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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 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 reke-
nen? 

HULP EN ONDERSTEUNING ONDERNEMER
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 financieel 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.

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 com-
puter 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 een-
voudig kunt deelnemen. De keuze voor digitale 
bijeenkomsten 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. 

2de participatieweek Mobiliteitsvisie 2035
PRAAT MEE OVER HET VERKEER IN DE 
TOEKOMST

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.

Van Voorst tot Voorststraat, Gogelstraat, 
Versterstraat en Versterplein – bodem-
saneringswerkzaamheden – 24 jan t/m 
9 feb

•  Geen stremming voor het verkeer tijdens 
werkzaamheden.

Boslaan – herinrichting - 7 t/m 20 feb
•  Boslaan tussen spoorwegovergang en 

Boulevard gestremd voor al het verkeer;
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Gogelstraat, Versterstraat, Van Voorst tot 
Voorststraat – nutswerkzaamheden – 7 
t/m 18 feb

•  Geen stremming voor het verkeer tijdens 
werkzaamheden.

WEGWERKZAAMHEDEN

GRATIS TANDZORG VOOR KINDEREN TOT 18 JAAR 
Het is belangrijk dat mensen regelmatig 
naar de tandarts gaan. Dit geldt vooral 
voor kinderen en jongeren omdat hun 
gebit dan nog in volle ontwikkeling is. Het 
leggen van een goede basis voor tand-
zorg begint dan ook op hele jonge leeftijd. 
Geld hoeft hierbij geen probleem te zijn 
omdat kinderen tot 18 jaar gratis naar de 
tandarts kunnen. 

De kosten voor de tandzorg worden vergoed 
uit de basisverzekering. Ook is het eigen risico 
hierop niet van toepassing. Het gaat om behan-
delingen als periodiek preventief onderzoek, 
verwijderen van tandsteen, fluoridebehandeling, 
etc. Maar ook om vervolgafspraken. Kosten 
voor een beugel (orthodontie) vallen weer 
niet onder de basisverzekering. Hiervoor kunt 
u een aanvullende verzekering afsluiten. 

Kijk voor meer informatie op de website van 
poliswijzer.nl.

BOSLAAN AFGESLOTEN 
Van maandag 7 februari tot en met zondag 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)

•  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.
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BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Perceel D 5778 en D 5816  bouwen van 13 woningen OV20221016
Ochtendgloren Helvoirt 
Mr. Harry Hollalaan 41 Vught plaatsen van een dakkapel OV20221018
Capellebosdreef 18 Vught realiseren van een tweede inrit aan de  OV20221019
 linkerzijde van de woning 
Kerkstraat 76 Vught plaatsen van een warmtepomp en  OV20221020
 laadpalen met elektriciteitskastje 
Kruishoeveweg 3 te Vught wijziging in de gevelaanzichten OV20220021
Rembrandtlaan 45 Vught plaatsen van een overkapping OV20221022
Achterstraat 21 Cromvoirt vergroten van de kelder OV20221023
Perceel E 2878 , 4373 en 4245  kappen van negen eikenbomen OV20221024
thv gedeelte tussen Boulevard en 
Spoor incl. kruising Loonsebaan 
Perceel L 4211 Rinascente thv  nieuwbouw van vier vrijstaande woningen OV20221025
Helvoirtseweg en twee woningen 2-onder-1 kap 
Hoef ten Halve 3 Helvoirt kappen van een zieke eik OV20221026

OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ PROJECT
 
Koninginnelaan 1 B Vught plaatsen van een kozijn met twee  OV20211296
 openslaande deuren in het klaslokaal
 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

Spechtbos 5 Helvoirt nieuwbouw recreatiewoning OV20211408
Heikantstraat 14 A Vught intern wijziging tbv het realiseren  OV20211409
 van een extra woning
 

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
 
De Dijk 4 b Helvoirt veranderen van bedrijf MM20210029
Lunettenlaan 102 te Vught veranderen van inrichting tijdelijke plaatsen  MM20210038
 van een tent op het CBRN gedeelte 
 (verlenging) 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

GEZAMENLIJKE 
COMMISSIE   
Donderdag 3 februari om 20.00 uur

ONTWERPWIJZIGINGSPLAN ‘BAARZENSTRAAT 19A’ 

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Baarzenstraat 19a’ gaat over het omzetten van de bestaande bedrijfs-
woning naar een reguliere woning. De bestemming wordt met dit wijzigingsplan omgezet naar 
‘Wonen’. U kunt de stukken o.a. raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
ID-nummer NL.IMRO.0865.vghWPbaarzenstr19a-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.

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

Op donderdag 3 februari aanstaande vergadert de Gezamenlijke Commissie digi-
taal. De vergadering begint om 20.00 uur. Tijdens de vergadering debatteren raads-, 
burger- en collegeleden over onderstaande agendapunten. 

De conceptagenda en de bijlagen zijn in 
de vergaderkalender te raadplegen 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-
dering fysiek bij te wonen.

Onderwerpen die opiniërend in de commissie 
worden besproken: 
•  Planaanpassing De Wieken op verzoek 

van fractie Gemeentebelangen
  Twee vragen staan centraal: 1. Moeten de 

Lidwinaschool en Willibrordusschool wel 
of niet gesloopt worden? 2. Welke andere 
mogelijkheden, naast woningbouw, zien frac-
ties voor gebruik van de leegstaande scho-
len?

• Startnotitie gezondheidsbeleid
  In het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ 

staat het concept ‘Positieve gezondheid’ cen-
traal. Een nieuw gezondheidsbeleid voor de 
komende jaren wordt hiermee geformuleerd. 
Deze startnotitie biedt de raad de ruimte 
om accenten aan te geven bij de voorge-
stelde lijnen, thema’s en aanpak. 

Ter voorbereiding op besluitvorming in de 
raadsvergadering van 10 februari worden in de 
commissie besproken:
•  Vaststellen voorwaarden anti-specula-

tiebeding en zelfbewoning
  Gemeente Vught heeft als opgave voldoende 

kwalitatieve, betaalbare woningen te realise-
ren voor haar inwoners. Het streven is een 

woningvoorraad die duurzaam bereikbaar en 
betaalbaar is voor de inwoners van Vught. In 
de praktijk ontstaan echter situaties die het 
bemoeilijken om deze opgave effectief op 
te pakken. Dit is de reden dat voorgesteld 
wordt om een anti-speculatiebeding en de 
zelfbewoningsplicht in te stellen voor wonin-
gen tot € 600.000,- (middel dure koopgrens).

•  Lokale Inclusie Agenda (LIA) 2022-
2026 

  In de beleidsnotitie Lokale Inclusie Agenda 
2022-2026 ‘Meedoen, meetellen’ wordt 
het beleid op hoofdlijnen geschetst. Tevens 
wordt beschreven hoe deze tot stand is 
gekomen. Ook de uitvoeringsagenda met 
concrete activiteiten voor de periode 2022-
2024 is opgenomen.

•  Instemmen zienswijze Kadernota 
Gemeenschappelijke Regeling: 

 o BHIC
 o Veiligheidsregio Brabant-Noord
 o GGD Hart voor Brabant
 o Omgevingsdienst Brabant Noord 

Indien u over een geagendeerd onderwerp uw 
mening kenbaar wilt maken, dan is het mogelijk 
om tijdens de commissievergadering digitaal 
in te spreken. U krijgt als inspreker de gele-
genheid 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.

RECTIFICATIE ‘OVEREENKOMST GESLOTEN MET 
ONTWIKKELAAR WOLFSKAMERWEG 20-22’.
Op de gemeentepagina van Het Klaverblad d.d. 19 januari vindt u het artikel ‘overeenkomst 
gesloten met ontwikkelaar Wolfskamerweg 20-22’. Hierin staat dat u de gesloten overeenkomst 
kunt inzien. Dit is onjuist. U kunt namelijk alleen de zakelijke omschrijving van deze overeen-
komst inzien. U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling tel. 073 6580 140. 
Ook als u vragen hebt over deze beschrijving.
 

Officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Vught plaatsen we op 
www.officielebekendmakingen.nl. U vindt daar ook meer informatie over de inzagetermijn, ziens-
wijze en de eventuele bezwaren beroepsmogelijkheden.

U kunt de publicaties (m.u.v. VOW) inzien aan de ontvangst- en informatiebalie van het gemeente-
kantoor, 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.


