
Informatiepagina van de gemeente Vught 28 - 07 - 2021

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

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 
(culturele) vereniging

•  in actie komen tegen pesten, zinloos geweld 
of alcoholgebruik

•  het verrichten van een - grote of kleine - 
heldendaad.

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. 

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

DAT VERDIENT EEN JEUGDLINTJE! 

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN HAAREN 
EN VUGHT 
De Milieustraat in Haaren, Helvoirtseweg 6B, is geopend op:
• woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
• zaterdag van 9.00 uur tot 15.00 uur 

De Milieustraat in Vught, De Ketting 1, is geopend op:
• woensdag van 12.30 uur tot 17.00 uur
• vrijdag van 12.30 tot 17.00 uur
• zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur 

Bij extreem weer kunnen openingstijden afwijken. Als er andere openingstijden zijn, kijk dan voor 
de milieustraat in Vught op de website van de gemeente Vught en voor de Milieustraat Haaren op 
de website van de gemeente Oisterwijk.

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’
•  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’ 
•  Wijzigingsplan ‘Deutersestraat 28’

•  U vindt alle informatie over de plannen, 
gebieden en de procedure op www.officiele-
bekendmakingen.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.

GEZOCHT VRIJWILLIGERS
Voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders
Als statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) zich in Vught, 
Cromvoirt of Helvoirt mogen vestigen met hun gezin, staan zij voor de uitda-
ging om een nieuw leven op te bouwen. Een leven waarin er van alles en nog 
wat geregeld moet worden. Welzijn Vught gaat de maatschappelijke begelei-
ding van de nieuwe inwoners oppakken. Daarvoor heeft zij extra hulp nodig.

Iets voor u?
Voelt u zich verbonden met mensen die genoodzaakt waren hun thuisland te verlaten? Wilt 
u helpen? Vindt u het belangrijk dat de nieuwe inwoners goed hun weg leren kennen binnen 
de gemeente Vught? En daarmee zelfstandig verder kunnen? Dan zijn we op zoek naar u.

Hebt u kennis van de basisvoorzieningen en bent u handig in het regelen daarvan? Spreekt 
u Engels? Meldt u zich dan aan als potentiële vrijwilliger Maatschappelijke begeleiding via 
info@welzijnvught.nl.

U staat er niet alleen voor
U geeft praktische hulp bij het regelen van basisvoorzieningen en ondersteunt bij de 
financiële administratie. Daarnaast maakt u de nieuwe inwoners wegwijs in onze gemeente. 
Tijdens de werkzaamheden wordt u ondersteund door de coördinator maatschappelijke 
begeleiding van Welzijn Vught en werkt u samen met de gemeente Vught. 

Meer informatie?
Wilt u meer weten over deze vrijwilligersfunctie kijk dan op de website van Welzijn Vught 
of stuur een mail naar info@welzijnvught.nl.

DIENSTVERLENING GEMEENTE VUGHT 
Veel van onze dienstverlening verloopt digitaal, maar soms hoort er een bezoek aan het gemeen-
tekantoor 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.
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BOUWEN EN WONEN

WELSTAND
Een gemeenteambtenaar toets de aanvragen om een omgevingsvergunning voor bouwen en monu-
menten die voldoen aan de sneltoetscriteria uit de Welstandsnota. Andere aanvragen toetst de 
Welstandscommissie in zijn openbare vergaderingen op elke maandagmiddag in de oneven kalen-
derweken. U vindt de agenda voor elke vergadering op www.vught.nl. De commissie vergadert in 
het gemeentekantoor. Voor meer informatie belt u 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.

Plannen om in 2022 een groot evenement te organiseren? 
GEEF DIT DAN VOOR 1 OKTOBER 2021 DOOR
Wilt u in Vught een klein evenement organiseren? Dan meldt u dit evenement aan bij 
de gemeente Vught. Bent u van plan om een evenement in 2022 te organiseren waar-
voor fysieke maatregelen genomen moeten worden, zoals politie inzet? Mail dit dan 
voor 1 oktober 2021 naar veiligheid@vught.nl

1 oktober 2021
In 2022 verwacht de politie tijdens grote eve-
nementen in de regio Meierij extra druk op 
de politiecapaciteit. Omdat zo’n evenement 
gevolgen heeft voor de omgeving en deze goed 
voorbereid moet zijn, wil de politie graag op 
tijd weten hoeveel en welke grote evenemen-
ten zij in 2022 kunnen verwachten. Met deze 
informatie kan de politie een goede planning 
maken en politie inzet garanderen tijdens het 
evenement. 

Wat betekent dit? 
Gaat u in 2022 een groot evenement in de 
gemeente Vught organiseren of denkt u hier-
over na? Mail dit dan uiterlijk vóór 1 oktober 

2021 naar veiligheid@vught.nl t.a.v. Mirte Faber. 
Zet in deze mail op welke dag(en) het evene-
ment gaat plaatsvinden. Evenementen voor het 
jaar 2022 die na 1 oktober 2021 bij de gemeen-
te Vught bekend worden gemaakt, worden niet 
meer in behandeling genomen.
  
Let op
Uw email is geen aanvraag. Het is alleen een 
mededeling dat u van plan bent om in 2022 een 
evenement te gaan organiseren. De aanvraag 
en de vergunningverlening vindt op de normale 
wijze plaats. De definitieve aanvraag kunt u 
tot 12 weken voorafgaand aan het evenement 
indienen.  

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 4a 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 zijn tijdelijk ingericht 
als éénrichtingverkeer. Verkeer vanaf de 
Helvoirtsestraat kan via de Stationstraat rich-
ting Den Hoek en Lindelaan. 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
•  Tot en met 13 augustus is de Rouppe van 

der Voortlaan gestremd ter hoogte van de 
Obrechtsingel. 

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Laagstraat
•  De Laagstraat is op woensdag 15 september 

van 06.00 tot 20.00 uur gestremd tussen de 
rotonde De Ketting - De Schakel- Parklaan en 
de Repelweg.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid

WEGWERKZAAMHEDEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Esscheweg 207  plaatsen van zonnepanelen  OV20211271
Perceel K 2173 thv Reutsedijk 17 bouw van een multifunctioneel  OV20211272
 kantoorpand gebouw I Fort Isabella 
Kleine Gent 11 vervangen 3 dakramen door  OV20211272
 3 kleine dakkapellen  
Perceel H 1834 Cromvoirt plaatsen van een kachel tbv verwarming  OV20211274 
 Asperges-bedden voor 3 maanden per jaar 
Perceel I 178 St.-Lambertusstraat kappen van een winterlinde OV20211275
thv huisnr. 114 (en 112a) 
Raamweg 44 plaatsen van twee dakkapellen aan de  OV20211276  
 voor- en achterzijde van de woning 
Lunettenlaan 501 nieuwbouw van gebouw 78 OV20211277
Perceel L 4291 thv  tijdelijke zuiveringsunit met ondergrondse OV20211278
Van Voorst tot Voorststraat leiding tbv grondwatersanering 
Glorieuxlaan e.o. aanbrengen van nieuwe geïsoleerde  OV20211279
 dakplaten 
Laan van Voorburg 7 interne renovatie sloopwerkzaamheden  OV20211280
 en asbestsanering van het pand 
Perceel I 1716 Kern Fase 2  nieuwbouw van een vrijstaande woning OV20211281
kavel 3 thv Van Rijswijkstraat 
 
Sloopmelding

Perceel A 637 thv Kampdijklaan 80 verwijderen asbestleiding tussen gemaal  SM20210064
 en gietijzeren zinker onder het 
 Drongelens kanaal
Klein Brabant 27 verwijderen asbesthoudende materialen SM20217067

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning

Perceel E4368,  aanleggen van een in-/uitrit OV20211169
thv Jagersboschlaan 15 
Ploegveld 11 wijzigen bestemming van kantoor  OV20211173
 naar wonen
 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

Baroniesingel 26 plaatsen van een dakkapel  OV20211175
St.-Lambertusstraat 77 realiseren zes tijdelijke woonunits  OV20211034
 seizoenmedewerkers 
Perceel A 633  Kappen van een boom voor vervangen OV20211263
thv Kampdijklaan 80A persleiding 
Spoorlaan 2 tijdelijk gebruik (10 jaar) van   OV20211219
 kantoorruimte als woonruimte 
Kruishoeveweg 10 tijdelijk gebruik (8 jaar) als paardenbak,  OV20211162
 longeercirkel en paardenweiden 

INTREKKING AANVRAAG 

Omgevingsvergunning

Kampdijklaan 80 uitbreiden van het terras UV20214003
Broekwal 22 Helvoirt bouwen erfafscheiding OV20211203

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Omgevingsvergunning

Perceel K 2211  voor bouw bedrijfsgebouw met MM20210022
thv Wilhelminalaan 16 recreatiewoning 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl 
OVEREENKOMST BESTEMMINGSPLAN “HELVOIRTSEWEG 100“

De gemeente heeft een overeenkomst afgesloten over het doorlopen van een proce-
dure voor het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 100’. Dit bestem-
mingsplan maakt het mogelijk om zes levensloopbestendige woningen te realiseren. 
Daarnaast wordt de bestaande bedrijfswoning omgezet naar een reguliere woning. 

Het plan gaat over de percelen met de volgende kadastrale gegevens: Kadastraal gemeente Vught, 
sectie L, nummers 1779, 2451, 4211 en 4212. De afspraken tussen de gemeente en de initiatiefne-
mer over het doorlopen van de procedure, leggen de gemeente vast in een overeenkomst.

In de overeenkomst staat: 
-  dat de gemeente een bestemmingsplanprocedure volgt voor de ontwikkeling van één vrijstaande 

woning ter plaatse;
-  de planontwikkeling vindt plaats voor rekening en risico van de initiatiefnemer;
-  de initiatiefnemer betaalt eventuele planschade.
 
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.

VOLGENDE STAP ZON- EN WINDENERGIE IN VUGHT 
NA DE ZOMER
De afgelopen weken waren de gevolgen van de klimaatverandering volop zichtbaar in 
Nederland, België en Duitsland. U hebt er vast ergens over gelezen of van gehoord. Om 
de (gevolgen van) de klimaatverandering te beperken, worden er landelijk, maar ook 
regionaal en lokaal, maatregelen genomen. Denk aan het aardgasvrij maken van onze 
woonhuizen en gebouwen, maar ook aan het verduurzamen van onze elektriciteit. 

In Nederland heeft het kabinet besloten dat 
elke regio zelf bepaalt waar het opwekken 
van duurzame elektriciteit plaats kan vinden. 
Dus waar komen de zonnepaneelvelden en/of 
windmolens? In onze regio is afgesproken dat 
iedere gemeente voldoende duurzame energie 
opwekt om in het eigen verbruik te voorzien. 

Bijdrage door Vught
Vught moet dus ook een bijdrage leveren aan 
de opwek van elektriciteit met zonnepanelen 
en/of windmolens. Daarom werken we aan 
een visie waarin we vastleggen waar (in welke 
gebieden) in onze gemeente windmolens en/of 
zonnevelden zouden kunnen komen. Ook leg-
gen we hierin vast onder welke voorwaarden 
we dit willen en kunnen toestaan. 

Uw mening telt mee
Over dit onderwerp hebben wij vorig jaar 
een inwonersbijeenkomst georganiseerd. Ook 
kon u, door het invullen van een enquête, uw 
mening kenbaar maken. Dit voorjaar was er 
een nieuwe, digitale bijeenkomst (zie https://

vught.nl/windmolens-enof-zonnepanelen) en 
hebben we gesprekken gevoerd met stakehol-
ders. Daarbij hebben we een traject geschetst 
hoe we komen tot de beleidsvisie grootscha-
lige opwek zon en wind en hoe we uw input 
hierin betrekken. 

Zorgvuldig traject
De planning was om nog voor de zomer een 
concept te publiceren, als volgende stap in 
het gesprek over geschikte locaties en voor-
waarden. Het vraagt echter meer tijd om alle 
ontvangen reacties goed te verwerken en tot 
een notitie met verschillende alternatieven te 
komen. We hechten waarde aan een zorgvuldig 
traject en kwaliteit gaat voor snelheid. Na de 
zomer, begin september, komt het college met 
een concept notitie met voorstellen en alterna-
tieven. Hierop kunnen inwoners, stakeholders 
en de gemeenteraad reageren. Daarvoor wor-
den ook nieuwe bijeenkomsten gepland. Alle 
ontvangen reacties worden daarna gebruikt om 
een visie te maken.


