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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

Als het hard waait kan de harde wind voor overlast zorgen bij het inzamelen van 
afval. Om te voorkomen dat afval vóór de inzameling wegwaait, geven we een aantal 
tips. Zo houden we de buurt voor uzelf en de buren schoon én veilig.

-  Als het hard gaat waaien, bied uw afval niet 
te vroeg aan. Dus niet op de avond voor de 
inzameling maar pas op de ochtend van de 
inzameling

-  Zet ook alleen volle containers aan de straat. 
Een container met een klein laagje afval wordt 
snel weggeblazen. Haal de container na de 
lediging weer snel naar binnen zodat ze niet 
de straat opwaaien

-  Bind papierbundels vast met touw en maak 
dozen goed dicht. Of plaats een zware doos 
met papier op los karton zodat dit niet kan 
wegwaaien

-  Bind de plastic zakken goed dicht. Veel rond-
slingerend afval komt uit de zakken die niet 
goed zijn dichtgemaakt. Bind daarom ook 
meerdere zakken aan elkaar zodat ze niet de 
straat opwaaien

AFVAL AANBIEDEN BIJ HARDE WIND

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

•  Het verkeer is niet gestremd. Er is plaatselijk 
overlast.

Boslaan – herinrichting - 7 t/m 20 feb
7 t/m 11 februari
•  Boslaan tussen spoorwegovergang en 

Loonsebaan voor al het verkeer gestremd. 
•  Verkeer richting Cromvoirt via Loonsebaan-
Boslaan is nog mogelijk.

12 t/m 20 februari
•  Boslaan tussen spoorwegovergang en 

Boulevard voor al het verkeer gestremd.
•   Verkeer richting Cromvoirt via Loonsebaan-
Boslaan is dan niet meer mogelijk. 

•  Verkeer wordt omgeleid via Helvoirt.

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

•  Het verkeer is niet gestremd. Er is plaatselijk 
overlast.

Dorpsstraat
•  Van 14 t/m 18 februari is het P-terrein volledig 

afgesloten.
•  Vanaf 19 februari is het P-terrein weer gedeel-

telijk bereikbaar.
•  Op 14 februari is er in de Dorpsstraat en 

Torenstraat plaatselijk overlast i.v.m. nutswerk-
zaamheden

WEGWERKZAAMHEDEN

Het nieuwe winkelcentrum en de bovenliggende woningen worden door een WKO-
installatie op een milieuvriendelijke manier verwarmd en gekoeld. Hiervoor zijn twee 
waterbronnen nodig, die zich op 80 meter diepte in de bodem bevinden. De werk-
zaamheden om de bronnen te boren, duren ongeveer 4 weken.

2de participatieweek Mobiliteitsvisie 2035
HEBT U ZICH AL AANGEMELD?
De gemeente Vught werkt 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 veran-
derend 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? 

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 7 februari. 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.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

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

•  Ontwerpbestemmingsplan ‘N65 infiltra-
tievoorziening te Helvoirt’ (donderdag 23 
december 2021 tot en met woensdag 02 
februari 2022)

•  Het ontwerpwijzigingsplan ‘Baarzenstraat 19a’ 
(donderdag 27 januari 2022 tot en met 9 
maart 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.

OPENING DRIE TOERISTISCHE INFORMATIE PUNTEN 
IN VUGHT
Op donderdag 10 februari opent wethou-
der Du Maine om 10.30 uur officieel de 
drie vernieuwde Toeristische Informatie 
Punten (TIP’s) in de gemeente Vught. 

De informatiepunten, voorheen VVV-
locaties, zijn gevestigd in DePetrus (Vught), 
het HelvoirThuis (Helvoirt) en Guldenberg 
(Helvoirt). Op 1 januari 2022 zijn de TIP’s zelf-
standig verder gegaan onder de vlag van Bezoek 
Vught. 

Ontdek Vught, Cromvoirt en Helvoirt
In Vught, Cromvoirt en Helvoirt valt veel te 
ontdekken. Wat er is te doen en waar u het 
vindt, ziet u op bezoekvught.nl. Ontdek onze 
schatten, leer de historie kennen en ontspan u 
in onze mooie natuur en gezellige centra.  

HISTORISCHE WANDELING IN VUGHT 
Wandelt u mee?

Hebt u interesse om mee te doen aan een 
historische wandeling? Meld u zich dan aan via 
Liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl. U bepaalt samen 
met Liesbeth de datum en tijd. Hebt u een ver-
zoek voor een bepaald tijdstip? Geef dit dan bij 
uw aanmelding aan.
De wandelgroep bestaat uit maximaal 15 per-
sonen. De kosten bedragen € 7,- per persoon. 
De opbrengst gaat naar de Heijmstichting. 
Deze Stichting biedt financiële hulp aan oude-
ren in Vught.

AANLEG BRONNEN VOOR DE WARMTE KOUDE 
OPSLAG-INSTALLATIE MARKTVELDPLEIN
Start werkzaamheden op maandag 31 januari

Waar komen de bronnen?
De bron voor aanvoer van warm water komt 
op de huidige parkeerplaats van de Albert 
Heijn en de bron voor koud water aan de 
HEMA-zijde. 

Planning werkzaamheden
Op maandag 31 december zijn de voorberei-
dende werkzaamheden gestart. Op de plekken 
waar de bronnen komen, wordt het asfalt weg-
gehaald en trilt een kraanwagen een buis in de 
grond. Vrachtwagens vervoeren water en zand. 

Op woensdag 2 februari start het boren van 
de bronnen.

De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast 
veroorzaken. Ook zijn er tijdelijk minder par-
keerplaatsen bij de Albert Heijn beschikbaar. In 
de eerste drie weekenden staat er een par-
keerregelaar om het parkeren in goede banen 
te leiden.

Meer informatie
Kijk op www.updates.marktveldplein.nl voor 
het laatste nieuws.  
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BEKENDMAKING M.E.R. BEOORDELINGSBESLUIT 

De gemeenteraad heeft op 16 december 2021 een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen. Dit 
besluit houdt verband met het bestemmingsplan N65 Vught en het bestemmingsplan N65 
Helvoirt. Op basis van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage moet bepaald 
worden of er sprake is van nadelige milieugevolgen op de milieu- en leefomgevingskwaliteit in en 
rondom dit gebied. De gemeenteraad heeft in het m.e.r.-beoordelingsbesluit vastgesteld dat de 
reconstructie van de N65 geen aanzienlijke milieueffecten heeft. Daarom hoeft er geen milieuef-
fectrapport (MER) te worden opgesteld (artikel 3 Besluit milieueffectrapportage).

Ter inzage
Het besluit en de aanmeldingsnotitie liggen met ingang van donderdag 3 februari 2022 gedurende 
6 weken ter inzage tijdens de openingsuren in het gemeentelijke Klant Contact Centrum (KCC) 
van de gemeente Vught, Secretaris van Rooijstraat 1 in Vught (073-6580680).

Dit bericht is geen officiële publicatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
De officiële publicatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl 

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

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.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Zonneweilaan 11 Vught bouw van een zwembad OV20221027
Pastoor van den Houtstraat 6  aanbouw aan de achterzijde, plaatsen OV20221028
Vught dakkapel en verduurzamen woning 
Kerkstraat 32 Helvoirt plaatsen van een zorgunit aan de zijkant  OV20221029
 van de woning en verwijderen van coniferen 
Perceel E 4397 thv Jagersboschlaan aanleggen van een in-/uitrit en verwijderen  OV20221030
 van bebossing en bomen 
Notenluststraat 25 Vught verbouwen van de woning OV20221031
Perceel E 1006 thv  kappen van een zomereik OV20221032
Helvoirtsestraat 7a 
Perceel I 1631, 878, 1540 en  aanleggen van een persriool OV20221033
1539 Golfbaan Cromvoirt 
Helvoirtseweg 77 Vught uitbouwen van de woning OV20221034
Molenvenseweg 21 Vught maken van een nokverhoging OV20221035
Vogelkerslaan 3 Vught gevelwijziging woning OV20221036

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
 
Omgevingsvergunning

Van Voorst tot Voorststraat 73  plaatsen van een schutting en haag OV20211410
Vught 
Helvoirtseweg 95 te Vught kamergewijze bewoning door  OV20211422
 maximaal 4 personen 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

Vogelkers 27 Helvoirt plaatsen van twee dakkapellen aan de  OV20211352
 voorzijde van de woning 
Kruishoeveweg 3 Vught wijziging in de gevelaanzichten OV20220021
Marktveld 18 Vught luifel vervangen door markies OV20221002
Glorieuxlaan 1 Vught plaatsen van een kunstwerk OV20221007
Guldenberg 12A Helvoirt nieuwbouw bedrijfswoning OV20211397
  
Standplaatsvergunning

Rouppe van der Voortlaan 46  standplaats voor plantjesmarkt Lidl van AP20220009
(Lidl) Vught woensdag 6 t/m zaterdag 9 april 2022 
 van 07.30-20.00 uur 
Vincent van Goghplein Helvoirt standplaats voor de verkoop van  AP20220017
 bloemen en planten tijdens de weekmarkt 
 op donderdagmiddag tussen 12.30-17.30 uur 
  
Evenementenvergunning

Helvoirt Garageverkoop voor verkoop overbodige  AP20220019
 huisraad op 11 september 2022 van 
 10.00-16.00 uur 

SLOOPMELDINGEN
 
Loonsebaan 10 Vught saneren van asbesthoudende bronnen M20227004 

GEBRUIKSMELDING
 
Esschestraat 118 Vught brandveilig gebruik GM20218007

OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ PROJECT
 
Omgevingsvergunning

Van Rijswijkstraat 30 Cromvoirt plaatsen van een dakkapel aan de OV20211423 
 voorzijde van de woning

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
 
Baarzenstraat 19 B Vught starten van activiteiten MM20210039 

ONTHEFFING GELUIDSHINDER
 
Secr. van Rooijstraat  wegens werkzaamheden kan er geluidshinder AP20220021
(Rozenoord) Vught ontstaan vanaf donderdag 3 februari 07.30 uur 
 tot vrijdag 4 februari 2022 06.00 uur 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl


