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RAADSINFORMATIEBIJEENKOMST
OMGEVINGSWET
Donderdag 14 oktober om 20.00 uur
Op donderdag 14 oktober aanstaande vindt er in de Commissiekamer van het Raadhuis
een raadsinformatiebijeenkomst Omgevingswet plaats, om 20.00 uur.
Tijdens deze bijeenkomst gaan raads- en burgerleden samen met elkaar het ‘Omgevingsspel’
spelen. Op basis van een praktijkcase, krijgen zij
meer gevoel en houvast bij het werken in het
nieuwe fysieke domein en de Omgevingswet.

WAAR KOMEN DE ZONNEVELDEN EN
WINDMOLENS TE STAAN?

Maandag 1 november 19.30 uur bewonersavond in Novalis

Het klimaat verandert. Om de gevolgen daarvan tegen te gaan werken we aan de energietransitie. Deze opdracht hebben gemeenten van het Kabinet gekregen. Een manier
om de uitstoot van CO2 te verminderen is om elektriciteit duurzaam op te wekken. Dit
doen we door gebruik te maken van de zon en de wind. Ook in Vught zijn we op zoek
naar geschikte locaties.
Vught levert natuurlijk ook een bijdrage aan
de opwek van duurzame elektriciteit met zonnepanelen en/of windmolens. Dit leggen we
vast in een visie. Hierin leggen we vast waar
(in welke gebieden) in Vught windmolens en/of
zonnevelden zouden kunnen komen. Ook staat
erin wat de voorwaarden zijn waaronder we
dit willen en kunnen toestaan.
Meepraten
Het proces om tot een visie zon en wind te
komen doorlopen we met alle belanghebbenden. Er zijn al verschillende momenten
geweest waarop u kon meepraten. Het college van Burgemeester en wethouders heeft
een notitie opgesteld met een voorstel voor
de visie zon- en wind. Deze kunt u lezen op
www.vught.nl/klimaat-en-energie. Graag horen
wij uw mening over de notitie.

Bewonersavond 1 november
Op deze bewonersavond geven we u meer uitleg over de notitie zon- en windenergie in Vught
en horen we graag uw mening:
Wanneer: Maandag 1 november
Tijdstip:
19.30 uur – 21.00 uur
Waar:
Theaterwerkplaats Novalis,
Industrieweg 9c Vught
De bijeenkomst zenden wij live uit op het
YouTube-kanaal van de gemeente Vught. Als u
de bijeenkomst digitaal bijwoont, of als u niet in
de gelegenheid bent de bijeenkomst te volgen,
dan kunt u uw input over de notitie naar ons
sturen via zon-wind@vught.nl. Uw input nemen
wij mee bij het opstellen van de definitieve visie.

VERSTOPT RIOOL? BEL ÉÉRST DE GEMEENTE
Een verstopt riool zorgt vaak voor overlast en ergernis. Er is dan ook volop reden om
het probleem snel op te lossen. Maar wie betaalt dat? Dat hangt ervan af waar de verstopping zit; op uw eigen terrein of in gemeentegrond. Belt u daarom eerst altijd de
gemeente voor gratis advies en om onnodige kosten te voorkomen.
Zit de verstopping in de leiding of riolering op
uw eigen terrein (in uw woning of tuin), dan
bent u zelf verantwoordelijk voor het verhelpen hiervan en de bijbehorende kosten. U
kunt hiervoor een bedrijf inschakelen of u kunt
de verstopping zelf verhelpen. U kunt ook de
gemeente vragen het graafwerk te verrichten.
In het laatste geval brengen wij € 186,50 aan
kosten in rekening.
Verstopping in gemeentegrond
Is de verstopping niet op uw eigen terrein,
maar in het gemeentelijk riool, in gemeentegrond, dan is de gemeente verantwoordelijk
voor het herstel. Vanzelfsprekend nemen wij
de kosten dan ook voor onze rekening. Maar
is de verstopping in het gemeentelijk riool het
aanwijsbare gevolg van verkeerd particulier
gebruik, dan verhalen wij € 186,50 aan kosten
op de veroorzaker.

Waar u op moet letten/tips
Probeer te achterhalen waar de verstopping zit.
Welke afvoer werkt wel en welke is verstopt?
Zit uw toilet beneden aan de voorzijde van uw
huis en werkt het goed? Dan is de kans groot
dat de verstopping in de woning zit, dus op
uw eigen terrein is. Weet u het niet? Bel de
gemeente voor advies.
Schakelt u direct een bedrijf in om de verstopping te verhelpen, zonder overleg met de
gemeente? Dan betaalt u de kosten zelf, zelfs
als de verstopping niet op uw eigen terrein is.

Om organisatorische redenen is het niet mogelijk deze bijeenkomst via YouTube uit te zenden.
Wilt u deze bijeenkomst graag bijwonen? Stuur
dan een mail naar griffie@vught.nl.

GEZAMENLIJKE COMMISSIE
Donderdag 21 oktober om 20.00 uur
Op donderdag 21 oktober 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.
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.

De bestuursrapportage is binnen de P&Ccyclus het instrument waarmee de raad
door het college geïnformeerd wordt over
de voortgang van de Programmabegroting
2021. Met de vaststelling van burap II vraagt
het college goedkeuring aan de raad voor de
Indien u over een geagendeerd onderwerp uw
beoogde bijsturing.
mening kenbaar wilt maken, dan is er de moge- • Programmabegroting 2022
lijkheid om tijdens de commissievergaderingen
De begroting, opgesteld binnen de uitgangsdigitaal in te spreken. U krijgt dan de gelegenpunten zoals opgenomen in de Kadernota
heid uw visie over het onderwerp met de
2022-2025, laat een meerjarenbegroting zien
commissie te delen. Als u van deze gelegenheid
die structureel sluitend is. Daarnaast is er
gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via
een verbetering van de financiële kengetallen.
gemeenteraad.vught.nl. Voor meer informatie
Ter verbetering van de financiële kengetallen
over het spreekrecht kunt u contact opnemen
is, in lijn met het coalitieakkoord, een extra
met de griffie via 073 65 80 680 of stuur een
dotatie in de algemene reserve gedaan in de
mail naar griffie@vught.nl.
jaarschijven waar die ruimte aanwezig was.
Agenda
Onderwerpen die ter advisering in de commissie worden besproken:
• Bestuursrapportage (burap) II-2021

Bovenstaande onderwerpen worden, na behandeling in de commissievergadering, ter besluitvorming geagendeerd voor de raadsvergadering
van 4 november aanstaande.

MANTELZORGPLUIM 2021
Online aanvragen tot 31 oktober
Net als vorig jaar reikt de gemeente Vught, als blijk van waardering, Mantelzorgpluimen
uit aan mantelzorgers. De Mantelzorgpluim is 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 zorgvrager en wilt u graag dat uw mantelzorger de
Mantelzorgpluim ontvangt? Dan kunt u deze
tot 31 oktober 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.

Bel de gemeente!
Voorkom onnodige kosten en bel bij een verstopping altijd eerst de gemeente: 073 65 80
680. Dat kan, in dringende gevallen, ook buiten
kantooruren.

HET IS WEER HERFST!
We plaatsen weer bladkorven voor u
In deze tijd van het jaar komt u overal in onze groene gemeente bladkorven tegen.
Handig voor bladafval van het openbaar groen én voor het bladafval uit uw tuin. Ander
(groen) afval hoort niet in de korf zoals bijvoorbeeld snoeiafval. De bladkorven zijn
alleen bedoeld voor bladeren
Het bladafval uit de bladkorven dient als
grondstof voor compost. Maar soms treffen
we ander afval aan in de korven, zoals takken,
papier, schillen en vuilniszakken. Dat maakt het
afval in zijn geheel onbruikbaar. Bovendien ontstaan er zo hinderlijke afvalverzamelplaatsen op
ongewenste locaties. Dat willen we voorkomen
en daarom verwijderen we de bladkorven die
onjuist gebruikt worden.

Milieustraat
Gebruik de bladkorven uitsluitend voor bladafval. Ander afval kunt u inleveren bij de milieustraat. Groenafval kunt u zelfs gratis aanbieden.
Zo helpt u Vught en uw eigen buurt schoon
en groen te houden. Hartelijk dank voor uw
medewerking!.

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

ROTONDE POSTWEG AFGESLOTEN
Vanaf maandag 1 november tot en met zondag
19 december

BOUWEN EN WONEN
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.

KWS voert de werkzaamheden voor de turborotonde en de twee fietsbruggen
bij de Postweg uit. Fietsers maken al goed gebruik van de eerste fietsbrug. Op dit
moment is KWS bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe rotonde en de
tweede fietsbrug. Om de werkzaamheden goed uit te voren is de Postweg rotonde
afgesloten van maandag 1 november tot en met zondag 19 december. Verkeer
leiden we om.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN
Omgevingsvergunning
Van Lanschotlaan 4 Vught
Loverensestraat 21A Cromvoirt
De Bréautélaan 9 Vught
Theresialaan 73 Vught
Kruishoeveweg 3 Vught
Vogelkers 27 Helvoirt

bouwen van een terrasoverkapping
plaatsen van twee veluxramen aan
de voorzijde
plaatsen van een houten schutting
uitbreiden van de woning aan de
achterzijde van de woning
dieraantallen en ventilatiesystemen wijzigen
plaatsen van twee dakkapellen aan de
voorzijde van de woning

OV20211348
OV20211349
OV20211350
OV20211351
UV20214008
OV20211352

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
Omgevingsvergunning
Perceel D5118 naast Oscar
Romerostraat 1 Vught

bouwen van een woning en aanleggen
van een in-/uitrit

OV20211303

VERLEENDE VERGUNNINGEN
Omgevingsvergunning
Juliana van Stolberglaan 84 Vught
Kleine Gent 11 Vught

plaatsen erfafscheiding
vervangen van drie dakramen door
drie dakkapellen
St.-Michielsgestelseweg 10 Vught
verbouwen en uitbreiden achterzijde
woning
Lunettenlaan 501 Vught
nieuwbouw van gebouw 78
Raadhuisstraat 3 G Vught
aanbrengen gevelreclame
Boslaan 19 Vught
kappen van een spar
Rouppe van der Voortlaan 86 Vught aanbrengen van een zadeldak op een
uitbereiding van de woning
Achterstraat 21 A
nieuwbouwen van een woning en het
aanleggen van een in-/uitrit

OV20211246
OV20211273
OV20211197
OV20211277
OV20211193
OV20211336
OV20211347
OV20211284

SLOOPMELDINGEN
Constantijnlaan 7 te Vught

slopen van een woning

SM20217087

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

WEGWERKZAAMHEDEN

• Verkeer wordt omgeleid.
• Hotel Van der Valk is bereikbaar vanaf de
Randweg.
• Fietsers en voetgangers maken gebruik van de
nieuwe brug over de Postweg.

N65 - Rembrandtlaan en Olmenlaan Werkzaamheden Rijkswaterstaat
De Bréutélaan
• In de nacht van 28 oktober 22.00 uur tot 29 • De spoorwegovergang De Bréutélaan is
oktober 04.00 uur worden de aansluitingen
op 3 november voor korte tijd gedeeltelijk
N65 met de Rembrandtlaan en Olmenlaan
gestremd.
afwisselend voor ca. 1 uur afgesloten.
• Verkeersregelaars begeleiden weggebruikers
• Verkeer wordt omgeleid.
tijdens de werkzaamheden.
Volledige afsluiting rotonde Postweg/
Heunweg - 1 nov. t/m 19 dec.
• De Rotonde Postweg wordt op 1 november
afgesloten.

A2 Vught richting Den Bosch
vanaf de Glorieuxlaan, Vught

afgesloten i.v.m. werkzaamheden aan
de spoorwegovergang op woensdag
3 november van 7.30 tot 13.00 uur
afgesloten i.v.m. werkzaamheden op
22 oktober 2021 tussen 21.00 en
23.00 uur en op 25 oktober 2021
tussen 03.00 en 05.00 uur

AP20210240
AP20210242

ONTHEFFING ARTIKEL 35 DRANK- EN HORECAWET
St.-Michielsgestelseweg 5a, Vught

ontheffing artikel 35 drank- en horecawet
voor 30 en 31 oktober 2021

DH20210022

AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS
Flat de Vlasmeer 14, Vught

• 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.

GP20210018

Kloosterstraat 30
(HelvoirThuis), Helvoirt

organiseren van een loterij op
13 november 2021

Z21 – 242655

VERLENING KLEDINGINZAMELING
Vught

huis- aan huis inzamelen van kleding
door Stichting Cibo Cizira Botan
op dinsdag 19 oktober 2021

Z20 – 222176

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.

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BESTEVAER TE VUGHT’ EN
ONTWERPBESLUIT ‘KINDERCENTRUM ’T KASTEELTJE’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Bestevaer te Vught’ en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ‘kindercentrum ‘t Kasteeltje’ gaan over de ontwikkeling van een nieuw onderkomen voor
kinderdagverblijf ’t Kasteeltje op de hoek van de Michiel de Ruyterweg en de Bestevaer, op het
Ouwerkerkveld. Daarnaast maakt het plan het mogelijk om tijdelijke parkeerplaatsen aan te
leggen op het Ouwerkerkveld ten behoeve van het Tracébesluit Meteren-Boxtel en het tijdelijk
station. U kunt de stukken o.a. raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer
NL.IMRO.0865.vghBPBestevaer-ON01;
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 Hebt u nog vragen over de publicatie? Bel dan met de
afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 073 65 80 680.

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

het aanleggen van een gehandicaptenparkeerplaats voor een gehandicapte
bewoner

VERLENING LOTERIJ

WIJZIGINGSPLANNEN EN
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
• Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’ (tot 1
april 2022)
• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Helvoirtseweg
207a’ (woensdag 29 september 2021 tot en
met dinsdag 26 oktober 2021)
• Voorontwerpbestemmingsplan ‘Molenhof’
(woensdag 29 september 2021 tot en met
dinsdag 9 november 2021)

Overweg bij De Bréautélaan,
Vught

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
rechten worden ontleend.

Gemeente Vught

@Vught

@gemeentevught

