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HARRY SCHULTING GAMES OP SPORTCLUB 
PRINS HENDRIK
Op donderdag 13 mei 2021
Op donderdag 13 mei vinden de Harry Schulting Games plaats op de atletiekaccom-
modatie Prins Hendrik in Vught. Op verzoek van de Atletiekunie heeft het ministerie 
van VWS akkoord gegeven deze wedstrijd te organiseren. Alleen topatleten mogen 
meedoen aan deze wedstrijd. Zo kunnen topatleten zich classificeren voor wedstrijden 
in de topsportklasse (bijvoorbeeld de Olympische Spelen). 

ZES WIJKAGENTEN IN DE GEMEENTE VUGHT
Pim Vos, Wijkagent Vught Zuid en Vught Centrum, 
Dichtersbuurt

Aan de Vughtse Harry Schulting Games mogen 
maximaal 250 topatleten deelnemen. Elke top-
atleet neemt maximaal één begeleider mee. 
Publiek is niet toegestaan. Alle atleten worden 
vooraf verplicht getest op het coronavirus en 
moeten een negatieve testuitslag laten zien. De 
wedstrijden worden in twee blokken gehouden. 
De eerste is van 13.00 uur tot 16.00 uur en de 
tweede van 18.00 uur tot 21.00 uur. Zo zijn de 
mensen verspreid over de dag aanwezig.

Mocht u zich donderdag 13 mei dus afvragen 
waarom het zo druk is bij Prins Hendrik? Dan 
weet u nu wat er aan de hand is. Het is dus niet 
de bedoeling dat u gaat kijken. De deelnemers 
wordt gevraagd te parkeren op het parkeerter-
rein bij Prins Hendrik en op het terrein bij de 
John F. Kennedylaan en Ridder van Brechtlaan.
 

DAT VERDIENT EEN JEUGDLINTJE! 

Voor een aantal inwoners, maar vooral voor veel ondernemers, zijn de financiële gevolgen van 
het coronavirus ingrijpend. U hebt de aanslag gemeentelijke heffingen, net zoals in andere jaren, 
in februari ontvangen. Is het voor u bezwaarlijk om het bedrag van de aanslag op tijd te betalen? 
Neemt u dan contact op met de gemeente Vught. Wij komen u graag tegemoet met een (ruime) 
betalingsregeling op maat, passend bij uw financiële situatie en deze moeilijke tijd. Belt u met de 
gemeente Vught: 073 65 80 680. We helpen u graag.

BETALINGSREGELING GEMEENTELIJKE 
HEFFINGEN? WIJ HELPEN U GRAAG!

IEMAND VOORDRAGEN VOOR EEN LINTJE

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.

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Op Hemelvaartsdag donderdag 13 mei, op vrijdag 14 mei en op maandag 24 mei, 
tweede pinksterdag is het gemeentekantoor gesloten.

Pim Vos, 37 jaar, ging na de middelbare school in de autobranche werken. Omdat hij de 
uitdaging, spanning en afwisseling miste, kwam hij bij de politie terecht. Daar draaide hij 
de eerste 10 jaar vooral noodhulp- en wijkzorg diensten en had hij verschillende neven-
taken zoals coaching, milieu en motoragent. In 2018 ging Pim aan de slag als wijkagent.

Pim: ‘Ik heb bewust gekozen voor de functie 
wijkagent. Het fascineert me enorm om te zien 
dat wijkproblematieken vaak ontzettend lang 
in tijd teruggaan én op kleine misverstanden 
berusten. Ik wil verbinding leggen met partners 
en burgers en een bijdrage leveren aan de veilig-
heid binnen de gemeente Vught. Want daar ligt 
onze kracht. Maar tegelijkertijd is samenwerken 
ook een uitdaging. Vooral nu in een tijd waar 
iedereen het ontzettend druk heeft. Het is van 
belang dat we allemaal weten wat ertoe doet op 
straat én wat belangrijk is voor de burger. Het 
vinden en houden van draagvlak bij alle partners 
is daarbij essentieel. 

Oprecht en daadkrachtig
Ik ben ontzettend vereerd dat ik dit werk mag 
doen in een gemeente zoals Vught. Ook omdat 
ik vroeger hier ben opgegroeid en een band met 
Vught heb. Inwoners van Vught mogen ontzet-
tend blij zijn met een gemeente die oprecht het 
beste met hen voor heeft en daarnaast daad-
krachtig durft op te treden als dat nodig is. 

Sta eens stil en geniet
Leven volgens het gezonde boerenverstand 
brengt ons heel ver. Vooral in deze tijd, zou ik 
graag zien dat mensen meer om zich heen kijken. 
Sta eens stil en geniet. Kijk om u heen en zie 
wat echt belangrijk is. We leven in een wereld 
waarbij morgen alles nieuwer, groter, sneller en 
digitaler is. Maar is dat altijd beter? Wordt u daar 
altijd gelukkiger van? Durf naar uzelf te kijken en 
steek uw hand eens in uw eigen boezem. Luister 
naar gesprekken van een ander zonder oordeel 
of mening. Vraag uzelf af: Wat vind ik belangrijk 
en wat wil ik mijn kinderen en/of geliefde graag 
meegeven? Mijn twee fantastische dochters van 
6 en 8 jaar oud hebben zonder twijfel mij de 

nodige ervaring gegeven om de wijkagent te zijn 
die ik nu ben.’

Contact 
Bel bij verdachte situaties de politie. Dat kan 
via het noodnummer 112. Of bel met M. als 
u anoniem een misdaad wil melden. Gaat het 
om andere, minder urgente dingen die met 
de veiligheid in de wijk te maken hebben, dan 
is de politie bereikbaar via het reguliere num-
mer 0900-8844 en via email: 
vught.meierij@politie.nl. Wilt u weten wie 
uw wijkagent is? Kijk dan op de website van 
politie.nl. Ook via social media zijn zij te vol-
gen: Facebook en Instagram via Politie Vught 

– Team Meierij) en Twitter via 
Marcel de Rouw@WijkAg_Vught_MR.

‘Een wijkagent heeft een verbindende factor in de 
wijk en signaleert samen met interne en externe 
partners zoals bijvoorbeeld de gemeente Vught, 
woonstichting, hulpverleningsinstanties, justitie en 
burgers, vroegtijdig problematieken. Het beste com-
pliment dat een wijkagent, in mijn ogen, kan krijgen, 
is de vraag wat hij eigenlijk doet. Dat betekent dat 
we vroegtijdig problematieken herkennen en deze in 
goede banen leiden.’ 

Kent u of ken jij iemand die een jeugdlint-
je verdient? Meld de kandidaat aan bij het 
college van burgemeester en wethouders. 
Dat kan het hele jaar door. 

Wanneer voordragen?
De kandidaat is niet ouder dan 18 jaar en heeft 
zich op een bijzondere manier ingezet voor de 
Vughtse samenleving. Bijvoorbeeld door:

•  het regelmatig helpen van ouderen, zieken of 
mensen met een beperking

•  het organiseren van activiteiten in de wijk of 
een buurthuis

•  vrijwilligerswerk bij een sportclub of (cultu-
rele) vereniging

•  in actie komen tegen pesten, zinloos geweld of 
alcoholgebruik

•  het verrichten van een - grote of kleine - hel-
dendaad.

Aanmelden
Stuur een e-mail met uw aanbeveling en con-
tactgegevens naar mevrouw Van den Berg 
(Kabinetszaken): y.van.den.berg@vught.nl. Met 
jouw of uw hulp zorgen we samen voor een 
feestelijk en bij de leeftijd passend eerbetoon. 

‘HOE KAN IK 
BEELDBELLEN MET 
IEMAND ANDERS?’
www.vughtvoorelkaar.nl/
hartverwarmend

GEWIJZIGDE INZAMELDAGEN AFVAL 
Op donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag haalt de Afvalstoffendienst in een deel van Vught en 
Helvoirt geen restafval op en in een deel van Vught en Helvoirt geen PBD. Dit gebeurt op zater-
dag 15 mei 2021. De inzameldagen en eventuele wijzigingen vindt u terug op de afvalkalender 
op vught.nl of in de afvalstoffendienst app.

GAAT U NAAR DE IJZEREN MAN? 
Doe het corona-veilig 
Als u naar de IJzeren man gaat, kom dan met de fiets. Komt u toch met de auto? Let dan op waar 
u parkeert.

•  Gebruik uitsluitend de vaste parkeerplaatsen en -vakken bij de IJzeren Man. Parkeer niet in de 
Boslaan of Lunettenlaan, in bermen of aan andere wegen of paden rond de IJzeren Man. Geef 
hulpdiensten de ruimte.

• Zijn alle vaste parkeerplaatsen bezet? Ga dan weg. Het is een teken dat het erg druk is. 
• Overtreders worden bekeurd en fout geparkeerde auto’s slepen we weg. 
• Het gaat om de veiligheid van ons allemaal. 

Genieten mag, maar doe het veilig en houd afstand. 

KROONRINGEN IN HELVOIRT

Een kroonring is een plastic ring met doppen 
die rondom een lantaarnpaal wordt gehangen. 
Aan de doppen kunnen de plastic zakken voor 
PBD gehangen worden. Op de meeste plekken 
worden de kroonringen op de juiste manier 
gebruikt. Wat weer zorgt voor een verbetering 
van het straatbeeld. 

Verbeterpunten?
Natuurlijk zijn er altijd locaties waar nog te 
weinig kroonringen hangen of waar de ringen 
op de verkeerde plaats hangen. Zodra alle 
kroonringen zijn verspreid, rijden we een ronde 
door de gemeente Vught om de verspreiding 
van de kroonringen te evalueren en verbeter-
punten te noteren.

De spelregels voor het aanbieden van de PBD 
zakken aan de kroonringen: 

•  Bewaar de PBD zakken in huis en hang de 
zakken alleen aan de kroonringen op de inza-
meldag. Hang de zakken dus niet alvast buiten 
op andere dagen. Dit zorgt voor extra overlast. 
De inzameldagen kunt u vinden op de afvalka-

lender op onze website of via de afvalapp van 
de Afvalstoffendienst. 

•  Hang de PBD zakken op de inzameldag voor 
07.30 uur op aan de kroonringen. 

•  Hang de PDB zakken met het hengsel aan de 
knoppen. Draai of knoop het hengsel niet vast. 
Dit bespaart veel tijd voor de chauffeurs die 
de zakken van de kroonringen afhalen. 

•  Zijn alle kroonringen in de straat vol? Dan 
mag u de plastic zak op de grond naast de 
lantaarnpaal met kroonring aanbieden. Deze 
wordt dan gewoon meegenomen mits er geen 
verkeerd afval in de zak zit.

•  Gebruik de gemeentelijke plastic zakken 
voor PBD. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij 
het HelvoirThuis, de COOP in Helvoirt, 
het gemeentekantoor, het bibliotheekpunt 
Cromvoirt en de Milieustraat in Vught. 

•  Is uw zak niet meegenomen, bijv. omdat er ver-
keerd afval in zat? Haal de zak dan weer naar 
binnen en haal het verkeerde afval eruit. Bied 
deze de volgende inzamelronde opnieuw aan. 

• Is de kroonring stuk, neem dan contact op met 
de gemeente Vught via 073 65 80 680.

De gemeente Vught hangt door heel de gemeente kroonringen op voor de zakken voor 
plastic, blik en drinkpakken (PBD). De gemeente Vught is nu ook gestart met het ophan-
gen van kroonringen in Helvoirt. Hangen de kroonringen nog niet bij u in de straat? Dan 
kunt u deze de komende maanden verwachten. 



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

ZAKELIJKE BESCHRIJVING REALISATIEOVEREENKOMST
Deutersestraat 28, Cromvoirt

De gemeente Vught en de ontwikkelaar van 
het bestemmingsplan ‘Deutersestraat 28, 
Cromvoirt’ hebben een realisatieovereen-
komst gesloten voor de ontwikkeling van het 
plangebied Deutersestraat 28 te Cromvoirt. 
De ontwikkeling bestaat uit het bouwen van 
een woning met een maximale inhoud van 
750m³ op het perceel van de ontwikkelaar, 
Deutersestraat 28 te Cromvoirt.

Voor deze ontwikkeling wordt een wijziging 
van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011’ 
doorlopen door middel van de wijzigingsbe-
voegdheid die in dit bestemmingsplan is opge-
nomen.

Tegen de gesloten overeenkomst en de zake-
lijke beschrijving van de inhoud van de over-
eenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren 
of beroep worden ingediend.

U kunt reageren op het ontwerp wijzigingsplan 
‘Deutersestraat 28’. Hieronder staat waar dit 
plan over gaat. Ook leest u hoe u hierop kunt 
reageren. 

Waar gaat het ontwerp wijzigingsplan 
‘Deutersestraat 28’ over? 
Het ontwerp wijzigingsplan ‘Deutersestraat 
28’ gaat over het vergroten van de maximale 
inhoud van de te bouwen woning van 600m³ 
naar 750m³. 

U kunt het ontwerp wijzigingsplan bekijken 
U kunt van donderdag 13 mei tot en met 
woensdag 23 juni het ontwerp wijzigingsplan 
met bijbehorende stukken bekijken: 

•  Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelij-
keplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
bgWPDeutersestr28-ON01; 

•  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 ontwerp 
wijzigingsplan 
U kunt reageren op het ontwerp wijzigingsplan. 
De reactie die u indient, heet in deze fase een 
‘zienswijze’. 
U kunt reageren van donderdag 13 mei tot en 
met woensdag 23 juni U kunt dit schriftelijk 
doen of mondeling. Let op: u kunt niet per 
e-mail reageren. 

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar 
Burgemeester en wethouders van Vught, afde-
ling Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260 GA 
Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt u 
bellen met de afdeling Ontwikkeling. 
Geef in uw brief aan dat het om een zienswijze 
over het ontwerp wijzigingsplan Deutersestraat 
28 gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet 
eens bent met ontwerp wijzigingsplan. Op de 
zienswijze staat uw naam, adres en woonplaats 
vermeld. 

Wat gebeurt er na het ontwerp 
wijzigingsplan? 
Het gaat hier om een ontwerp wijzigingsplan. 
U kunt daar nu op reageren. De gemeente 
kijkt dan of het plan moet worden aangepast. 
Daarna stelt het college van burgemeester 
en wethouders het wijzigingsplan definitief 
vast. Als u het niet eens bent met het vastge-
stelde wijzigingsplan, 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 
hebt ingediend over het ontwerp wijzigingsplan. 
Dit geldt niet wanneer u dit redelijkerwijs niet 
kon doen, bijvoorbeeld omdat het plan naar 
de vaststelling toe is gewijzigd en u daar op 
reageert. 

Hebt u nog vragen? 
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel 
dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoon-
nummer 073 65 80 680.

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

ONTWERP WIJZIGINGSPLAN ‘Deutersestraat 28’ 

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 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 9.00 en 17.00 uur 
en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

INGEKOMEN AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Taalstraat 144 Vught, renovatie achterbouw, 
OV20211166, ingekomen 2 mei 2021;

•  Helvoirtseweg 207A Vught, tijdelijke vergun-
ning voor gebruik van kantoor als woning, 
OV20211167, ingekomen 3 mei 2021;

•  Dennenlaan 2 Vught, kappen van twee bomen, 
OV20211168, ingekomen 3 mei 2021;

•  Perceel E 4368 thv Jagersboschlaan, aanleggen 
van een in-/uitrit, OV20211169, ingekomen 4 
mei 2021;

•  Perceel L 4162 thv Dorpsstraat, kappen van 
zes bomen t.b.v. de herinrichting parkeerplaats 
achter voormalige Bibliotheek, OV20211170, 
ingekomen 4 mei 2021;

•  Perceel L 4291 thv Versterplein 1-15, het snoei-
en van 4 monumentale acacia's, OV20211171, 
ingekomen 4 mei 2021;

•  Helvoirtsestraat 3 Helvoirt, kap vernieuwen 
achterbouw, uitbouw zijgevel realiseren en 
kozijnen vervangen, OV20211172, ingekomen 
4 mei 2021;

•  Ploegveld 11 Vught, wijzigen van bestemming 
kantoor naar wonen, OV20211173, ingekomen 
4 mei 2021.

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

BESLUIT VERLENGING 
BESLISTERMIJN AANVRAAG 
OMGEVINGSVERGUNNING

•  Groenstrook tussen Rouppe van der Voortlaan 
en van Sonstraat, realiseren van een beweeglint, 
OV20211096.

 De brief is verzonden op 4 mei 2021.
•  De Gijzel 42a Helvoirt, interne verbouwing en 

functiewijziging, OV20211066.
 De brief is verzonden op 4 mei 2021.

•  Gestelstraat 3 a Helvoirt, bouwen van 
een bedrijfsgebouw met recreatiewoning, 
OV20201365.

 De brief is verzonden op 6 mei 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

•  Wolfskamerweg 44 te Vught, plaatsen van een 
dakkapel, OV20211130.

 De vergunning is verzonden op 6 mei 2021.

BOUW MET PLANOLOGISCHE AFWIJKING
•  Kleine Gent 6 Vught, het uitbreiden van een 

atelier tot woonhuis, OV20211110.
 De vergunning is verzonden op 4 mei 2021.

•  Aert Heymlaan 9 Vught, bouwen berging en 
fietsenstalling, OV20211146.

 De vergunning is verzonden op 4 mei 2021.

INGEKOMEN SLOOPMELDING 
•  Vincent van Goghlaan 5 te Vught, slopen serre, 

SM20217017.
 De melding is geaccepteerd op 4 mei 2021.

•  Prins Mauritslaan 10 Vught, verwijderen asbest-
houdende materialen, SM20217035.

De melding is geaccepteerd op 4 mei 2021.

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

OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ 
PROJECT
 
Burgemeester en wethouders van Vught maken 
bekend, dat onderstaande aanvraag vergun-
ningsvrij is. 

•  Spechtbos 11 Helvoirt, plaatsen bijgebouw, 
OV20211071.

 De brief is verzonden op 7 mei 2021.

AANLEG 
GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

•  Steenweg 9, de gemeente heeft besloten een 
gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen op 
de parkeerplaats op het 1e parkeervak aan 
de Steenweg 9 voor het parkeren van de 
personenauto van een gehandicapte bewoner, 
GP20210008.

PROCEDURE
Hierop zijn de procedures 1 a en 4 van toepas-
sing (zie procedurekader) van 14 mei tot en 
met 24 juni 2021.

BOUWEN 
EN WONEN

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
•  Ontwerpbestemmingsplan ‘St 

Lambertusstraat ong. te Cromvoirt’
•  Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan 

kamerverhuur Vught’
•  Voorontwerpbestemmingsplan 
‘Wolfskamerweg 20-22’

•  Ontwerpbestemmingsplan ‘Torenakker onge-
nummerd, Helvoirt’

•  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.

Boxtelseweg t/m 25 juni
•  Het fietspad Boxtelseweg is afgesloten tussen 

de Leeuwensteinlaan en Haldersebaan
•  Doorgaand fietsverkeer wordt omgeleid.

Loonsebaan Vught
•  De spoorwegovergang Loonsebaan is van 

zaterdag 5 juni 01.00 uur t/m maandag 7 juni 
05.00 uur gestremd.

•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

St. Elisabethstraat
•  De spoorwegovergang St. Elisabethstraat is op 

zaterdag 5 juni van 07.00 uur t/m 17.00 uur 
gestremd.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Torenstraat (Helvoirt) t/m 6 augustus
•  De Torenstraat (Helvoirt) is afgesloten tussen 

huisno. 10 en de Jonge van Zwijnsbergenstraat. 
•  De Julianastraat is ter hoogte van de Antoon 

Coolenstraat afgesloten voor gemotoriseerd 
verkeer.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Michiel de Ruyterweg t/m 30 oktober
•  In verband met de nieuwbouw van woningen 

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

WEGWERKZAAMHEDEN


