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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

De nieuwe gemeentegids is klaar en 
ontvangt u vanaf deze week thuis. De 
gids geeft een goed beeld van wat de 
gemeente Vught allemaal te bieden 
heeft. In dit handzame en praktische 
boekwerk vindt u niet alleen informatie 
over de gemeente Vught maar ook over 
de vele verenigingen, bedrijven en instel-
lingen die Vught, Cromvoirt en Helvoirt 
rijk is.

Hebt u over twee weken nog geen gemeente-
gids ontvangen (bijvoorbeeld omdat u een nee/
nee- sticker op de brievenbus heeft)? Dan kunt 
u een exemplaar, tijdens openingstijden, opha-
len bij het gemeentekantoor, bibliotheek Vught 
en in het Van Gogh Helvoirt informatiecentrum 
(HelvoirThuis), Kloosterstraat 30.

NIEUWE 
GEMEENTEGIDS 
VUGHT 2022

2de participatieweek Mobiliteitsvisie 2035
PRAAT MEE OVER HET VERKEER IN DE TOEKOMST
De gemeente Vught aan een mobiliteitsvisie voor de toekomst. Hoe zorgen we er 
samen voor dat Vught, Helvoirt en Cromvoirt verkeersveilig en bereikbaar blijven 
mét aandacht voor het klimaat, duurzaamheid, nieuwe techniek en veranderend 
verkeersgedrag? Werk mee aan de mobiliteit van de toekomst. Meld u aan voor de 
digitale bewonersavond van maandag 7 of dinsdag 8 februari. Mogen we op u rekenen? 

Om tot een goede, breed gedragen mobili-
teitsvisie te komen, kiezen we voor een proces 
met vier participatieweken. In de eerste week 
draaide het om de uitdagingen op het gebied 
van mobiliteit in onze gemeente in 2035. We 
kozen met elkaar onze doelen en ambities op 
het gebied van verkeersveiligheid, bereikbaar-
heid, leefbaarheid en duurzaamheid. 

In de tweede week, waarvoor we u nu graag 
uitnodigen, kijken we naar concrete oplossin-
gen. In de derde week werken we de oplossin-
gen uit en in de vierde week kijken we wat we 
de komende jaren al kunnen doen. Zo gaan we 
samen over de mobiliteit van de toekomst van 
Vught, Cromvoirt en Helvoirt. Dat wil zeggen: 
hoe komen we in 2035 overal waar we willen 
en moeten zijn? Lopend, met de auto of de fiets, 
zonder de lucht te vervuilen, veilig, duurzaam 
en snel. 

De tweede week    
In de tweede participatieweek staan er twee 
digitale bewonersavonden op de agenda: op 
maandag 7 februari en dinsdag 8 februari. Beide 
avonden zijn van 19.00 tot 21.00 uur. U kunt ze 
thuis, via uw laptop, smartphone of computer 
volgen. Kies de avond die u het beste uitkomt. 

Meldt u zich aan voor een avond, dan ontvangt 
u een link waarmee u direct en eenvoudig 
kunt deelnemen. De keuze voor digitale bij-
eenkomsten is vanzelfsprekend gemaakt om 
coronaredenen, nu het aantal besmettingen 
weer toeneemt. 

Meedoen telt!
De eerste participatieweek was een succes. De 
bijdragen van onze inwoners zijn waardevol, 
slim, creatief en soms verrassend. We hopen 
dat u ‘aanschuift’ voor de tweede ronde. Zo 
komen we mét elkaar tot een goed eindpro-
duct. 

Meld u aan
Stuur een e-mail naar mobiliteit@vught.nl. 
Vermeld uw naam, adres en telefoonnummer 
en aan welke avond u mee wenst te doen. U 
kunt zich ook aanmelden via het formulier op 
wijinvught.nl. Aanmelden kan tot 1 februari. 
Wacht niet te lang, want per avond is er plaats 
voor maximaal 30 deelnemers.  

Meer weten over de Mobiliteitsvisie 
2035?
Kijk voor meer informatie en het volledige 
programma op wijinvught.nl. 

TIJDELIJKE SUBSIDIE KOSTEN CORONATOEGANGSBEWIJS
Vraag de subsidie vóór 1 februari 2022 aan
Om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, is op verschillende plekken 
een Coronatoegangsbewijs verplicht. Als u coronatoegangsbewijzen (CTB) moet 
controleren, is er de ‘Tijdelijke subsidieregeling compensatie kosten controle coro-
natoegangsbewijzen 2021’ (CTB) om u te ondersteunen. De regeling is bedoeld voor 
professionele organisaties maar ook voor vrijwilligersorganisaties en andere instel-
lingen zoals bv. sportverenigingen, theater, harmonie, muziekschool. Vraag de subsidie 
voor 1 februari 2022 aan.

Hoogte van de subsidie?
•  Horeca ontvangt een vast bedrag van € 1000,- (met uitzondering van paracommerciële instel-

lingen; een instelling die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, edu-
catieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen beheer van 
een horecabedrijf)

•  Vrijwilligersorganisaties en andere instellingen, zoals bv. sportverenigingen, theater, harmonie een 
muziekschool, ontvangen een vast bedrag van €500,-

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Door de veiligheidsregio is voor 
Vught een bedrag van € 81.549 beschikbaar gesteld. Voor deze regeling geldt op is op.

Subsidie aanvragen
Ga naar vught.nl/subsidies en vraag deze subsidie online aan. In de aanvraag vermeldt u:

• NAW-gegevens van de aanvrager
• KVK-nummer
• Rekeningnummer
• De gevraagde subsidie
• Horeca (geen paracommerciële instellingen) of overig

De aanvrager verklaart dat hij in de periode van 22 september tot en met 31 december 2021:
• uitvoering geeft aan de huidige regelgeving over de controleplicht van CTB
• de subsidie rechtmatig besteedt voor dat doel 
•  achteraf op een eventueel verzoek van het college van burgemeester en wethouders kan uit-

leggen waar de gelden in de periode van 22 september tot en met 31 december 2021 aan zijn 
besteed.

De subsidie kan worden aangevraagd voor het dekken van kosten voor bijvoorbeeld scanap-
paratuur, maar ook voor personele kosten, als extra personeel moet worden ingehuurd om de 
controles uit te voeren.

OVEREENKOMST GESLOTEN MET ONTWIKKELAAR 
WOLFSKAMERWEG 20-22
De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met een ontwikkelende partij over 
de procedure voor het vaststellen van het bestemmingsplan ‘Wolfskamerweg 20-22’. 
De gemeente is wettelijk verplicht een beschrijving van een gesloten overeenkomst 
ter inzage te leggen. Zo kan iedereen zien welke afspraken er zijn gemaakt tussen 
partijen die een project ontwikkelen.

De gemeente heeft een overeenkomst afge-
sloten over het doorlopen van een procedure 
voor het vaststellen van het bestemmingsplan 
‘Wolfskamerweg 20-22’. Dit bestemmingsplan 
maakt het mogelijk dat er 58 appartementen 
worden gerealiseerd. Het plan gaat over het 
perceel met de volgende kadastrale gegevens: 
Gemeente Vught, D 2062. De afspraken die wij 
met de initiatiefnemer maken over het door-
lopen van de procedure leggen wij vast in een 
overeenkomst.

Welke afspraken staat er in de 
overeenkomst?
In de overeenkomst staat onder andere dat 

de gemeente een bestemmingsplanprocedure 
volgt voor de ontwikkeling. De planontwikke-
ling is voor rekening en risico van de initiatief-
nemer. Ook betaalt de ontwikkelaar eventuele 
planschade.

Kunt u reageren op deze 
overeenkomst?
Op deze overeenkomst kunt u niet reageren 
of bezwaar tegen maken U kunt alleen deze 
beschrijving bekijken. Hebt u vragen of wil u 
de overeenkomst inzien? Neem dan contact 
op met de afdeling Ontwikkeling 
tel. 073 6580 140.

Er zijn momenteel geen wegwerkzaamheden.WEGWERKZAAMHEDEN
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BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Sint Janskruid 11 Helvoirt plaatsen van een hekwerk OV20220009
Deutersestraat 35 Cromvoirt wijzigen van goot en nok hoogte  OV20221010
 van de schuur 
Taalstraat 179 Vught uitbreiden van een bestaand bijgebouw OV20221011
Ploegveld 19 Vught realiseren van een dakterras OV20221012
Dennenlaan 20 Vught kappen van tien bomen OV20221013
Molenstraat 7 Helvoirt plaatsen van een zwembad OV20221014
Perceel E 2092 thv Heiweg kappen van een zilveresdoorn OV20221015

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

Kerkstraat 3 A Vught kozijnen vervangen in de voorgevel  OV20211413
 van de woning 
Helvoirtsestraat 1C Helvoirt bouwen van een schuurwoning OV20211387
Loyolalaan 68 Vught plaatsen van een erfafscheiding OV20211415
Loverensestraat 8 Cromvoirt uitbreiden van de woning OV20211440

VERLENGING VAN BESLISTERMIJN
 
perceel I 1841 thv  bouwen van een woning OV20211372
Van Rijswijkstraat  
Boxtelseweg 66 Vught plaatsen tijdelijke woonunit voor een  OV20211388
 periode van 2 jaar

SLOOPMELDINGEN
 
Lage Driesstraat 3 Helvoirt saneren van asbesthoudende bronnen SM20227001
Repelweg 75 Vught slopen van de carport SM20227002

INTREKKING AANVRAAG
 
Voorstraat 20 te Cromvoirt uitbreiden aanbouw van de woning OV20211445
  
AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS                                                                    

Repelweg 40 Vught Aanleggen gehandicaptenparkeerplaats  GP20210025
 voor het parkeren van de personenauto 
 van de bewoner 
 
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Marktveld Vught Ivm werkzaamheden tijdelijke afsluiting  AP20210328
 van een aantal parkeerplaatsen in de 
 periode van 14 februari t/m 25 maart 2022
 
ONTHEFFING GEBRUIK OPENBARE WEG

Marktveld Vught plaatsen van verschillende objecten  AP20210328
 i.v.m. boren van koudebron in de periode 
 van 14 februari t/m 25 maart 2022 
Baron van Hövellplein Vught plaatsen van verschillende objecten i.v.m.  AP20210330
 boren van warmtebron in de periode van 
 31 januari t/m 25 maart 2022 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING  

De onderstaande personen wonen niet meer op het vermelde adres. Daarom zijn zij niet langer 
op dit adres ingeschreven.

Naam  Geboortedatum Datum besluit Uitschrijving wegens
en voorletters      vertrek naar
Obobogo Badoana, S. 07-07-1994 14-01-2022 Onbekend
Smolders, B.  13-02-1979 14-01-2022 Onbekend

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële publicatie kunt u vinden
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. 

De berichten over de bekendmakingen en kennisgevingen op de gemeen-
tepagina van Het Klaverblad zijn geen officiële publicaties.  Aan deze infor-
matie kunnen geen rechten worden ontleend.

BENT U ONDERNEMER IN VUGHT?
Onze bedrijfscontactfunctionaris is er voor u
Bent u ondernemer of wilt u een onderneming in de gemeente starten? Hebt u vragen over 
ondernemen? Neem dan contact op met onze bedrijfscontactfunctionaris, John van Gemert. 
Hij is hét gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemend Vught en de schakel tussen het 
bedrijfsleven en de gemeente. John van Gemert is te bereiken via 073 65 80 680 of mail naar 
ondernemer@vught.nl

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN VUGHT EN HAAREN

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

Houd op woensdag en zaterdag rekening met enige wachttijd. Dit zijn de drukste dagen bij de 
Milieustraat.

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

BOSLAAN AFGESLOTEN 
Van maandag 7 februari tot en met 20 februari
De Boslaan, tussen de kruising met de Boulevard en het Snippenlaantje, gaan we 
opnieuw inrichten. Op maandag 7 februari starten we met de werkzaamheden en 
op zondag 20 februari ronden we de werkzaamheden af. In deze periode is er geen 
doorgaand verkeer mogelijk via de Boslaan naar Cromvoirt. 

Om de impact zo beperkt en kort mogelijk 
te houden, hebben we besloten om de werk-
zaamheden in deze twee weken, inclusief de 
weekenden, uit te voeren. Dit betekent dat 
doorgaand verkeer, in deze periode, naar 
Cromvoirt niet mogelijk is via de Boslaan. 
Van 7 tot en met 11 februari kunt u via de 

Loonsebaan naar Cromvoirt rijden. Van 12 
februari tot en met 20 februari is de kruising 
Loonsebaan- Boslaan afgesloten. U kunt dan 
ook niet via de Loonsebaan naar Cromvoirt 
rijden. Verkeer leiden we om. Maandag 21 
februari kan het verkeer weer gebruik maken 
van de Boslaan.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
•  Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1’ (tot 1 

april 2022)
•  Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan 
‘Helvoirtseweg 100’ (donderdag 9 december 
2021 tot en met woensdag 19 januari 2022)

•  Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘St 
Lambertusstraat ong te Cromvoirt’ (donder-
dag 9 december 2021 tot en met woensdag 
19 januari 2022)

•  Ontwerpbestemmingsplan ‘Wolfskamerweg 
20-22’ (donderdag 16 december 2021 tot en 
met woensdag 26 januari 2022)

•  Ontwerpbestemmingsplan ‘N65 infiltra-

tievoorziening te Helvoirt’ (donderdag 23 
december 2021 tot en met woensdag 02 
februari 2022)

•  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.

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


