgesloten van 28 juni tot en met 9 juli

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 stukken verkregen worden.
2 Zienswijzen door belanghebbenden
Als belanghebbende kunt u uw zienswijze op een
ontwerpbesluit schriftelijk en/of mondeling indienen bij: College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 10100, 5260 GA Vught (tenzij in de publicatie 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 genomen. Uw zienswijze en een eventuele reactie hierop van de aanvrager, worden hierbij betrokken. Als
indiener van een zienswijze wordt u op de hoogte
gebracht van het besluit.

Het asfalt van de Haldersebaan is versleten en aan vervanging toe. We brengen
nieuw asfalt en nieuwe markering aan. De werkzaamheden duren van maandag 28
juni tot en met vrijdag 9 juli. De weg is dan in beide richtingen afgesloten.

3 Zienswijzen door een ieder
Iedereen kan schriftelijk en/of mondeling zienswijzen indienen. Dit kan op dezelfde wijze als in procedure 2 is omschreven.

Dit betekent dat u, tijdens de werkzaamheden,
vanaf de Boxtelseweg en de Laagstraat niet
de A2 (afslag 24) op kunt rijden en ook niet
naar Sint-Michielsgestel via deze weg. Kasteel
Maurick en tuincentrum Van der Bruggen zijn
via een omleidingsroute bereikbaar.

4 Bezwaarschrift
Nadat een besluit bekend is gemaakt, kan daartegen een bezwaarschrift worden ingediend door
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
weken). Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten;
- de naam en het adres van de indiener;

Ook vervangen we het fietspad langs de
Boxtelseweg. We vervangen de tegelverharding voor asfalt. Deze werkzaamheden duren
van 26 april tot en met 25 juni. Tijdens de
werkzaamheden is het fietspad afgesloten en
leiden we de fietsers om.

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

- de dagtekening;
- e en omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar is gericht;
- d e 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 voorziening 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 daartegen een beroepschrift worden ingediend door
belanghebbenden (gedurende een termijn van 6
weken). Het beroepschrift moet worden ondertekend 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.

Gemeente Vught

@Vught

