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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

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, educa-
tieve, 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.

TIJDELIJKE SUBSIDIE KOSTEN 
CORONATOEGANGSBEWIJS
Vraag de subsidie vóór 1 februari 2022 aan

Gijselsestraat – Werkzaamheden ProRail
•  De spoorwegovergang Gijselsestraat in 

Helvoirt is op 13 januari van 00.30 tot 05.30 
uur afgesloten

•  Doorgaand verkeer leiden we om

WEGWERKZAAMHEDEN

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

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

•  Bestemmingsplan ‘Kom Helvoirt, partiële 
herziening Torenakker (2021)’ (donderdag 2 
december tot en met woensdag 12 januari 
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.

KERSTBOOMINZAMELING OP ZATERDAG 8 JANUARI
Op zaterdag 8 januari halen we uw kerstboom op. Leg de boom voor 7.30 uur goed zichtbaar op 
de stoep. Dicht bij de rijbaan. Het liefst zo dicht mogelijk bij elkaar in de straat. U kunt de boom 
ook gratis inleveren bij de Milieustraat Vught. Dat kan op woensdag- en vrijdagmiddag van 12.30 
tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 16.00 uur.

Let op:
ANDERE INZAMELDAGEN GFT AFVAL IN 2022
In 2022 verandert voor een aantal adressen in de gemeente de inzameldag van 
het gft afval. De route die normaal op een woensdag, donderdag of vrijdag gereden 
wordt, verschuift naar maandag. 

Kijk goed op de Afvalkalender 2022
Op de afvalkalender 2022 ziet u wanneer 
de vuilniswagen in 2022 bij u langskomt. U 
vindt de kalender via de Afvalstoffendienst 
App of u print deze uit als pdf. U vindt de 

kalender op www.vught.nl onder afval. Kunt 
u de afvalkalender niet vinden? Bel dan met 
de klantenservice van de Afvalstoffendienst, 
bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 
uur op nummer 073 – 615 65 06.

Wij wensen alle
inwoners van

Vught een 
heel gezond

 en 
gelukkig 

2022

GLADHEIDSBESTRIJDING: WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR
Tijdens de wintermaanden zorgen wij voor veilige en berijdbare wegen en fietspaden. 
Deze winterperiode strooien we preventief met zout: dus voordat we gladheid ver-
wachten. Zo proberen we gladheid zo veel mogelijk te voorkomen. Wij houden het 
weer via Meteoconsult goed in de gaten. Dag en nacht staan we klaar om de gladheid 
in Vught, Cromvoirt en Helvoirt te bestrijden. 

Let zelf ook goed op
De wegen kunnen, nadat we gestrooid hebben, 
nog steeds glad zijn. Bij temperaturen onder de 

-7 graden werkt het gestrooide zout niet meer. 

Waar strooien we?
We kunnen niet alles in één keer strooien. We 
strooien eerst de bus- en hoofdfietsroutes 
en daarna de overige hoofdwegen en nabij 
gemeentelijke gebouwen, winkelcentra, ver-
pleeg- of verzorgingsinstellingen en kerkpleinen. 

Tips om zelf iets te doen tegen gladheid
•  Houd rekening met elkaar. Houd de toegang 

naar én de stoep voor uw woning sneeuwvrij 
• Zorg dat u strooizout in huis hebt
•  Veeg eerst de sneeuw weg voordat u gaat 

strooien
•  Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand 
er last van heeft

•  Houd goten en rioolputten vrij van sneeuw
•  Denk aan het milieu, een beetje strooizout 

heeft al het gewenste effect
•  Strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar 

te maken
•  Strooi alleen zout op plekken waar gereden 

en gelopen wordt.
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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 
gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1 te Vught. Tegen betaling kunt u afschriften ontvan-
gen 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.

Op de hoogte blijven van vergunningaanvragen bij u in de buurt?
Schrijf u dan in voor de e-mailservice van de overheid. Ga naar overheid.nl en klik 'Berichten 
over uw buurt' aan. Via 'Bewaar deze zoekopdracht' bent u dan aangemeld en ontvangt u bericht 
van elke vergunningaanvraag in uw buurt. Op ‘Berichten over uw buurt’ staan de officiële publi-
caties van de gemeente van de afgelopen twee maanden. U kunt zich altijd afmelden voor de 
e-mailservice.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Loonsebaan 40 Vught vervangen garage OV20211439
Loverensestraat 8 Cromvoirt uitbreiden van de woning OV20211440
De Heun 4 Vught legaliseren dakterras OV20211441
Achterstraat 38 Helvoirt oprichten carport OV20211442
Perceel C2226, t.h.v.  kappen dode zomereik OV20211443
Boxtelseweg 22 Vught 
Voorstraat 20 Cromvoirt vergroten aanbouw woning OV20211445
Van de Pollstraat 2 Vught wijzigen van de gevel tbv vergunning  OV20211444
 brandveilig gebruik 
Loonsebaan 10 Vught vervangen aanbouw achterzijde OV20211447
Perceel A654 nst  bouw van tijdelijke parkeervoorziening OV20211450
Lunettenlaan 102D 
Repelweg 38 Vught verwijderen muur tussen kamer en keuken OV20211451

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning

Eikenheuveldreef 12 Vught wijzigen in-/uitrit OV20211365

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

Van Miertstraat 21 Vught plaatsen dakkapel aan de achterzijde OV20211407
Maarten Tromstraat 57 Vught realiseren dubbele nokverhoging OV20211360
Torenstraat 51 Helvoirt interne verbouwing en gevelwijziging  OV20211400
 van rijksmonument 
Kreitestraat 9 Helvoirt transformatie van een stalruimte naar  OV20211342
 een dagbestedingsruimte 
Amalia van Solmslaan 6 Vught plaatsen van een poort OV20211371
Deutersestraat 43 Cromvoirt bouwen observatiehal voor paarden OV20211345
Perceel E686 t.h.v.  tijdelijk plaatsen van een sanitaire unit OV20211392
Helvoirtsestraat 1 Helvoirt 
Esscheweg 5 Vught verbouwen woning OV20211378.
Molenhei 1-37, Molenakker  dakrenovatie aan de buitenzijde OV20211426
1-7/13-19/23-33, Molenakker 2-38, 
Molenrijnselaan 23-29 Vught 
Aloysiuslaan 17 Vught plaatsen van een gaaswerk en twee  OV20211435
 schuttingen met klimop 
Aert Heymlaan 5 B Vught aanleggen van een in-/uitrit OV20211375
Perceel A592 achter  kappen van een dode eik OV20211383
Astorias 42 Vught 
Taalstraat 155 te Vught legaliseren van een woning in een  OV20211298
 kantoorpand 
Bremlaan 10 Vught plaatsing van een poort bij oprit,  OV20211376
 een looppoort en gaashekwerk 
Perceel L 4291 thv  het realiseren van tijdelijke zuiveringsunits OV20211278
Van Voorst tot Voorststraat en ondergrondse leidingen 
Van Rijswijkstraat 36,38, 40  bouwen van vier woningen OV20211357
en 42 Cromvoirt 

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
Jan van Ruusbroeckstraat 50 Vught verbouwen van de vliering tot  OV20211393
 tweede verdieping 
Michiel de Ruyterweg 86 Vught maken van een nokverhoging OV20211338

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Gogelstraat 3 Vught brandveilig gebruik voor zorg- en  UV20214007
 herstelinstelling Villa Le Monde 

Standplaatsvergunning

Lambertuskerk Cromvoirt standplaatsvergunning voor de verkoop  AP20210313
 van friet en snacks elke zondag van 
 12.00 tot 20.00 uur van 2 januari t/m 
 25 december 2022 
 
ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG

Omgevingsvergunning

Van de Pollstraat 2 Vught realiseren brandvertragende wand  UV20214004
 OBS de Piramide 
 
INTREKKING AANVRAAG 

Omgevingsvergunning

Michiel de Ruyterweg 74 Vught realiseren van een dakopbouw 
 
SLOOPMELDINGEN

Torenstraat 49-51 Helvoirt saneren van asbestbronnen SM20217119 
Jorisakkerstraat 17 en 19 Helvoirt slopen twee woningen in verband  SM20217117
 met brandschade 
Spechtbos 5 Helvoirt slopen recreatiewoning t.b.v. nieuwbouw SM20217112
Glorieuxlaan 4 Vught verwijderen drie asbesthoudende deuren SM20217239
Maarten Trompstraat 17 Vught verwijderen asbesthoudende materialen SM20217123
 
MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN

Rosa Parksstraat 4 te Vught realiseren gesloten bodemenergiesysteem  MM20210010 
 buiten inrichtingen 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl


