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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

Hoe maakt u het ratten moeilijk? 
•  Gooi geen etensresten buiten de deur, laat 

geen voedsel rondslingeren en houd voer voor 
uw huisdieren buiten bereik. Laat ook geen 
voer achter in het park en in de vijver

•  Houd ratten buiten de deur. Maak gaten in 
muur, kozijn of deur dicht. Een rat heeft vol-
doende aan een gat zo groot als uw duim om 
binnen te komen

•  Komt uw tuin uit op een sloot of vaart, maai 
dan de waterkant kort

•  Vermijd puin en rommel in uw tuin of op uw 
plaats; het zijn goede schuilplaatsen voor rat-
ten

•  Laat geen voedselresten en afval achter in de 
openbare ruimte en achter woningen

Zo helpt u mee overlast van ratten te beperken.

De rat rukt op in ons land. Milde winters en het verminderd gebruik van rattengif dra-
gen bij aan een groeiende rattenbevolking. Ook in Vught ligt overlast op de loer. Soms 
werken we dit zelf in de hand door eten te laten slingeren. Ratten zoeken voedsel en 
warmte en die vinden ze vaak in de buurt van mensen. 

Voorkom overlast door ratten
GOOI GEEN ETENSRESTEN BUITEN DE DEUR

Het Trimbos Instituut heeft deze risico’s en maatregelen op een rijtje gezet. We benoemen een 
aantal risico’s:

-  Sommige uitgaanders hebben het gevoel dat zij de afgelopen periode ‘in moeten halen’ en hebben 
geen rem.

-  Diegenen die tijdens de coronatijd 18 jaar zijn geworden, mogen voor het eerst legaal alcohol 
drinken. Waar liggen de eigen grenzen?

- Ook de ervaren uitgaanders gaan weer op zoek naar hun grenzen.
-  Experimenteren met drugs thuis is niet te vergelijken met gebruik op een feest of festival. 

Overprikkeling, angst- en paniekaanvallen liggen op de loer.
- Het blijkt dat uitgaanders, bij versoepelingen, het lastig vinden om zich aan regels te houden.

Meer weten over de risico’s en maatregelen? Kijk op www.trimbos.nl

Vanaf 25 september worden de corona maatregelen weer versoepeld. Zo ook voor het 
uitgaansleven. Je hoeft geen anderhalve meter afstand van elkaar te houden en de cafés 
en terrassen zijn open tot 24.00 uur. En dat is mooi. Maar bij het uitgaan en middelen-
gebruik, horen ook bepaalde risico’s en helemaal na deze coronatijd. 

UITGAAN NA DE CORONAPERIODE
Wat zijn de risico’s?

Bewustwording
‘Het is enorm belangrijk dat mensen zich 
bewust zijn van de hindernissen die we tegen-
komen als we naar buiten gaan of activitei-
ten gaan ondernemen’, vertelt Elise Adriaanse, 
voorzitter van Toegankelijk Vught. Op don-
derdagmiddag 7 oktober van 13.30 tot 15.30 
uur kunnen belangstellenden daarom een bij-
zonder belevingscircuit ervaren. Dit circuit 
wordt vormgegeven in samenwerking met de 
Robbert Coppes Stichting en De Vlasborch. 
Het is een route waarbij u uitgedaagd wordt 
te voelen hoe het is om blind te zijn en hoe 
uw overige zintuigen aan het werk moeten. 
Elise: ‘Onze gemeente heeft veel senioren en 
inwoners met een kwetsbaarheid of beperking. 
Bewustwording en leren hoe je rekening kunt 
houden met elkaar zijn essentieel. In de Week 
van de Toegankelijkheid stippen we dit stuk 
even aan, maar Toegankelijk Vught zet zich het 
hele jaar door in om de toegankelijkheid onder 
de aandacht te houden.’

Genieten van de natuur
Ook Elly Vermaat en Ankie Spierings ope-
nen de zintuigen van deelnemers tijdens hun 

natuurwandeling over het park. Deze twee 
NatuurWijzers vinden het belangrijk dat men-
sen de natuur volledig ervaren en ervan genie-
ten. Elly: ‘We wijken van het asfalt op het zorg-
park af en struinen dwars door het landschap. 
We kijken, ruiken, voelen, luisteren en proeven 
de omgeving. Iedereen is welkom om mee te 
wandelen. We vinden het ook belangrijk om stil 
te staan bij de vraag welke belemmeringen er 
voor mensen zijn om de natuur in te gaan. Mist 
u een begeleider, of zijn er te weinig bankjes? 
Daar kunnen we ons bewust van worden en in 
samenwerking met de gemeente iets aan doen.’
Op dinsdag 5 oktober en woensdag 6 oktober 
van 13.30-15.30 uur en op vrijdag 8 oktober 
van 10.00 tot 12.00 uur kunnen belangstellen-
den, jong en oud, mee wandelen. Fijn als u zich 
tevoren even aanmeldt via 
b.van.erkelens@vught.nl.

Informatie en meedoen
Meer informatie over deze en andere activitei-
ten in de Week van de Toegankelijkheid is te 
vinden op socialekaartvught.nl. Aanmelden voor 
de wandelingen via b.van.erkelens@vught.nl.  

In de week van 4 tot en met 8 oktober staat, tijdens de landelijke Week van de 
Toegankelijkheid, het uitgangspunt, dat iedereen overal mee moet kunnen doen, cen-
traal. Er wordt aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van o.a. winkels, horeca, 
natuurgebieden, sportaccommodaties, festivals en allerlei andere plekken. Dit jaar is 
Reinier van Arkel gastheer. In samenwerking met verschillende initiatieven en organisa-
ties zijn er op Zorgpark Voorburg verschillende activiteiten te beleven en mee te maken.

WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID OP 
ZORGPARK VOORBURG
Ervaren en meemaken

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’ (tot 1 april 
2022)

•  Ontwerpwijzigingsplan ‘Molenven’ (van don-
derdag 26 augustus t/m woensdag 6 oktober)

•  Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
‘Parapluplan kamerverhuur Vught’ (van don-
derdag 26 augustus t/m donderdag 7 oktober) 

•  Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan 
‘Esschestraat-van Rijckevorselstraat Vught’ 
(van donderdag 26 augustus t/m donderdag 
7 oktober)

•  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.

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.

NIX18
NIX18 is een campagne waarmee het ministe-
rie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil 
versterken dat niet drinken en roken tot je 
18e normaal is. NIX18 richt zich eerst op de 
omgeving van de jongeren en als tweede op 
de jongeren zelf. Meer informatie over deze 
campagne is te vinden op www.nix18.nl

NIEUWE ALCOHOLWET VANAF 1 JULI 2021
Vanaf 1 juli 2021 geldt de nieuwe Alcoholwet. Deze vervangt de Drank- en Horecawet. Een van de 
wijzigingen is, dat je als minderjarige strafbaar bent als je in de openbare ruimte /op een publieke 
plek in het bezit bent van alcoholische drank. Je riskeert dan een boete. Dit geldt ook voor een 
meerderjarige als hij/zij een alcoholisch drankje aan een minderjarige aanbiedt. Meer informatie over 
de nieuwe alcoholwet is te vinden op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/alcohol/alcohol-wetgeving

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 ver-
zoek voor een bepaald tijdstip? Geef dit dan bij 
uw aanmelding aan.

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



GEZAMENLIJKE COMMISSIE  
Donderdag 23 september om 20.00 uur
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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.

BOUWEN EN WONEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Lekkerbeetjenlaan 15 Vught  verbouwen van de woning, plaatsen van  OV20211330
 een erfafscheiding, zwembad, dakkapel 
 en zonnepanelen 
Reutsedijk 21 Vught bouwen van een fietsenstalling OV20211331
Markiezaat 21 Vught uitbreiden van de woning OV20211332
Hertoglaan 58 Vught aanleggen van een in-/uitrit OV20211333
Perceel D 3206 ten westen  kappen van een es OV20211334
van de Poirtersstraat 
Maarten Trompstraat 25 Vught aanbouwen van een erker en overdekte  OV20211335
 entree aan de voorzijde woning
 

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning

Raamweg 44 Vught plaatsen van twee dakkapellen aan de  OV20211276
 voor- en achterzijde van de woning 
Juliana van Stolberglaan 84 Vught plaatsen erfafscheiding OV20211346
Perceel L 4291 thv  aanleg voor tijdelijke zuiveringsunit met OV20211278
Van Voorst tot Voorststraat ondergrondse leiding tbv 
 grondwatersanering 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

Nieuwe Linie 200 bouw van een multifunctioneel  OV20211272
 kantoorpand gebouw I Fort Isabella 
Glorieuxlaan 17 t/m 79,  aanbrengen van nieuwe geïsoleerde OV20211379
Hoogstraat 34 t/m 29,  dakplaten
Laagstraat 4 t/m 18, 
St. Jansstraat 2 t/m 12 en 
38, St. Janshof 1 t/m 16  
Perceel  I 479 thv  kappen van een zomereik OV20211325
Achterstraat Cromvoirt
 

De conceptagenda en de bijlagen zijn te 
raadplegen in de vergaderkalender op 
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering 
is live te volgen via het YouTube kanaal van 
de griffie. Vanwege de maatregelen rondom 
COVID-19 is het helaas niet mogelijk de verga-
deringen fysiek bij te wonen.

Indien u over een geagendeerd onderwerp uw 
mening kenbaar wilt maken, dan is er de moge-
lijkheid om tijdens de commissievergaderingen 
digitaal in te spreken. U krijgt dan de gelegen-
heid uw visie over het onderwerp met de 
commissie te delen. Als u van deze gelegenheid 
gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via 
gemeenteraad.vught.nl. Voor meer informatie 
over het spreekrecht kunt u contact opnemen 
met de griffie via (073) 658 06 80 of stuur een 
mail naar griffie@vught.nl.

Agenda
Onderwerpen die ter advisering in de commis-
sie worden besproken: 

•  Woonvisie 2021-2025, groei met 
Vughtse kwaliteit 

  De eerder gedane reacties en aanbevelingen 
van de raad zijn verwerkt in de Woonvisie 
2021-2025: Groei met Vughtse kwaliteit

•  Vaststellen gebiedsvisie Kloostergoed 
Theresia 

  Met de vast te stellen gebiedsvisie 
Kloostergoed Theresia kan de raad aan de 
voorkant de kaders voor de verdere plan-
uitwerking, het benodigde bestemmingsplan 
en de af te sluiten realisatieovereenkomst 
bepalen. 

•  Kredietaanvraag permanente uitbrei-
ding Kindcentrum De Leydraad

  Op 29 januari 2021 is een aanvraag inge-
diend door schoolbestuur Talentis voor een 
uitbreiding van kindcentrum De Leydraad in 
2022 met één lokaal. Door een ongeplande 
toename van kinderen in de kleuterleef-
tijd en een ontoereikende ruimte in de 
school heeft de school vanaf dit school-
jaar 2021/2022 al extra onderwijshuisvesting 
nodig heeft. Gedurende de periode van 
planvoorbereiding en -uitvoering van de 
permanente uitbreiding, zal een tijdelijke 
huisvestingsvoorziening nodig zijn. 

•  Verordening tot tweede wijziging 
en evaluatie tegemoetkoming peu-
teropvang en voorschoolse educatie 
gemeente Vught 2021

  De gemeente heeft de implementatie en de 
uitvoering van deze regelingen geëvalueerd 
op basis van de tot nu toe opgedane erva-
ringen. Een van de conclusies op basis van 
deze evaluatie is dat de verordening op een 
aantal punten gewijzigd moet worden om de 
regelingen goed uit te kunnen voeren. 

•  Verordening bekostiging leerlingenver-
voer gemeente Vught 2022

  De Verordening leerlingenvervoer Vught 
2017 voldoet niet meer aan de huidige ont-
wikkelingen binnen het sociaal domein. Met 
dit raadsvoorstel wordt de raad gevraagd 
om de nieuwe Verordening bekostiging leer-
lingenvervoer gemeente Vught 2022 vast te 
stellen.

Bovenstaande onderwerpen worden, na behan-
deling in de commissievergadering, ter besluit-
vorming geagendeerd voor de raadsvergade-
ring van 30 september aanstaande. 

Glorieuxlaan – Nutswerkzaamheden – 
9 t/m 24 september

•  Het noordelijke fietspad van de Glorieuxlaan 
is gestremd tussen de verkeerslichten van de 
Haldersebaan en Vlasmeersestraat. 

•  Fietsers worden omgeleid via het zuidelijke 
fietspad dat tijdelijk in 2 richtingen wordt 
gebruikt.

•  Tot en met 23 september zijn er werk-
zaamheden op de kruising Glorieuxlaan-
Vlasmeersestraat-Laagstraat.

•  Om deze werkzaamheden uit te kunnen 
voeren wordt de Glorieuxlaan half afgesloten. 
Voor het verkeer worden er tijdelijk verkeers-
lichten geplaatst.

Helvoirtseweg – Nutswerkzaamheden 
•  Het dubbelzijdige fietspad Helvoirtseweg is t/m 

25 september afgesloten tussen de Pastoor 
van Houtstraat en Van Voorst tot Voorststraat.

• Fietsverkeer wordt omgeleid.

Den Hoek – Nutswerkzaamheden 
•  Den Hoek is t/m 28 september tijdens de 

werkzaamheden afgesloten tussen Lindelaan 
en Stationsweg.

De Gijzel – Rioleringswerkzaamheden 
•  De Gijzel is tot 1 oktober gestremd tussen 

huisno. 20 en 28. 
• Verkeer wordt omgeleid.

Kampdijklaan – Werkzaamheden
Waterschap de Dommel 

•  Het fiets-voetpad Kampdijklaan is ter hoogte 
van achterzijde Heidelust t/m 9 oktober 
gestremd voor voetgangers en fietsers.

•  Er is plaatselijk overlast voor fietsers en voet-
gangers. 

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

St.-Lambertusstraat Cromvoirt – 
Rioleringswerkzaamheden 

•  Op 4 oktober van 09.00 tot 16.00 uur is de 
St. Lambertusstraat gestremd ter hoogte van 
huisno. 110A en 114.

•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Volledige afsluiting rotonde Postweg/
Heunweg 

•  De Rotonde Postweg wordt medio oktober 
afgesloten. Definitief tijdstip volgt.

• Verkeer wordt omgeleid. 
•  Hotel Van der Valk is bereikbaar vanaf de 

Randweg.
•  Fietsers en voetgangers maken gebruik van de 

nieuwe brug over de Postweg.

WEGWERKZAAMHEDEN

Op donderdag 23 september aanstaande vergadert de Gezamenlijke Commissie in 
de Commissiekamer van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. De vergadering begint 
om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden 
over onderstaande onderwerpen. 

GROENE WEETKEET VAN BRABANT WOONT 
SLIM IN VUGHT!
Voor vragen over verduurzaming woning en energiebesparende maatregelen

Gemeente Vught wil graag een klimaat neutrale gemeente worden. Dat kunnen ze 
alleen samen met u bereiken. Informatievoorziening is daarin heel belangrijk. Daarom 
staat de Groene Weetkeet van energieloket, Brabant Woont Slim, de komende weken 
voor u klaar om te informeren, enthousiasmeren en houvast te bieden. U bent van 
harte welkom om langs te komen. 

In de Groene WeetKeet zijn adviseurs aanwezig van energiecoöperatie VET-Vught en energiecoö-
peratie HOT die u als inwoner helpen bij prangende vragen over het verduurzamen van uw woning 
óf om u wegwijs te maken in kleine energiebesparende maatregelen. Ook als u in een oriënterende 
fase zit, is de WeetKeet interessant. 

Waar en wanneer?
De Groene Weetkeet is:

- Op 23 september van 13:00 tot 16:30 te vinden op de weekmarkt van Vught (Moleneindplein);
- Op 25 september van 09:00 tot 12:30 te vinden bij de Coop in Cromvoirt;
- Op 25 september van 13:30 tot 17:00 te vinden bij de Petrus in Vught;
- Op 30 september van 13:00 tot 16:30 te vinden op de weekmarkt van Helvoirt.

Quiz
Door deel te nemen aan de duurzaamheidsquiz van de Groene WeetKeet maakt u kans op een 
energie-advies ter waarde van €350,-!

HULP EN ONDERSTEUNING 
Uit cijfers van het Nibud blijkt dat o.a. ondernemers en zzp’ers hard geraakt zijn door de 
coronacrisis. Hebt u advies nodig over uw onderneming? Wilt u gewoon uw verhaal kwijt? 
Of bent u op zoek naar andere manieren om weer financieel onafhankelijk dan wel financi-
eel gezond te worden? Neem dan contact op met accountmanagers Yvonne van Laarhoven 
(y.van.laarhoven@vught.nl) of John van Gemert (j.van.gemert@vught.nl)  voor een oriënterend 
gesprek. Zij kijken samen met u naar alle mogelijkheden en ondersteunen u, daar waar mogelijk. 

Meer informatie vindt u ook op 
https://wegwijsplus.vught.nl/grip-op-uw-geldzaken-nu-en-de-toekomst

START BOUWFASE HERONTWIKKELING ROZENOORD

Om extra ruimte te realiseren, worden op 
maandag 27 september verschillende aanpas-
singen in de openbare inrichting uitgevoerd. 
Het trottoir in de Vliertstraat t.p.v. het bouw-
terrein Rozenoord en het trottoir in de Secr. 
Van Rooijstraat (tussen Vliertstraat en St.-
Elisabethstraat) worden afgesloten. Daardoor 
vervallen de P-plaatsen tussen de Vliertstraat 
en St.-Elisabethstraat. Ook de elektrische 
laadpaal voor auto’s wordt verwijderd. Deze 
krijgt naar verwachting een andere locatie in 

de Kapellaan. Het zebrapad naar de Speeldoos 
inclusief de geleidelijnen worden verwijderd. 
Daarnaast komt de bushalte aan de zijde 
van Rozenoord te vervallen. De volgende 
halte bevindt zich in de St Elisabethstraat ter 
hoogte van de Beatrixlaan.

Deze aanpassingen blijven gehandhaafd tot 
de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Dit 
is naar verwachting het 1e kwartaal 2023. 
Daarna wordt de inrichting weer hersteld.

Omdat de sloop van Rozenoord aan de Secr. van Rooijstraat bijna voorbij is, wordt 
er gestart met de bouwfase. Tijdens deze bouwfase is er extra werkruimte nodig. 
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Perceel E 675 thv Middenweg 11 kappen van een Amerikaanse eik OV20211322
Hoornwerk 1 Vught bouwen van een kantoorgebouw OV20211231
Berkenheuveldreef 25 Vught bouwen parkeervoorziening OV20211185
Molenheike 21 Helvoirt legaliseren van een overkapping  OV20211309
 en een berging 
Nieuwkuikseweg 2 Helvoirt saneren van een asbestdak op een schuurtje SM20217082
Burg. Versterstraat 12 Helvoirt slopen van een schuurdak SM20217084
Reutsedijk 3 Vught slopen gedeelte hoofdgebouw en  SM20217083
 verwijderen asbesthoudende materialen

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Gevestigd nabij Starten van een bedrijf Enexis BV MM20210028
Nieuwkuijkseweg 36 Helvoirt 

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 inzageter-
mijn, 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 rech-
ten worden ontleend.


