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Tijdens de bijeenkomst op woensdag 21 juli 
lichten we de verschillende varianten op vaste 
tijdstippen toe. Dit is om 17.15 uur, 18.15 uur 
en 19.15 uur. De bijeenkomst is in Novalis, 
Industrieweg 9C in Vught.

Na de bijeenkomst van woensdag 21 juli bespre-
ken we de stedenbouwkundige varianten met 
de overige stakeholders (Woonstichting, LIDL, 
School De Lichtstraat) en werken we ze verder 
uit. Het is mogelijk dat er dan een variant afvalt 
omdat bij de verdere uitwerking blijkt dat deze 
technisch of financieel niet haalbaar is. Toch wil-
len we 21 juli alle varianten met u delen om u 
zo mee te nemen in het proces. Na de verdere 
uitwerking zal het college vervolgens één van 

de varianten ter besluitvorming voorleggen aan 
de gemeenteraad.

Om 1,5 meter afstand te kunnen garanderen, is 
het noodzakelijk dat wij weten hoeveel mensen 
er op welk tijdstip komen. Wilt u naar deze 
bijeenkomst komen? Stuur dan een mail, voor 
maandag 19 juli, naar 
hartvandebaarzen@vught.nl. In de mail ontvan-
gen wij graag de volgende informatie:

• het aantal personen
•  het tijdstip wanneer u wilt komen 17.15 uur, 

18.15 uur of 19.15 uur

Graag tot woensdag 21 juli.

Op 20 april heeft de gemeente een stedenbouwkundige indeling laten zien van het 
gebied tegenover de huidige LIDL. Tijdens en na de bewonersavond hebben we van 
bewoners een aantal opmerkingen en suggesties over de voorgestelde indeling ontvan-
gen. Hier zijn we mee aan de slag gegaan. Met deze input heeft onze stedenbouwkun-
dige meerdere varianten voor het gebied uitgewerkt. Deze laten we graag aan u zien 
op woensdag 21 juli.

BIJEENKOMST HART VAN DE BAARZEN
Woensdag 21 juli 

Verplicht energielabel C in 2023 
OOK KANTOREN MOETEN DUURZAMER 
Klimaat, energie en duurzaamheid staan hoog op de maatschappelijke agenda. We gaan 
van het aardgas af, isoleren onze woningen en we gebruiken steeds meer schone energie. 
Maar we gaan niet alleen voor duurzame huizen, ook kantoren worden energiezuinig. 
In 2023 moet elk kantoorgebouw tenminste een energielabel C hebben. Wat houdt dat 
in en hoe pakken we dat aan?  

Een energie C label houdt in dat een kantoor 
maximaal 225 kWh fossiele energie per m2 
per jaar mag gebruiken. Voldoet de eigenaar 
hier niet aan, dan riskeert hij een boete of zelfs 
sluiting van het pand. Er zijn uitzonderingen op 
deze regel. Dat geldt voor kantoren die kleiner 
zijn dan 100 vierkante meter, een monumen-
tenstatus hebben of voor minder dan de helft 
onderdeel zijn van een multifunctioneel gebouw. 
Ook uitgezonderd: kantoren waarbij de terug-
verdientijd van de te treffen maatregelen meer 
is dan tien jaar. 
 
Het kan nog heel wat duurzamer
Nederland heeft een ambitieus klimaatakkoord. 
Het beperken van de opwarming van de aarde 
vraagt om een flinke vermindering van de uit-
stoot van broeikasgassen. Uit onderzoek van 
het vastgoedbureau Colliers blijkt dat ongeveer 
30 procent van de Nederlandse CO2-uitstoot 
afkomstig is van de gebouwde omgeving. Er 
kan daar dus nog veel verduurzaamd worden. 
Om het energieverbruik van gebouwen te 
rangschikken en de verbetermogelijkheden in 
kaart te brengen, bestaat het energielabel. Het 
verkregen energielabel blijft tien jaar geldig. Na 
deze tijd moet een nieuw label worden aange-
vraagd. 

Onderweg naar energieneutraal
De nieuwe verplichting voor kantoren schrijft 
minimaal een C-label voor. Dit staat voor 
een relatief energiezuinig verbruik. Omdat de 
energielabels lopen tot A, is er ook bij een 
C-label nog genoeg ruimte voor besparings-
maatregelen. Dat kan bijvoorbeeld een betere 
isolatie zijn, of het plaatsen van zonnepanelen. 
Het verplichte C-label in 2023 is hiermee een 

tussenstap op weg naar een volledig energie-
neutraal 2050. 

Hoe staan onze kantoren ervoor?
Er wordt geschat dat tussen de 19 en 35 pro-
cent van alle kantoren in Nederland voldoet 
aan de norm voor een C-label of beter. Veel 
kantoren hebben echter nog geen energiela-
bel aangevraagd. Volgens duurzaamheidsexpert 
Jeroen Bloemers van Colliers is een deel van 
de gebouwen zonder label al duurzaam genoeg. 
Het aanvragen van een label is dan voldoen-
de. Voornamelijk kleinere panden zouden een 
slecht energielabel hebben. Door de lagere 
huuropbrengsten is het bij deze panden lastiger 
om investeringen te doen. Ook onwetendheid 
en een afwachtende houding zijn genoemde 
oorzaken voor een slecht label.

Maak nu werk van duurzaamheid
Om het energielabel te verbeteren, zijn bij veel 
kantoorgebouwen relatief kleine maatregelen 
zoals het plaatsen van ledverlichting of dakisola-
tie al genoeg. Kantoren met energielabel G en F 
zullen wat meer moeten ondernemen om ten-
minste tot een C-label te komen. De weg naar 
een beter label loopt via verschillende stappen. 
Het is dan ook niet raadzaam om energiebespa-
rende maatregelen tot het laatste moment uit 
te stellen. De kans dat er vlak voor 2023 niet 
voldoende adviseurs en installateurs zijn om 
aan de vraag te voldoen, is namelijk groot. Maak 
daarom nu werk van duurzaamheid. 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie, uitleg en een 
stappenplan op de site van Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (www.rvo.nl/) 

Eerste groep deelnemers Voel je goed! ontvangt 
deelname certificaat
Op maandag 12 juli reikte wethouder Van de Ven een deelname certificaat uit aan zes 
deelnemers van het programma Voel je goed!. 

Voel je goed! richt zich op burgers die moeite 
hebben met taal. Voor deze burgers is het lastig 
om informatie over gezonde voeding te vinden, 
te begrijpen en toe te passen in het dagelijks 
leven.
Tijdens het programma krijgen deelnemers, 
drie uur per week, les over gezond eten en 
bewegen. Daarnaast wordt er stilgestaan bij o.a. 
motivatie, sociale steun en wat een verleidelijke 
eetomgeving met iemand doet. Het programma 
duurt 20 weken. De deelnemers voelen zich 

na afloop gezonder en hebben een gezonder 
gewicht.

In het najaar start een nieuwe groep. U kunt 
hierover contact opnemen met Miriam Bonink, 
lokale projectleider Voel je goed! via 06 27 88 
15 14 of info@miriambonink.nl 
Kijk voor meer informatie en ervaringsverha-
len uit het hele land op de website van Voel je 
goed! van de Stichting Lezen en Schrijven. Voel 
je goed! is een programma van Taalhuis Vught.

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.
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WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
•  Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbe-

schikking met projectafwijkingsbesluit ‘Fiets- 
en voetgangersbrug Drongelens kanaal’

•  Ontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 100’
•  Omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit 
‘golfbaan Cromvoirt’ 

•  Voorontwerpbestemmingsplan ‘Bestevaer te 
Vught’ 

•  Bestemmingsplan ‘Nieuwkuikseweg 5 en 5a te 
Helvoirt’ 

•  Voorbereiding nieuw bestemmingsplan ‘Kom 

Helvoirt’ (m.u.v. ruimtelijkeplannen.nl)
•  Bestemmingsplan ‘Broekwal 18 te Helvoirt’ 

•  U vindt alle informatie over de plan-
nen, 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.

BOUWEN EN WONEN

WELSTAND
Aanvragen om een omgevingsvergunning voor bouwen en monumenten die voldoen aan de snel-
toetscriteria 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 verga-
dert 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.

VUGHT STOPT MET HET INZAMELEN VAN GLAS 
AAN HUIS
Vught stopt met de huis-aan-huisinzameling van glas. Vanaf 1 augustus 2021 haalt de 
Afvalstoffendienst geen glas meer op in Cromvoirt en Vught. Inwoners kunnen hun glas-
afval voortaan kwijt in de glasbakken die in Vught, Cromvoirt en Helvoirt staan. Ook 
komen er twee extra glasbakken bij en worden deze vaker geleegd. In Helvoirt brengen 
de inwoners hun glas al zelf naar de glasbak. Voor hen verandert er niets.

Vught is één van de weinige gemeente waar 
glas nog huis-aan-huis wordt opgehaald. De 
Afvalstoffendienst heeft het dringende advies 
gegeven om te stoppen met deze manier van 
glas inzamelen. De huidige manier is arbo-
technisch niet meer van deze tijd vanwege de 
zwaarte van het werk, het gevaar voor verwon-
dingen door gebroken glas en het oplopen van 
gehoorschade bij de ledigingen.

Daarnaast is huis-aan-huisinzameling minder 
goed voor recycling, omdat alle kleuren glas bij 
elkaar zitten. Het glas in de glasbak wordt wel 
per kleur gescheiden. Hierdoor is dit glas beter 
te recyclen en geeft het een hogere opbrengst. 
Het goed scheiden van glas is vooral belangrijk 
voor het recyclen van wit (transparant) glas. 
Van wit glas kan namelijk wel gekleurd glas 
worden gemaakt maar van gekleurd glas geen 
wit glas. Op kleur scheiden bespaart dus grond-
stoffen en energie om weer nieuw wit glas te 
maken. Beter dus voor het milieu.

Om het glas goed in te zamelen worden de 
glasbakken vaker geleegd en komen er twee 
glasbakken bij. We verwachten de glasbak-
ken eind juni te plaatsen aan de Kettingweg 
en op de parkeerplaats bij het Kwartier in 
het Stadhouderspark. De Afvalstoffendienst en 
gemeente Vught monitoren de eerste maanden 
of er genoeg glasbakken in Vught staan.

Aan de kosten voor de afvalstoffenheffing ver-
andert dit jaar niets. Deze was al omlaag gegaan 
omdat de kosten voor de glasinzameling aan 
huis niet waren meegenomen. Het zat namelijk 
al in de plannen dat de gemeente Vught dit 
jaar zou stoppen met het inzamelen van glas 
aan huis.  

Bewoners die hun glaskrat niet willen bewa-
ren, mogen hun kratje gratis inleveren op de 
milieustraat.

DE TWEEDE CORONAVACCINATIE 
Woensdag 21 juli in de Martinihal
In Vught ontvangen de 60-61-62-jarigen op woensdag 21 juli hun tweede vaccinatie in 
de Martinihal van hun huisarts. De inwoners die hiervoor in aanmerking komen, ont-
vangen een uitnodiging van hun huisarts. De gemeente heeft de Martinihal hier weer 
voor ingericht. 

De huisartsen starten om 15.00 uur en ze verwachten dat ze rond 18.30 uur klaar zijn. U bent 
alleen welkom als u een uitnodiging hebt ontvangen van uw eigen huisarts. Zonder uitnodiging 
krijgt u geen toegang. Om het soepel te laten verlopen, zijn er een paar regels:

• Kom op tijd voor een soepele en veilige doorloop
• Houd afstand van elkaar. Zowel buiten als binnen
• Kom zoveel mogelijk met de fiets

 Hebt u vragen over het coronavirus en de vaccinaties? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl

BELANGRIJKE STAP IN VERDERE VERDUURZAMING
RES 1.0 aangenomen door gemeenteraden
De gemeenteraden en de waterschappen van de regio Noordoost Brabant hebben eind 
juni de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld.

Met deze officiële goedkeuring scharen de 
gemeenteraden zich achter de inhoud van de 
RES 1.0 en geven zij hun toezegging om in 
de toekomst deze plannen uit te gaan voeren. 
Kortom: een belangrijke stap in de verdere 
verduurzaming van onze regio.

RES 1.0
De RES 1.0 van de regio Noordoost Brabant 
geeft richting aan de regionale energietransitie 
tot 2030. Belangrijke taken hierbij zijn ener-
giebesparing en het grootschalig opwekken 
van duurzame elektriciteit. Lees het hele pers-
bericht op de website van Energiewerkplaats 
Brabant. 

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.

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

huisno 29 en de Stationsweg. Hierdoor is ook 
de aansluiting met de Sportlaan afgesloten. 
Deze is bereikbaar via huisno 29 (bedr. terrein 
Matador).

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
•  Den Hoek (tussen Lindelaan en Stationsweg) 

en de Stationstraat worden tijdelijk inge-
richt ten behoeve van éénrichtingverkeer. 
Verkeer vanaf de Helvoirtsestraat kan via de 
Stationstraat richting Den Hoek en Lindelaan 
rijden. Verkeer in de andere richting wordt 
omgeleid.

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.

Wilhelminalaan t/m 30 juli
•  In de Wilhelminalaan worden werkzaamheden 

verricht aan de gasleiding waardoor deze voor 
gemotoriseerd verkeer plaatselijk gestremd 
kan zijn.

Rouppe van der Voortlaan
•  Van 26 juli t/m 13 augustus is de Rouppe van 
der Voortlaan gestremd ter hoogte van de 
Obrechtsingel. 

•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Michiel de Ruyterweg t/m 30 oktober
•  De Michiel de Ruyterweg is afgesloten tussen 

de M. Trompstraat en Bestevaer.
•  Verkeer richting Bestevaer wordt omgeleid via 
de M. Trompstraat en Esschestraat.

WEGWERKZAAMHEDEN

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING  

De onderstaande personen wonen niet meer op het vermelde adres. Daarom zijn zij niet langer 
op dit adres ingeschreven.

Naam  Geboortedatum Datum besluit Uitschrijving wegens
en voorletters      vertrek naar
Tomassen-Arts, AWMN 03-08-1961 08-07-2021 Onbekend
Tomassen, RCM 24-01-1961 08-07-2021 Onbekend

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Juliana van Stolberglaan 84 Vught plaatsen erfafscheiding OV20211246
Perceel L 2383, nabij Charlotte  kappen dode beuk  OV20211247
van Beuningenlaan 38 Vught  
Nieuwkuikseweg 44 Helvoirt wijzigen schil voor verduurzamen pand OV20211248
Nieuwkuikseweg 2a Helvoirt verplaatsen trafohuisje en aanleggen duiker OV20211249
Achterstraat 91 Helvoirt uitbreiden woning OV20211250
Loyolalaan 9A-151 Vught plaatsen erfafscheidingen OV20211251
Loyolalaan 9A-151 Vught realiseren geluidsscherm OV20211252
Kerkstraat 76 Vught plaatsen dakramen in villa en plaatsen OV20211253
 dakramen en gevelaanpassing kantoor 
 op achterterrein 
St.-Lambertusstraat 34A  uitbreiden aan voorzijde pand t.b.v. OV20211254
Cromvoirt vergroten kantine 
Eikenlaan 21 Vught kappen een Amerikaanse Eik OV20211255
Spechtbos 11 Helvoirt aanbouw woning OV20211256
Eekhoornbos 5 Helvoirt bouwen carport OV20211257
Perceel D3469 tegenover  kappen een dode Linde OV20211258
Baroniesingel 30 Vught 
Perceel D4880 aan de  kappen van een dode Treurwilg OV20211259
Wolfskamerweg t.o. 
Willaertsingel 5 Vught 



In- en uitritmelding

Burgemeester van  aanleggen van een in-/uitrit OV20211127
Rijswijkstraat 4 Helvoirt  
 
Sloopmelding

Schilderstraatje 31A Helvoirt slopen stenen zuilen in de tuin SM20217060

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning

Boslaan 49 Vught plaatsen opslagloods OV20211165
Reutsedijk 7 Vught bouwen van een geluidsscherm en grondwal  OV20211187
 en het kappen van zeven bomen 
Kampdijklaan 80 Vught uitbreiding terras OV20211148
Udenhoutseweg 8 Helvoirt aanleggen tuinplanten op grondwal OV20211186

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning 

Anna Bijnsstraat 40 Vught plaatsen dakopbouw OV20211194
Taalstraat 144 Vught renovatie achtergevel OV20211166
Vijverbosweg 5 Vught renoveren en uitbreiden van de woning OV20211183
Theresialaan 38 Vught bouwen zwembadhuis OV20211218
Vogelkerslaan 3 Vught verbouwen van de woning OV20211179
Perceel K 1963, rotonde  bouwen van schanskorven als OV20211134
Postweg Vught taludbescherming van fietsterp 
Dr. Van Oirschotstraat 2 Helvoirt intern verbouwen van de woning OV20211226
Perceel L4004 t.h.v. groenstrook  kappen van een dode berk OV20211228
Zonneweilaan rond Tennispark 
Wolfsbosch Vught 
Helvoirtseweg 189, Park  rooien van 4 afgestorven bomen OV20211222
Eikenheuvel, Vught 
Perceel C2225 Reeburgpark Vught kappen dode boom OV20211227

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 ontvan-
gen 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.

Evenementenvergunning

Willem de Rijkelaan Kindervakantieweek Jeugd Aktief van AP 20210034 
 28 augustus t/m 3 september 2021

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Willem de Rijkelaan i.v.m. kindervakantieweek Jeugd Aktief  AP 20210034
 tijdelijk eenrichting van 28 augustus 
 t/m 3 september 2021

ONTHEFFING GELUIDSHINDER

Vught optocht van Reeburgpark richting  AP 20210034
 Willem de Rijkelaan tijdens 
 kindervakantieweek op 31 augustus 2021 
 van 18.00-19.00 uur

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl 
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