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Welke wijken gaan als eerste van het aardgas af?
UITNODIGING ONLINE INWONERSAVOND
13 JULI IN VUGHT
De gemeente Vught nodigt u graag uit voor de tweede – online – inwonersavond over
de Transitievisie Warmte (TVW). In deze visie staat hoe we in Vught over kunnen gaan
van aardgas naar duurzame, schone warmte. Op de avond van 13 juli kijken we welke
wijken het eerst van het aardgas kunnen. Hebt u de eerste online bewonersbijeenkomst
gemist? Op het YouTube kanaal van de gemeente Vught kunt u deze terugkijken.
Duurzame warmteoplossingen
Op 13 juli gaan we dieper in op de transitiekaarten voor de gemeente Vught. Elke kaart
gaat over een gebied of wijk en geeft aan wat
de beste duurzame warmteoplossingen voor
dat gebied zijn. Zo komen we tot een concrete
aanpak om de komende jaren stappen te kunnen zetten naar een aardgasvrij Vught.

21.00 uur. Bij deze bijeenkomst gaan we digitaal
uiteen in zogenaamde break-out rooms waarin
we, per buurt, de transitiekaart bespreken.
Daarbij horen we ook graag wat er bijvoorbeeld verder in de wijk speelt wat logisch
gekoppeld kan worden aan de warmtetransitie.
Meld u aan
Doet u mee? U kunt zich tot en met 12 juli
aanmelden via het digitale aanmeldformulier.
U vindt het formulier via www.vught.nl, onder
Klimaat en Energie. Uiterlijk 13 juli ontvangt u
dan de link om deel te kunnen nemen aan de
bijeenkomst.

Kansrijke buurten
Uit een eerste analyse komen buurten die
kansrijk zijn om als eerste van het aardgas af
te halen: de zogenaamde startkansen. Voor de
daadwerkelijke keuzes, is nader onderzoek
nodig. De meest voor de hand liggende buurten
die in aanmerking komen voor nader onder- Programma bijeenkomst
zoek zijn: Molenstraat e.o., Industrieweg e.o., Tijdens deze online bijeenkomst:
Centrumgebied Vught, Helvoirt, Klein Brabant • Blikken we kort terug op de eerste inwonersen Loyolalaan e.o.
bijeenkomst
• Vertellen we meer over de laatste stappen naar
Interactieve bijeenkomst
een definitieve Transitievisie Warmte (TVW)
Tijdens een interactieve online bijeenkomst • Leggen we uit wat er precies op een transigaan we graag met u in gesprek over de
tiekaart staat en wat dit voor inwoners en
transitiekaart in uw wijk. Daarnaast willen we
ondernemers betekent
graag horen wat u van de warmtetransitie • Bespreken we apart in break-out rooms de
vindt, welke vragen u hebt en hoe u betrokken
transitiekaart per wijk
wilt worden bij de overgang van aardgas naar
schone warmte.
Meer informatie
Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar
Waar, wanneer en hoe
t.schulpen@vught.nl.
U bent van harte welkom op deze inwonersavond op dinsdag 13 juli van 19.00 uur tot Graag tot ziens op 13 juli!

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN VERGUNNINGAANVRAGEN IN UW BUURT?
Meldt u zich aan voor de e-mailservice
Wilt u weten of er binnenkort in uw omgeving
een verbouwing aankomt? Of dat er in uw
buurt bomen gekapt of een huis gerenoveerd
gaat worden. Meldt u zich dan aan voor de
e-mailservice van de overheid. Zo mist u geen
bekendmaking meer in uw postcodegebied en
weet u precies wat er speelt in uw buurt. Ga

naar overheid.nl en klik 'Berichten over uw
buurt' aan. Via 'Bewaar deze zoekopdracht'
kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice.
U kunt zich altijd afmelden voor deze e-mailservice. Hebt u nog vragen? Mail dan naar
gemeente@vught.nl of bel naar 073 65 80 680.

HISTORISCHE WANDELING IN VUGHT
Wandelt u mee?
Hebt u interesse om mee te doen aan een
historische wandeling? Meld u zich dan aan via
Liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl. U bepaalt samen
met Liesbeth de datum en tijd. Hebt u een verzoek voor een bepaald tijdstip? Geef dit dan bij
uw aanmelding aan.

De wandelgroep bestaat uit maximaal 15 personen. De kosten bedragen € 7,- per persoon.
De opbrengst gaat naar de Heijmstichting.
Deze Stichting biedt financiële hulp aan ouderen in Vught.

RAADSVERGADERING
Donderdag 8 juli om 20.00 uur
Op donderdag 8 juli aanstaande vergadert de gemeenteraad bij Guldenberg in Helvoirt,
om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen
die deze avond op de agenda staan. Bij de 'Bespreekstukken' gaan de partijen met
elkaar in discussie, voordat er een besluit wordt genomen.
De conceptagenda en bijbehorende vergader- BESPREEKSTUKKEN
stukken zijn te raadplegen op www.gemeen- • Jaarverslag en jaarrekening 2020;
teraad.vught.nl. De vergadering is rechtstreeks • Bestuursrapportage I-2021;
te volgen via het YouTube-kanaal van de griffie. • Kadernota 2022-2025.
Vanwege de maatregelen rondom COVID-19
is het voor inwoners helaas niet mogelijk de
vergadering fysiek bij te wonen.

GEZAMENLIJKE
COMMISSIE
Donderdag 15 juli om 20.00 uur
Op donderdag 15 juli aanstaande vervan particuliere initiatiefnemers. Dit vraagt
gadert de Gezamenlijke commissie, om
dat participatie maatwerk is.
20.00 uur in de Commissiekamer van het • Ontwikkeling Den Hoek
Raadhuis, Leeuwensteinplein 5 te Vught.
In dit voorstel wordt een geoptimaliseerde
variant (voorkeursvariant) ter besluitvorTijdens deze vergaderingen debatteren raads-,
ming voorgelegd, met een daarbij behorende
burger- en collegeleden over onderstaande
financiële doorrekening in de grondexploitaonderwerpen. De vergadering begint om 20.00
tie.
uur.
• Beroep herziening bestemmingsplan buitengebied Haaren
De conceptagenda en de bijlagen zijn te
Tijdens de Commissie Ruimte op 22 april
raadplegen in de vergaderkalender op
jl. heeft de raad zich uitgesproken over de
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering
ruimtelijke aanvaardbaarheid van de planonis live te volgen via het YouTube kanaal van de
derdelen. Op basis hiervan is een raadsbegriffie.
sluit opgesteld.
• Vastelling bestemmingsplan Parapluplan
Indien u over een geagendeerd onderwerp uw
kamerverhuur
mening kenbaar wilt maken, dan is er de mogeOm de beschermende werking van het
lijkheid om tijdens de commissievergadering in
betreffende voorbereidingsbesluit, genomen
te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw visie
op 23 april 2020, in stand te houden, moet
over het onderwerp met de commissie te delen.
het bestemmingsplan 'Parapluplan kamerbeAls u van deze gelegenheid gebruik wilt maken,
woning Vught' door de raad worden vastgekunt u zich aanmelden via gemeenteraad.vught.
steld.
nl. Voor meer informatie over het spreekrecht • Memo Plan van aanpak Mobiliteitsvisie en
kunt u contact opnemen met de griffie via
Mobiliteitskader Vught
073 65 80 680 of stuur een mail naar
Verkeer en mobiliteit zijn volop in beweging.
griffie@vught.nl.
Daarom is er behoefte aan een goed, breed
gedragen en actueel mobiliteitsplan voor de
Onderwerpen:
gemeente Vught. Een plan waarmee we vol
• Participatiebeleid
vertrouwen de toekomst in kunnen gaan en
In het coalitieakkoord 'Een nieuwe start'
de uitdagingen op de weg naar succes kunstaat participatie centraal in de wens tot
nen leiden. Doel is een veilig, goed geoutilbestuurlijke vernieuwing. Daarnaast komt
leerd wegennet, een goede doorstroming en
de Omgevingswet eraan. In deze wet maakt
bereikbaarheid voor verkeersdeelnemers en
participatie onderdeel uit van de vergunningeen duurzaam leefbare gemeente voor de
aanvraag en andere gebiedsontwikkelingen
inwoners.

ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN, WEGEN AFGESLOTEN
LAAGSTRAAT AFGESLOTEN
- Op woensdag 14 juli van 6.00 tot 20.00 uur is de Laagstraat afgesloten tussen de rotonde
De Ketting - De Schakel- Parklaan en de Repelweg.
- Op donderdag 22 juli van 6.00 tot 20.00 uur is de Laagstraat afgesloten tussen de rotonde
De Ketting - De Schakel- Parklaan en de spoorwegovergang.
VIJVERBOSWEG EN JAGERSBOSCHLAAN AFGESLOTEN
Van woensdag 21 juli 7.00 uur t/m vrijdag 23 juli 7.00 uur is de kruising Jagersboschlaan en
Vijverbosweg afgesloten.

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

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
• Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbeschikking met projectafwijkingsbesluit ‘Fietsen voetgangersbrug Drongelens kanaal’
• Ontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 100’
• Omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit
‘golfbaan Cromvoirt’
• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Bestevaer te
Vught’
• Bestemmingsplan ‘Nieuwkuikseweg 5 en 5a te
Helvoirt’

• Bestemmingsplan ‘Broekwal 18 te Helvoirt’
• U vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op
www.officielebekendmakingen.nl,
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.

Perceel H 2108 thv
Deutersestraat 28 Cromvoirt
Perceel C 2165 Helvoirt
thv Rijksweg

Rijksweg 22 Helvoirt

Vanaf 1 juli 2021 neemt de gemeente Vught meldingen via BuitenBeter en/of Fixi
niet meer in behandeling. Uiteraard kunt u wel via ons eigen meldsysteem, snel
en eenvoudig, de meldingen die te maken hebben met de openbare ruimte in de
gemeente Vught doorgeven!

OV20211239

kappen van een meelbes

OV20211239

tijdelijke vergunning bewoning voorhuis
zonder relatie met agrarisch bedrijf
verbouwen woning
kappen van een eikenboom
werkzaamheden voor de aanleg
zonnepanelen
bouwen van een woning

OV20211240

bouwen van een woning met aanbouw

OV20211245

Kleine Gent 6 Vught

Zodra de gemeente Vught uw melding heeft ontvangen, wordt deze zo snel mogelijk in behandeling genomen.
Laagstraat
• De Laagstraat is op woensdag 14 juli van 06.00
tot 20.00 uur gestremd tussen de rotonde De
Ketting - De Schakel- Parklaan en de Repelweg.
• De Laagstraat is op donderdag 22 juli van
06.00 tot 20.00 uur gestremd tussen de
rotonde De Ketting - De Schakel- Parklaan en
de spoorwegovergang.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
Vijverbosweg
• De Vijverbosweg is van 21 juli 07.00 uur t/m 23
juli 07.00 uur afgesloten bij de aansluiting met
de Jagersboschlaan.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Torenstraat (Helvoirt) t/m 6 augustus
• De Torenstraat (Helvoirt) is afgesloten tussen
huisno 24 en de Stationsweg. Hierdoor is ook Michiel de Ruyterweg t/m 30 oktober
de aansluiting met de Sportlaan afgesloten. • In verband met de nieuwbouw van woningen
Deze is bereikbaar via huisno 29 (bedr. terrein
is de Michiel de Ruyterweg afgesloten tussen
Matador).
Bestevaer en de Esschestraat.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
• Tot en met 6 augustus wordt het verkeer richting Bestevaer omgeleid via de M. Trompstraat
Wilhelminalaan t/m 30 juli
en Esschestraat.
• In de Wilhelminalaan worden werkzaamheden
verricht aan de gasleiding waardoor deze voor
gemotoriseerd verkeer plaatselijk gestremd
kan zijn.
VOORBEREIDING NIEUW BESTEMMINGSPLAN ‘KOM HELVOIRT’

realiseren van een gesloten
bodemenergiesysteem buiten inrichting

MA20210003

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
Omgevingsvergunning
Taalstraat 90 Vught

verbouwen van de woning

OV20211178

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Margrietlaan 19 Vught
Achterstraat 63 Helvoirt
Loonsebaan 191 Vught
Johan Frisolaan 27 Vught
Loonsebaan 74 te Vught,
Kempenlandstraat 25A Vught

bouwen van een erker
plaatsen kozijn t.b.v. kapperszaak aan huis
interne wijziging
plaatsen van een fietsenberging
plaatsen twee dakkapellen
plaatsen bedrijfsgebouw
t.b.v. opslag van goederen

OV20211104
OV20211152
OV20211133
OV20211214
OV20211176
OV20211044

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Taalstraat 53 Vught

verbouwen rijksmonumentaal pand t.b.v.
een kinderdagverblijf met buitenschoolse
opvang

UV20184024

Kermis Helvoirt in de periode
van 16 t/m 20 juli 2021

AP20210097

Evenementenvergunning
Jonge van Zwijnsbergenstraat

ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG
Omgevingsvergunning
Laan van Voorburg 7 Vught

verbouwen van bestaand pand

UV20214002

INTREKKING AANVRAAG
Omgevingsvergunning
Louis de Bourbonstraat 8 Helvoirt plaatsen dakkapel

Onder actualisatie verstaan we in dit geval van een zogenaamd conserverend plan. Dat betekent
dat uitsluitend die ontwikkelingen worden meegenomen waarvoor in de afgelopen jaren al een
planologische procedure is doorlopen en afgerond. Het nieuwe bestemmingsplan biedt geen
ruimte om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Daarnaast wordt op een aantal terreinen
het beleid geactualiseerd, zoals bijvoorbeeld op het gebied van parkeren, kamerbewoning en
archeologie. Parkeren en kamerbewoning is bestaand beleid van de gemeente Vught. Archeologie
is een wettelijke plicht.

Rouppe van der Voortlaan 52
Vught

Dit bericht is geen officiële publicatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
De officiële publicatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl U kunt de stukken ook
raadplegen via www.vught.nl

ONTHEFFING ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET
Jonge van Zwijnsbergenstraat

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 073 65 80 680.

AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

BOUWEN EN WONEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
nieuwbouw woning
OV20211232
vervangen tussenmuur door dragende balk OV20211234
vervangen tussenmuur door dragende balk OV20211234
plaatsen vlaggenmast
OV20211235
bouwen van een houten schuur
OV20211236
aanleg openbare nuts kabels in
OV20211237
gemeentegrond

starten activiteiten

MM20210011

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
Jonge van Zwijnsbergenstraat/
Kerkstraat

Michiel de Ruyterweg 13J

WELSTAND
Aanvragen om een omgevingsvergunning voor bouwen en monumenten die voldoen aan de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota, worden getoetst door een ambtenaar. Andere aanvragen toetst
de Welstandscommissie in zijn openbare vergaderingen op elke maandagmiddag in de oneven
kalenderweken. U vindt de agenda voor elke vergadering op www.vught.nl. De commissie vergadert
in het gemeentekantoor. Wilt u meer weten, neemt u dan contact op met het secretariaat van de
Welstandscommissie: 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.

OV20211091

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Michiel de Ruyterweg 27A

Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl

OV20211244

slopen van de bestaande woning en praktijk SM20217059

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid voor de kom van Helvoirt. Het bestemmingsplan gaat over het actualiseren van een bestemmingsplan voor de kom van Helvoirt dat in 2010 door de gemeenteraad van Haaren is vastgesteld.

Loyolalaan 82 Vught
Wolfskamerweg 36 Vught
Ranonkelstraat 10 Vught
Guldenberg 9 Helvoirt
Wolfskamerweg 44 Vught
Distelberg 3 tot Margrietlaan
Helvoirt

OV20211241
OV20211242
OV20211243

Lozen buiten inrichtingen

Hoe kan ik een melding doorgeven?
• Via MijnGemeente app
Deze app is ontwikkeld voor smartphones en tablets die werken op basis van iOS of Android.
Download MijnGemeente App in de App Store™ of via Google Play™. Na het installeren van
de MijnGemeente app geeft u aan dat het om de gemeente Vught gaat.
• Via www.vught.nl/melding-maken
• Of telefonisch via 073 65 80 680 (tijdens openingstijden)

Haldersebaan en Glorieuxlaan
• Tot en met 9 juli is de Haldersebaan afgesloten
tussen het viaduct over de A2 en de oversteek
Bleijendijk.
• Afslag 24 (A2) is afgesloten voor verkeer naar
en vanaf Sint-Michielsgestel.
• Verkeer wordt omgeleid via afslag 25 (Boxtel/
Sint-Michielsgestel)

Constantijnlaan 7 Vught
Loverensestraat 11 Cromvoirt
Honderdmorgensedijk 2 Vught

kappen van een acacia

Sloopmelding

MELDINGEN OPENBARE RUIMTE?
Gebruik het meldsysteem van de gemeente Vught

WEGWERKZAAMHEDEN

Perceel L 4010 thv
Van Voorst tot Voorstraat 18
Perceel L 1078 Versterstraat
tussen huisnummers 16-18 Vught
Bleijendijk 5 Vught

Tijdelijke verkeersmaatregel i.v.m. parkeren
kermis van 15 t/m 22 juli 2021,

Ontheffing art. 35 tijdens kermis Helvoirt
van 16 t/m 20 juli 2021

Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats
voor het parkeren van de personenauto
van een gehandicapte bewoner
Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats
voor het parkeren van de personenauto
van een gehandicapte bewoner

AP20210097

DH20210013

GP20210010

GP20210011

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

Officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Vught plaatsen we op
www.officielebekendmakingen.nl. U vindt daar ook meer informatie over de inzagetermijn,
zienswijze en de eventuele bezwaren beroepsmogelijkheden.
U kunt de publicaties (m.u.v. VOW) inzien aan de ontvangst- en informatiebalie van het
gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1 te Vught. Tegen betaling kunt u afschriften ontvangen van de stukken. Wilt u een publicatie via mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar
gemeente@vught.nl. Geef in deze mail aan om welke publicatie het gaat.
De berichten over de bekendmakingen en kennisgevingen op de gemeentepagina van Het
Klaverblad zijn geen officiële publicaties. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden
ontleend.

Gemeente Vught

@Vught

@gemeentevught

