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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 volgende 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)? U kunt 
een exemplaar, tijdens openingstijden, ophalen 
bij het gemeentekantoor, bibliotheek Vught en 
in het Van Gogh Helvoirt informatiecentrum 
(HelvoirThuis), Kloosterstraat 30.

NIEUWE 
GEMEENTEGIDS 
VUGHT 2022

TARIEVEN AFVALSTOFFENHEFFING 2022
De nieuwe tarieven voor de afvalstoffenheffing in 2022 zijn bekend. Alle bewoners 
betalen een vast prijs per jaar. Hoeveel dit is, hangt af van in wat voor een soort huis 
u woont. (bv. Hoogbouw, laagbouw etc.) Daarnaast betalen bewoners van de laagbouw 
een bedrag per keer dat hun container geleegd wordt. De groene container kost u per 
lediging niets.

Woont u in een flat of appartement? (u maakt gebruik van een verzamelcontainer)
- Als u alleen woont zijn de vaste kosten:  €175,68
- Als u met anderen woont zijn de vaste kosten: €274,32

Woont u in een laagbouwwoning? (u hebt een eigen groene en grijze container)
- Als u alleen woont zijn de vaste kosten: €124,20
- Als u met anderen woont zijn de vaste kosten: €188,28

De nieuwe tarieven per lediging van de grijze container zijn: 

Kleine grijze container (40 liter) €4,40

Gewone grijze container (140 liter) €10,10

Grote grijze container (240 liter) €16,30

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.

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING  

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer 
wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Het 
college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. 
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven. 

Naam  Geboortedatum Datum besluit Uitschrijving wegens
en voorletters      vertrek naar
Donkers-van der Gracht, A.I. 13-02-1926 07-01-2022 Onbekend

Procedure
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraag-
nummer

START VERKOOP 12 BOUWKAVELS IN DEN HOEK 
HELVOIRT
We zijn gestart met de verkoop van 12 bouwkavels in Den Hoek in Helvoirt. De 
verkoop gaat door middel van een biedingsproces bij notariskantoor Huijbregts in 
's-Hertogenbosch.

Het plan bestaat uit 12 bouwkavels waarvan 
acht kavels voor de bouw een vrijstaande 
woning en vier kavels die voor de bouw van 
twee onder een kapwoningen bedoeld zijn. 
U bent dus zelf opdrachtgever en bouwt uw 
nieuwbouwwoning naar eigen wens en behoef-
te natuurlijk binnen de kaders.

Kavels
Het grondoppervlak van de kavels loopt uiteen 
van 315 tot 628 vierkante meter. De grond-

prijzen zijn vanaf € 465,85 per m2 (exclusief 
kosten koper, inclusief BTW). U kunt een bod 
uitbrengen op drie kavels van uw voorkeur.

Meer informatie?
De kavelpaspoorten kunt u vinden op 
www.beekhuizenmakelaardij.nl. Wilt u meer 
weten over de kavels? Neem dan contact op 
met Beekhuizen Makelaardij in Helvoirt, tele-
foon 0411- 611302 of 06-21395588 of per mail: 
info@beekhuizenmakelaardij.nl 

BERICHT VAN DE KONINKLIJKE LANDMACHT
Op donderdag 13, 20 en 27 januari 2022 worden er op het oefenterrein van de Koninklijke 
Landmacht enkele Thunderflashes (donderslagen) afgestoken. Dit gebeurt bij de Baileybrug tussen 
de achterpoort van Brederokazerne naar het oefenterrein De Kamp. 

Wanneer?
• Donderdag 13 januari 2022 tussen 11.30 en 12.30 uur
• Donderdag 20 januari 2022 tussen 11.30 en 12.30 uur
• Donderdag 27 januari 2022 tussen 11.30 en 12.30 uur
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BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Deutersestraat 30, Cromvoirt plaatsen van zonnepanelen OV20211452
Kolonel Thomsonlaan/ kappen van elf bomen OV20221001
Loonsebaan 187 percelen 3705 
4372 en 3706, Vught 
Vughterhage 76, Vught bouwen van een overkapping OV20220002
Marktveld 18 Vught, Café Oud Zuid vervangen van de luifel door een markies OV20221002
Lijsterbeslaan 11, Vught kappen berkenboom OV20221003
Peperstraat 1, Vught woning splitsen in twee appartementen OV20221004
Loonsebaan 171, Vught legaliseren carport OV20221005
Glorieuxlaan 1, Vught plaatsen van een kunstwerk OV20221007
Glorieuxlaan 4, Vught plaatsen achterzet ramen bij  OV20221008
 monument Roucouleur 

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

In- en uitritmelding

Rembrandtlaan 44 Vught realiseren van een in-/uitrit aan de  OV20211356
 voorkant/zijkant van de woning 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

Rouppe van der Voortlaan 46,  plaatsen van een parcellocker OV20211428
Vught 
Van de Pollstraat 2, Vught plaatsen van een nooddeur ten behoeve  OV20211444
 van de brandveiligheid 
Loverensestraat 3, Cromvoirt bouwen van 18 recreatiewoningen OV20211420

OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ PROJECT

Marktveld 5, Vught plaatsen van een airco buitenunit aan de  OV20211436 
 achtergevel onder de dakrand 
  
SLOOPMELDINGEN

Aert Heymlaan 27, Vught slopen bestaande woning t.b.v.  SM20217122
 bouwen van nieuwe woning 
 
ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Esscheweg 205, Vught veranderen van activiteit MM20210034 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

Gijselsestraat – Werkzaamheden ProRail
•  De spoorwegovergang Gijselsestraat is op 13 

januari van 00.30 tot 05.30 uur gestremd.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

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.

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 
gemeentepagina van Het Klaverblad zijn geen officiële publicaties.  
Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.


