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Hulp nodig bij het verkrijgen van een papieren coronatoegangsbewijs?

DE BIBLIOTHEEK HELPT U GRAAG VERDER
In de horeca, bij evenementen of culturele voorstellingen moet u voortaan als bezoeker
een coronatoegangsbewijs laten zien. Maar wat als u geen mobiele telefoon of computer hebt om online een coronabewijs aan te maken? Of geen printer om het coronabewijs uit te printen? De bibliotheek in Vught kan u verder helpen.
Bij de bibliotheek liggen formulieren waarmee u een coronabewijs op papier kunt aanvragen. U
vult het formulier in, stuurt dit gratis op naar het Ministerie van VWS en binnen vijf werkdagen
ontvangt u uw papieren coronatoegangsbewijs.
Overige manieren
• Hebt u uw gegevens met RIVM gedeeld of bent u door de GGD geprikt? Dan kunt u contact
opnemen met 0800 14 21. U wordt dan doorverwezen naar een speciale helpdesk. Daar kunt
u met uw BSN en uw postcode (waarmee u staat ingeschreven bij de gemeente) een papieren
coronabewijs aanvragen. Dit bewijs wordt per post opgestuurd. Houd er rekening mee dat dit
5 dagen kan duren.
• Hebt u niet uw gegevens gedeeld met RIVM of bent u niet door de GGD geprikt?
Dan kunt u contact opnemen met de zorgverlener die u geprikt heeft. Deze kan dan een papieren coronabewijs voor u uitprinten.

PROGRAMMA WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID ZORGPARK VOORBURG
Kom genieten van de natuur, ervaren en meemaken!
Hieronder vindt u het programma per
dag. Zit er iets voor u bij? Bij de meeste
activiteiten kunt u zo binnen lopen. Alleen
voor de wandelingen wordt gevraagd om
vooraf aan te melden. Vrijwel de hele
week zijn de winkeltjes Hebbes en Grab
& Go geopend. Tijdens de activiteiten
wordt gratis koffie en thee geschonken.
De Seniorenbus vervoert u deze week van
en naar het Zorgpark. Voor het halen en
brengen kunt u bellen met 073 71 13 191.

Centrale plaats is Grab & Go, Watertorenlaan
11, 5261 LW in Vught. Dit is vlakbij de watertoren en de dierenweide op het Zorgpark. Op
het terrein is bewegwijzering aanwezig.

De gemeente Vught is voor het team
Beheer Openbare Ruimte op zoek
naar een:

Medewerker Beheer Openbare Ruimte (groen)
(36 uur per week)
Heb jij groene vingers en werk je graag zelfstandig in de buitenlucht? Zie je graag
direct resultaat van je werk? Dan is deze functie iets voor jou! Als medewerker
beheer openbare ruimte zorg je er samen met je collega’s voor dat de bomen en
het openbaar groen er mooi bij staan in jouw wijk in Vught.
Dit ga je doen
Je gaat werken in het team Beheer Openbare Ruimte (BOR). In dit team werken 24 medewerkers verdeeld over twee wijkteams. Samen met je collega’s verzorg je het onderhoud van
plantsoenen en groenstroken. Denk hierbij aan het aanleggen van openbaar groen en reconstructies, het verwijderen van onkruid, planten snoeien en hagen knippen van het openbaar
groen. Hiervoor werk je met verschillende handgereedschappen en machines. Daarnaast heb
je contact met de bewoners van je wijk. Natuurlijk sta je die altijd netjes te woord; je bent
immers het visitekaartje voor de gemeente en draagt dat ook uit.
Daarom is dit jouw nieuwe baan
- Je hebt een afgeronde VMBO opleiding op het terrein van groenvoorzieningen;
- Je hebt affiniteit met aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen;
- Je hebt ervaring met de werkzaamheden, weet van aanpakken en bent resultaatgericht;
- Je bent representatief, enthousiast, hebt humor, bent vriendelijk en klantgericht;
- Je vindt het leuk om samen met collega’s een goed en mooi product af te leveren.
Dit krijg je ervoor terug
• Een leuke en zelfstandige functie in de buitenlucht;
• Een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar met uitzicht op verlenging (vast);
• Een salaris tussen de € 1.814,- en € 2.765,- bruto per maand op basis van een 36-urige
werkweek (functieschaal 5);
• Inconveniëntentoeslag van € 50,- bruto per maand;
• Het salaris wordt aangevuld met een individueel keuzebudget (IKB) van 17,05% van je
brutosalaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw IKB budget (inclusief vakantietoelage
en eindejaarsuitkering) besteed;
• Tegemoetkoming in de ziektekosten van € 296,- bruto per jaar;
• ABP pensioen.

Dag en tijd

Wat

Waar start het?

Woensdag 6 oktober,
10.30 – 11.30 uur

Walking Football, wandelvoetbal
waar iedereen aan mee kan doen
(of kan komen kijken)

Voetbalveld Zorgpark

Woensdag 6 oktober,
13.30 – 15.30 uur

Wandeling over het Zorgpark,
met aandacht voor alle zintuigen *

Grab & Go, bij de watertoren

Donderdag 7 oktober,
9.00 – 11.30 uur

Kijkles model- en portrettekenen
van ABZ

ABZ-lokaal in De Weverij

Donderdag 7 oktober,
13.00 – 15.30 uur

Kijkles keramiek, ABZ

ABZ-lokaal in De Weverij

Donderdag 7 oktober,
13.30 uur – 15.30 uur

Belevingscircuit

Grab & Go, bij de watertoren

Tijdens het GeheugenCafé geven Menny Landman en Didier Thomeer een presentatie over Zorgvilla Ome Jan.

Vrijdag 8 oktober,
9.30 – 12.00 uur

Kijkles speksteen

ABZ-lokaal in De Weverij

Vrijdag 8 oktober,
10.00 – 12.00 uur

Wandeling over het Zorgpark,
met aandacht voor alle zintuigen *

Grab & Go, bij de watertoren

Menny en Didier nemen u mee in de ontstaansgeschiedenis en de unieke kenmerken
van Zorgvilla Ome Jan. Zorgvilla Ome Jan is
het eerste van een aantal zorghuizen dat de
komende jaren onder de vlag van Wonen bij
de Familie binnen Brabant wordt gerealiseerd.
Het uitgangspunt van Zorgvilla Ome Jan is om
een unieke plek te creëren waar mensen met
dementie de regie kunnen behouden en op
een veilige manier zowel binnen Ome Jan als
op Fort Isabella hun eigen leven kunnen leiden.
Menny en Didier bespreken de uitgangspunten van deze vernieuwende en persoonlijke
vorm van dementiezorg en de wijze waarop

* Vooraf aanmelden via b.van.erkelens@vught.nl. Maximaal 12 deelnemers.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

WEGWERKZAAMHEDEN
De Gijzel – Rioleringswerkzaamheden
• De Gijzel is tot 8 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 voetgangers.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
Taalstraat
• De Taalstraat (tussen Maurickplein en
Helvoirtseweg) is op 6 oktober afgesloten ter
hoogte van huisno 187.

Den Hoek – Nutswerkzaamheden
• Den Hoek is t/m 8 oktober tijdens de werkzaamheden afgesloten tussen Lindelaan en
Stationsweg.
Volledige afsluiting rotonde Postweg/
Heunweg
• De Rotonde Postweg wordt medio oktober
afgesloten.
• Verkeer wordt omgeleid.
• Hotel Van der Valk is bereikbaar vanaf de
Randweg.
• Fietsers en voetgangers maken gebruik van de
nieuwe brug over de Postweg.
De Bréutélaan
• De spoorwegovergang De Bréutélaan is
op 3 november voor korte tijd gedeeltelijk
gestremd.
• Verkeersregelaars begeleiden weggebruikers
tijdens de werkzaamheden.

Meer weten en solliciteren
Neem dan contact op met René van Baast, bedrijfsleider BOR (073 – 6580 666).
Solliciteren kan tot maandag 18 oktober via vacature@vught.nl.
Wil je meer weten over de gemeente Vught? Neem een kijkje op www.vught.nl en/of
www.bezoekvught.nl

HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
Woensdag 13 oktober in Huize Elisabeth
de zorg en het welzijnsprogramma zijn opgezet om mensen met dementie zoveel mogelijk
zichzelf te laten zijn.
Vooraf aanmelden via e-mail
De lezing wordt gehouden in Huize Elisabeth,
St. Elisabethstraat 2 in Vught. Aanvang is om
19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De toegang
is gratis. Om voor iedereen een zitplaats te
regelen, dient u zich per mail aan te melden
via geheugencafevught@gmail.com. Tijdens
deze avond is ook de Geheugenbibliotheek
vertegenwoordigd met informatiemateriaal
en boeken over dementie.

MAAIWERKZAAMHEDEN SLOTEN IN VUGHT
In onze gemeente liggen, verdeeld over de drie kernen, ongeveer 155 km watergangen
(sloten) die jaarlijks geheel of gedeeltelijk gemaaid worden. Dit doen we volgens de
‘Verordening waterhuishouding Noord-Brabant’. In de praktijk betekent dit dat we de
sloot maaien en het slootmaaisel laten liggen bij de eigenaar die grond bezit langs deze
watergang. Om schade aan drainage- en regenwaterafvoeren, tijdens de maaiwerkzaamheden, te voorkomen, moeten de eigenaren deze afvoeren duidelijk aangeven.
Iets wijzigen? Geef het op tijd door!
Wilt u, als eigenaar of pachter, gemaakte
maaiafspraken wijzigen of nieuwe afspraken
maken? Neem dan voor vrijdag 29 oktober 2021 contact met ons op per e-mail via
w.d.kadt@vught.nl. Vermeld ook het kadastrale
nummer van het perceel. Na deze datum is het
helaas niet meer mogelijk om voor dit jaar nog
wijzigingen door te geven voor het maaien

Meer informatie
Het slotenonderhoud voeren we uit in de
maanden oktober t/m december 2021. Loon-,
maai- en grondwerken J. Bouw BV uit Beek en
Donk voert de maaiwerkzaamheden uit. Wilt
u meer informatie? Neem dan contact op met
de heer Willem Jan de Kadt van de gemeente
Vught op 073 65 80 680.

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

TESTTEAM TOEGANKELIJKHEID IN DE STARTBLOKKEN
‘Het Testteam zorgt letterlijk en figuurlijk voor minder drempels in onze samenleving.’
Daar zit u dan in uw rolstoel bij de kassa. Klaar om af te rekenen. Maar pinnen is voor
u niet mogelijk. Want het pinapparaat staat op de balie. En daar kunt u alleen bij als u
kunt staan. Dat moet natuurlijk anders. Winkels, restaurants, bedrijven, scholen, sportzalen en evenementen zijn er voor iedereen. Iedereen moet kunnen winkelen, uit eten
gaan, werken, enz. Het kersverse Testteam Toegankelijkheid gaat hierbij helpen.
Kijken door een andere bril
Het Testteam Toegankelijkheid bestaat uit vrijwilligers. Sommigen kunnen zelf niet goed zien,
zitten in een rolstoel of hebben een andere
beperking. Anderen zijn bijvoorbeeld mantelzorger, thuiszorgmedewerker of ondernemer.
Ze weten uit ervaring goed waar ze op moeten letten. Dat gaat van “is de informatie op
de website voor iedereen goed leesbaar” tot
“hangt de kapstok niet te hoog of te laag” en
“kom je hier met een rolstoel makkelijk binnen”.

BIJTENDE BENDE SLAAT TOE IN VUGHT
Op maandag 11 oktober tussen 11.00 en 16.00 uur voor het
gemeentekantoor in Vught
Drugscriminaliteit en de gevolgen hiervan zijn bijna dagelijks terug te vinden in het
nieuws. Denk aan artikelen over hennepkwekerijen in woonwijken en drugslabs in het
buitengebied. Het is geen ver-van-mijn-bed-show. Het gebeurt hier en nu, ook in Vught.
Wilt u weten hoe u drugscriminaliteit kunt herkennen? Bezoek dan maandag 11 oktober tussen 11.00 en 16.00 uur de bus Bijtende Bende en speur mee.
Criminelen willen zo veel mogelijk geld en
macht vergaren met onder meer hennepteelt,
drugsproductie, fraude en witwassen. Hiervoor
zijn zij afhankelijk van allerlei legale voorzieningen en sectoren in de bovenwereld. Hierbij
kunt u denken aan een elektricien die de elektriciteit voor een hennepkwekerij aanlegt of
een scheikundige die de chemische processen
rondom XTC kent. Zonder hulp van de bovenwereld geen succesvolle onderwereld.

ondernemingen zonder veel klanten in een
winkelstraat waar de crisis behoorlijk heeft
toegeslagen. Wilt u leren hoe u drugscriminaliteit kunt herkennen? Kom dan op maandag 11
oktober tussen 11.00 en 16.00 uur naar de bus
Bijtende Bende op het plein voor het gemeentekantoor. U gaat in deze bus zelf op zoek naar
signalen van drugscriminaliteit en leert deze
herkennen. Ook is er een wijkagent aanwezig
om uw vragen te beantwoorden.

Dumpingen afval
In de drugsindustrie in Brabant gaat veel geld
om. Wetenschappers schatten dat het gaat om
honderden miljoenen euro’s per jaar. Wat ons
ook raakt, zijn de dumpingen van het afval dat
overblijft na het maken van drugs. Los van de
schadelijke effecten hiervan op het milieu kost
het opruimen veel geld dat betaald wordt door
ons allemaal, de belastingbetaler. Stuk voor stuk
voorbeelden van de effecten van drugscriminaliteit.

Melden signalen
Inwoners zijn de ogen van de gemeente
Vught. Zonder uw hulp kunnen wij als overheid de strijd tegen ondermijning niet winnen.
Ziet u iets verdachts of herkent u signalen,
meld dit dan gelijk bij de politie online via
www.politie.nl of door te bellen met 0900-8844
of anoniem via Meld Misdaad Anoniem online via
www.meldmisdaadanoniem.nl of door kosteloos te bellen met 0800-7000. We zijn blij
met alle meldingen, want mede door uw hulp
kunnen we de criminaliteit in onze gemeente
bestrijden.

Bus Bijtende Bende
U kunt zelf ook zaken herkennen die kunnen duiden op activiteiten van criminelen.
Bijvoorbeeld een boerenschuur waar zich
steeds meer louche types ophouden omdat er
een drugslab gevestigd zit. Of allerlei duistere

De Bijtende Bende is een initiatief van de
politie, gemeente, Meld Misdaad Anoniem en
Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland.

Subsidieregeling Verduurzaming (SVM)
OVERHEID STEUNT MKB-ONDERNEMERS BIJ
VERDUURZAMEN
Veel ondernemers willen graag verduurzamen, maar hebben niet altijd de tijd en capaciteit om zich hierin te verdiepen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen
vanaf oktober 2021 subsidie aanvragen voor steun bij het verduurzamen van hun bedrijf.
De overheid heeft €28,2 miljoen vrijgemaakt om bedrijven te helpen met het uitzoeken
hoe ze energie kunnen besparen en hun CO2-uitstoot kunnen verlagen.
Mkb ondernemingen bestaan uit maximaal 250
(fte’s) werknemers met een maximale jaaromzet van 50 miljoen euro. De ondernemingen die
voor deze regeling in aanmerking komen huren
1 of meer bedrijfspanden of een bedrijfspand
of ruimte daarin, én vallen niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht. Dit betekent dat
het bedrijfspand per jaar niet meer dan 25.000
m3 aardgas (equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit mag verbruiken.
Energieadvies
De regeling geeft subsidie voor advies over en
ondersteuning bij het verduurzamen van het
bedrijfspand of bedrijfsvoering. In dit advies
staan de mogelijke energiebesparende- en
verduurzamingsmaatregelen (op het gebied van
CO2-verlaging). Denk hierbij aan het aanbrengen van muur-, vloer- of dakisolatie of HR++glas. Of het toepassen van PV-zonnepanelen,
zonneboilers, warmtepompen of andere
energiezuinige installaties. Maar ook kleinere
aanpassingen, zoals het aanbrengen van ledverlichting. Of andere energiebesparings- of
verduurzamingsmaatregelen voor bijvoorbeeld
energiezuinige koeling, keukenapparatuur en
ICT-apparatuur. Daarnaast kan het gaan om
aanpassingen in overige onderdelen van de
bedrijfsvoering, zoals het gebruik van elektrische bestelwagens.
Ondersteuning maatregelen
Naast het advies zelf kan ook subsidie worden
aangevraagd voor concrete begeleiding en
ondersteuning bij het nemen van minimaal één
van de maatregelen uit het energieadvies. Zo

kan er hulp geboden worden bij het opstellen
van een financieringsplan, een subsidieaanvraag
voor een andere regeling of ondersteuning bij
het opvragen van offertes voor het nemen van
maatregelen. Voor de begeleiding van het uitvoeren van een maatregel of het aanvragen van
de SVM-regeling zelf kan ook subsidie worden
aangevraagd.
Subsidie aanvragen
De subsidie voor het energieadvies én het
ondersteuningstraject bedraagt 80% van de
gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand. Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. De kosten van
de maatregelen zelf komen niet in aanmerking
voor deze subsidie. Wel kan ondersteuning
worden geboden om subsidie voor andere
regelingen aan te vragen.
Deze regeling loop van 1 oktober 2021 tot 30
september 2022. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet u een bewijs kunnen
overleggen dat u één of meerdere maatregelen
uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft
uitgevoerd. Aanvragen kan bij de Rijksdienst
van Ondernemend Nederland (RVO).

Hulplijn
Een goed begin is het halve werk. Daarom zijn
ze gestart aan de basis. Hoe? Met een hulplijn.
Ondernemers en beheerders van gebouwen
kunnen bellen of mailen om het Testteam uit
te nodigen. Het team komt op bezoek en geeft
aan wat het bij het bezoek ervaart. Ofwel: waar
lopen bezoekers – soms letterlijk – zoal tegenaan? De locatie krijgt zo zicht op wat er goed
gaat en krijgt van het Testteam tips en adviezen
voor wat er beter kan. Het doel: letterlijk en
figuurlijk zorgen voor minder drempels in onze
samenleving. Met de tips en adviezen kan een

locatie zo aangepast worden, dat iedereen er
goed kan komen en uit de voeten kan. Zonder
lastige obstakels.
Proefbezoek? Dat kan!
De leden van het Testteam komen graag bij u
langs. Dit gebeurt in tweetallen en uiteraard
op een voor u geschikt tijdstip. Na afloop
ontvangt u een rapportage en eventuele tips.
Vanzelfsprekend zijn hier geen kosten aan
verbonden. Interesse? Neem contact op met
TestteamT@welzijnvught.nl of telefonisch 073
65 65 350.

VERVANGEN LODEN LEIDINGEN
Woont u in een huis van voor 1960?
Woont u in een woning van voor 1960 dan kan het zijn dat in uw huis loden waterleidingen zitten. Mogelijk zijn (tijdens een verbouwing) de loden drinkwaterleidingen al
uit uw woning verwijderd dan is dit artikel voor u verder niet van toepassing. Te veel
lood in drinkwater is niet gezond. De Gezondheidsraad adviseert om loden leidingen
te vervangen. In dit artikel leest u wat loden drinkwaterleidingen voor u betekenen en
wat u er aan kunt doen.
Vroeger werden waterleidingen vaak van lood
gemaakt. Sinds 1960 is dit verboden. In oudere
woningen zijn helaas nog niet alle loden leidingen vervangen. Uit recent onderzoek blijkt
dat lood in het drinkwater al bij een lage hoeveelheid voor gezondheidsrisico’s kan zorgen.
Vooral bij jonge kinderen en zwangere vrouwen.
Op www.vught.nl/loden-leidingen leest u meer
over de gezondheidsrisico’s.
Als u eigenaar bent van de woning dan bent u
verantwoordelijk voor de leidingen in uw huis.
U kunt zelf controleren of uw woning nog
waterleidingen van lood heeft: deze leidingen
zijn grijs van kleur en hebben een onregelmatige vorm. Bij het tikken op een loden leiding
hoort u een doffer geluid dan bij een koperen
of ijzeren leiding. Eventueel kan een meting
definitief vaststellen of er in uw woning nog
loden leidingen zijn. Kijk voor een meting op
www.loodinwatertesten.nl, www.water-lab.nl
of www.aquador.nl. Hebt u nog loden leidingen?
Laat ze dan vervangen, dat is beter voor de
gezondheid. Vraag hiervoor een erkende installateur, bijvoorbeeld een loodgieter.

Als u een woning huurt dan moet de verhuurder zorgen voor schoon drinkwater. U kunt bij
uw verhuurder navragen of er loden leidingen
zijn en of hij ze wil vervangen. Wil de verhuurder de leidingen niet vervangen, dan kunt u een
beroep doen op de huurcommissie of op de
rechter. De huurcommissie kan uw huur verlagen totdat de leidingen zijn vervangen.
Vragen?
Wilt u meer weten over het herkennen van
loden leidingen en het vervangen daarvan
of uw rechten als huurder? Kijk dan op
www.milieucentraal.nl/lodenleidingen of op
www.vught.nl/loden-leidingen.

BIJEENKOMST BEWEGEN IN DE OPENBARE
RUIMTE IN CROMVOIRT WOENSDAG
13 OKTOBER
Resultaten onderzoek bewegen in de openbare
ruimte Cromvoirt
Begin dit jaar heeft MOVE Vught samen met de gemeente Vught een onderzoek
gehouden onder de inwoners van Cromvoirt over bewegen in de openbare ruimte
in Cromvoirt. Maar liefst 126 inwoners hebben meegedaan. Met de opgehaalde input
kunnen we aan het werk. Op 13 oktober organiseren MOVE Vught en de gemeente
een bijeenkomst voor alle inwoners uit Cromvoirt. Dan bespreken we de resultaten en
presenteren we onze verdere ideeën.
U bent van harte welkom op:
Datum:
Woensdag 13 oktober
Tijd:
Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur.
Waar:
Oude Herberg, Sint Lambertusstraat 72, Cromvoirt.
Graag vooraf aanmelden via bewegenincromvoirt@vught.nl

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

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

Gemeente Vught

@Vught

@gemeentevught

WIJZIGINGSPLANNEN EN
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’ (tot 1 april
2022)
• Ontwerpwijzigingsplan ‘Molenven’ (van donderdag 26 augustus t/m woensdag 6 oktober)
• Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
‘Parapluplan kamerverhuur Vught’ (van donderdag 26 augustus t/m donderdag 7 oktober)
• Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan
‘Esschestraat-van Rijckevorselstraat Vught’
(van donderdag 26 augustus t/m donderdag
7 oktober)
• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg
207a’ (woensdag 29 september 2021 tot en
met dinsdag 26 oktober 2021)

Esscheweg 16 Vught

• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Molenhof ’
(woensdag 29 september 2021 tot en met
dinsdag 9 november 2021)
• 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.

Van Rijswijkstraat 19
Jagersweg 19 Vught
Perceel D 5032 plantsoen
t.h.v. Kamillestraat 20
Perceel D 5086 hoek
Van Sonstraat/Pieter Vreedesingel
Perceel D4241 vijverbosweg
t.h.v. Kievitstraat 22 en
Gruttolaan 26-36
Perceel D 3206 ten westen
van de Poirtersstraat Helvoirt
Loyolalaan 82 Vught

Kastanjelaan 19 Helvoirt
Vendelstraat 19 Helvoirt
St.-Elisabethstraat 1 A Vught

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.

Sluisakker 4 Vught
Willem-Alexanderlaan 11 Vught
Vendelstraat 1 t/m 19
te Vught m.u.v. 8

Omgevingsvergunning

Wolfskamerweg 44 Vught

kandelaberen van een haagbeuk
bouwen observatiehal voor paarden
brandveilig gebruik voor zorgen herstelinstelling
realiseren van een bijgebouw

OV20211344
OV20211345
UV20214007
OV20211346

Loverensestraat 9 Cromvoirt

Vlasmeersestraat 13 Vught
Mutsaersstraat 30 Vught

kappen van elf bomen

OV20211300

bouw- en woonrijp maken van de
grond t.b.v. nieuwbouwplan LOOF
bouwen van een woning en
aanleggen van in-/uitrit

OV20211299
OV20211292

kappen van een zomereik en 2
paardenkastanjes

OV20211328

kappen van een es

OV20211334

nieuwbouwen van een woning

OV20211232

verwijderen van asbesthoudende materialen
verwijderen van asbesthoudende dakplaten
strippen en slopen van niet constructieve
bouwdelen tbv transformatie van bestaand
gebouw
verwijderen asbesthoudend plaatmateriaal
verwijderen van asbesthoudende materialen
saneren van asbestbronnen

SM20217090
SM20217089
SM20217091
SM20217088
SM20217093
SM20217095

bouwen van een houten schuur
met overkapping en een erfafscheiding

OV20211236

Omgevingsvergunning
vervangen bestaande kozijnen
verbouwen van de woning
(gemeentelijk monument)

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

veranderen van inrichting

MM20210013

aanleggen van een
gehandicaptenparkeerplaats
aanleggen van een
gehandicaptenparkeerplaats

GP20210017
GP20210018

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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Koestraat 35 A Vught
Taalstraat 90 Vught

OV20211327

AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS

Omgevingsvergunning

Dennenlaan 20 Vught

kappen van een dode iep

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Perceel H1848, 1847 en 1917
Pepereind, tussen Hoeksestraat
en Loverensestraat
Loyolalaan 9 Vught

OV20211324

OV20211281
OV20211317

BESLUIT BUITEN BEHANDELING STELLEN AANVRAAG

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Molenstraat 27 Helvoirt

OV20211301

SLOOPMELDINGEN

BOUWEN EN WONEN

Heiweg 26 Vught
Deutersestraat 43 Cromvoirt
Gogelstraat 3 Vught

bouwen van een aanbouw aan de
achterzijde woning
nieuwbouw van een vrijstaande woning
plaatsen van een dakkapel aan de
achterzijde van de woning
kappen van een kastanje boom

OV20211305
OV20211178

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

