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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

Zonder beheermaatregelen raken de vennen 
overwoekerd door jonge boompjes, struiken 
en – hier en daar – bramen. Met een goed 
natuurbeheer zorgen we ervoor dat de vennen 
open blijven en dat planten en dieren die open 
terrein en water nodig hebben er optimaal 
gedijen. Zo voorkomen we dat er belangrijke 
natuurwaarden verloren gaan.  

Genieten van de vennen 
Is de klus geklaard, dan kunnen ook bezoekers 
weer meer genieten van de vennen. Vanaf het 
fietspad en het wandelpad langs de watergang 
zijn ze dan weer goed zichtbaar. 

Wat gaan we doen?
Bij het opschonen van het ven en de oevers 
gebruiken we een kraan om de begroeiing uit 
te trekken. Het houtige materiaal dat vrijkomt 
gebruiken we als een natuurlijke afscheiding 
langs de paden en het fietspad. Niet alleen veel 
dieren profiteren van deze ‘takkenrillen’, ze 
zorgen ook voor rust rond de vennen. Voor 
een goed herstel van de flora en fauna is het 
namelijk belangrijk dat mensen en honden de 
venoevers niet betreden. Uiteraard blijven de 
rillen laag genoeg zodat de vennen goed zicht-
baar blijven voor bezoekers. 

Zorgvuldig werken
Natuurlijk is er aandacht voor (zeldzame) 
planten en dieren bij het werk. De kraan laat 

wel sporen na, maar vaak verdwijnen deze snel. 
Bovendien herstelt de uitvoerder na afronding 
van het werk eventuele schade aan de paden 
waar dat nodig is. We verwachten dat we het 
werk eind juli of begin augustus uit kunnen voe-
ren. Het neemt enkele dagen in beslag.

Voor de eigen veiligheid
De machines die we inzetten bij het werk kun-
nen gevaarlijk zijn. Houdt u – voor uw eigen 
veiligheid – voldoende afstand en blijf buiten de 
draaicirkel en de baan van de machines.  

Vragen?
Bosgroep Zuid Nederland begeleidt de werk-
zaamheden in opdracht van gemeente Vught. Zij 
zijn het aanspreekpunt in geval van vragen. U 
kunt de Bosgroep bellen: 040 20 66 360.

De Cromvoirtse Putten vormen een prachtig deel van onze natuur. Enkele jaren gele-
den hebben we hier de vennen beter geschikt gemaakt voor allerlei planten en dieren 
en de natuurwaarden verhoogd. Met succes, maar nu zien we dat de oevers weer dicht 
beginnen te groeien. Het is dan ook tijd om de natuur weer een handje te helpen en 
tot groene actie over te gaan. 

‘GROEN’ WERK IN UITVOERING BIJ 
CROMVOIRTSE PUTTEN 

MANTELZORGPLUIM 2021
Online aanvragen vanaf woensdag 1 september
Net als vorig jaar reikt de gemeente Vught, als blijk van waardering, de Mantelzorgpluim  
uit aan mantelzorgers. De Mantelzorgpluim is vanaf 1 september online aan te vragen 
door de zorgvrager. Dit is degene die de zorg krijgt.

De Mantelzorgpluim bestaat uit een VVV-bon. 
Er wordt één Mantelzorgpluim per adres 
(van zorgvrager) uitgegeven. Bent u zorgvra-
ger en wilt u graag dat uw mantelzorger de 
Mantelzorgpluim ontvangt? Dan kunt u deze 
vanaf 1 september online aanvragen via de 
website van Wegwijs+.

Vragen?
Voor vragen over de Mantelzorgpluim kunt u 
contact opnemen met Wegwijs+ via 
wegwijs@vught.nl of via tel. 073 65 80 750. 

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT 
Veel van onze dienstverlening verloopt digitaal, maar soms hoort er een bezoek aan het 
gemeentekantoor bij. 

•  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.

GAAT U IN DE ZOMERVAKANTIE 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 gepar-
keerde auto’s slepen we weg. 

• Het gaat om de veiligheid van ons allemaal. 

Genieten mag, maar doe het veilig en houd 
afstand. 

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
•  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 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.



RAADSVERGADERING
Donderdag 22 juli om 20.00 uur

     Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl           Gemeente Vught              @Vught            @gemeentevught       Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl           Gemeente Vught              @Vught            @gemeentevught  

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.

WERKZAAMHEDEN GASNET HELVOIRT
Van 21 juli tot 1 oktober 2021
Van 21 juli tot 1 oktober 2021 vinden er werkzaamheden plaats aan het gasleiding-
netwerk in Helvoirt. Er wordt een nieuwe gasleiding aangelegd vanaf het bestaande 
gasontvangststation in Den Hoek tot aan het nieuw te plaatsen gasdistrict station op 
de Guldenberg naast het bestaande station. De firma Gebroeders van der Steen uit 
Berlicum voert deze werkzaamheden uit. 

We verwachten dat er tijdens deze werk-
zaamheden weinig verkeershinder is. De 
werkzaamheden langs de Helvoirtseweg en 
Nieuwkuijkseweg vinden voornamelijk langs 
het fietspad plaats. Daar waar het fietspad 
gestremd is, worden fietsers, met behulp van 
verkeersmaatregelen, op een veilige manier 
langs de werkzaamheden geleid.

Wilt u dit project volgen? 
Dat kan online via de BouwApp: https://
debouw.app/projects/werkzaamheden-gasnet-
nieuwkuijkseweg-helvoirt. U kunt de BouwApp 
ook op uw mobiel downloaden via de App- of 
Galaxy-Store. 

ASFALTERINGSWERKZAAMHEDEN, WEGEN 
AFGESLOTEN

LAAGSTRAAT AFGESLOTEN 
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.

Laagstraat
•  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.

Kampdijklaan
•  Van 2 t/m 4 augustus is de Kampdijkbrug over 

het Drongelenskanaal afgesloten.
• Verkeer wordt omgeleid.

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.

Michiel de Ruyterweg t/m 6 augustus
•  De Michiel de Ruyterweg is afgesloten tussen 

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

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.

WEGWERKZAAMHEDEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Sportlaan 2 Helvoirt bouw van een berging OV20211260
Mastdammenhoeve 28 Vught plaatsen van een schutting en een  OV20211261
 fietsenstalling aan zijkant woning 
Ochtendgloren 24 Helvoirt, vervangen garagedeuren door  OV20211262
 een sectionaaldeur 
Perceel A633 bij Drongelenskanaal  kappen van een boom t.b.v. vervangen OV20211263
t.h.v. Kampdijklaan 80A Vught van een persleiding, 
Perceel A 633 Drongelens kanaal opslaan van grond, rijplaten, containers,  OV20211264
 tijdelijke rioolpersleiding, 
Perceel  A 633 Drongelens kanaal vervangen bestaande asbestcement  OV20211265
 persleiding 
Wolfskamerweg 36 Vught plaatsen dakkapel voor- en achterzijde  OV20211233
 woning, 
St.-Elisabethstraat 19 A Vught plaatsen van een geluidsscherm rond  OV20211266
 warmtepomp 
Van den Wijghaertstraat 1 Vught bouwen van een garage met overkapping OV20211267
Van Heurnlaan 2 Vught constructieve ingreep en plaatsen  OV20211268
 van een dakkapel 
Torenstraat 29 Helvoirt bouwen Dock met shelters aan  OV20211269
 achterzijde expeditiezone 
’t Hoog 4 Helvoirt bouwen zwembad en kappen van  OV20211270
 acht bomen 

Sloopmelding

St.-Elisabethstraat 1 A en  verwijderen aanvullend aangetroffen SM20217061
Vliertstraat 4 te Vught asbesthoudende materialen 
C 2038 en C 2222 thv  slopen twee schuurtjes en verwijderen SM20217063
Oirbroekdreef asbesthoudende materialen 
Klein Brabant 45 Vught verwijderen asbesthoudende materialen SM20217062

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

Raamweg 14 Vught plaatsen twee dakkapellen OV20211150
Anna Bijnsstraat 14 Vught maken van een wanddoorbraak OV20211208
Nieuwkuikseweg 44 Helvoirt wijzigen schil voor verduurzamen pand OV20211248
Boxtelseweg 70 Vught tijdelijk plaatsen van 114 zonnepanelen OV20211163
St.-Lambertusstraat 110A  bouwen van een woning en aanleggen OV20211182
Cromvoirt in-/uitrit 
Van Heurnlaan 2 Vught aanleggen in-/uitrit OV20211135
Perceel A 633  Drongelenskanaal vervangen deel van bestaande persleiding  OV20211192
 in waterkering Drongelenskanaal 
Middenweg 2 Vught uitbreiden van de woning OV20211117
Bleijendijk 5 Vught tijdelijke bewoning van de bedrijfswoning  OV20211240
 zonder relatie met agrarisch bedrijf voor 
 een periode van 2 jaar 
St.-Lambertusstraat 114  bouwen van een woning en aanleggen OV20211151
Cromvoirt in-/uitrit 

Evenementenvergunning

Van Beringenstraat 2B KinderVakantieWeek Helvoirt van  AP 20210129
 23 t/m 27 aug 2021 

INTREKKING AANVRAAG 

Omgevingsvergunning

Vogelkerslaan 3 Vught kappen van een boom OV20211126

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Omgevingsvergunning

Tuinderij De Guit voor de eerste melding MM20210009
Achterstraat 16 Cromvoirt voor de omvorming huidige terrein  MM20210023
 van onverhard naar verhard met 
 erfafscheiding (legioblokken) 
St.-Lambertusstraat 77 Cromvoirt voor uitbreiding bedrijf met schilhal  MM20210025
 en zes woonunits t.b.v. seizoenarbeiders

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

De Jonge van Zwijnsbergenstraat  i.v.m. KinderVakantieWeek Helvoirt AP20210129
(parkeerplaats naast  afgesloten van 22 aug 10.00 uur
rolschaatsbaan) t/m 28 aug 2021 17.00 uur 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl 

Op donderdag 22 juli aanstaande vergadert de gemeenteraad bij Van der Valk in Vught, 
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 bijbehoren-
de vergaderstukken zijn te raadplegen op 
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is 
rechtstreeks te volgen via het YouTube-kanaal 
van de griffie. Vanwege de maatregelen rondom 
COVID-19 is het voor inwoners helaas niet 
mogelijk de vergadering fysiek bij te wonen. 

HAMERSTUKKEN 
• Investeringskrediet camerasysteem raad; 

•  Aanwijzing plaatsvervangend griffier/raadsad-
viseur.

BESPREEKSTUKKEN
• Participatiebeleid; 
• Ontwikkeling Den Hoek;
•  Beroep herziening bestemmingsplan buitenge-

bied Haaren;
•  Vaststelling bestemmingsplan Parapluplan 

kamerverhuur.

WIJZIGINGSPLAN ‘DEUTERSESTRAAT 28’ VASTGESTELD

Het college van burgemeester en wethouders van Vught heeft op 13 juli 2021 het wijzigingsplan 
‘Deutersestraat 28’ ongewijzigd vastgesteld. Dit wijzigingsplan gaat over het vergroten van de maxi-
male inhoud van de te bouwen woning aan de Deutersestraat 28 van 600m3 naar 750m3.

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 en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
bgWPDeutersestr28-VG01

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

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 on vangen 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.


