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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

RAADSVERGADERING
Donderdag 10 februari om 20.00 uur

EXTRA GEZAMENLIJKE 
COMMISSIEVERGADERING
Donderdag 10 februari om 19.00  uur

Op 7 februari is de tweede participatieweek van de Mobiliteitsvisie 2035 gestart

Wilt u meepraten? Vragen stellen? Op de hoogte blijven? Maak dan gebruik van het digitale
inloopspreekuur Mobiliteitsvisie 2035:

• Donderdag 11 februari
• Tussen 17:00 en 18:00 uur
• Deelnemen kan via Microsoft Teams. Kijk op www.wijinvught.nl/mobiliteitsvisie 
• Onze mobiliteitsexperts staan u graag te woord voor alle vragen, opmerkingen of tips 

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

april 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.

Tijdens het GeheugenCafé nemen Bart Lips en Miriam van der Burgt u mee in de 
wereld van jonge mensen met dementie. 

HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
Woensdag 9 februari in WZC Theresia

Bart en Miriam geven informatie over diagnose, 
ziektebeeld en procesverloop. Ook geven ze 
uitleg over het expertisecentrum voor Jonge 
Mensen met Dementie Vivent te Rosmalen, 
waar Miriam werkt.

Vooraf aanmelden via e-mail
De lezing wordt gehouden in WZC Theresia, 

Molenrijnselaan 48 in Vught. Aanvang is om 
19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De toegang 
is gratis. Om voor iedereen een zitplaats te 
regelen, dient u zich per mail aan te melden via 
geheugencafevught@gmail.com. Tijdens deze 
avond is ook de Geheugenbibliotheek ver-
tegenwoordigd met informatiemateriaal en 
boeken over dementie.

Doet u mee? En trek een warme trui aan. Met de Warmetruiendag op 11 februari 
2022 vieren we de grootste klimaatactie van Nederland met als motto ‘verwarm jezelf, 
niet de wereld!’. 

VRIJDAG 11 FEBRUARI 16E WARMETRUIENDAG
Zet u de verwarming ook wat lager?

Samen besparen
Door de verwarming een graadje lager te zet-
ten en een warme trui aan te trekken, bespaart 
u eenvoudig CO2. CO2 is één van de veroorza-
kers van de klimaatverandering, de opwarming 
van de aarde. Nederlanders zijn zeer bereid tot 
klimaatvriendelijk gedrag blijkt uit onderzoek 
van de Universiteit van Cambridge. Door mee 
te doen aan de Warmetruiendag besparen we 
samen energie en dat geeft energie!

Doet u ook mee?
We willen iedereen laten zien dat we voor een 
duurzaam Vught gaan. Doet u ook mee? Maak 
dan op vrijdag 11 februari een selfie met uw 
warme trui aan of laat u fotograferen en deel 
deze foto op social media met de vermelding 
#Vught #Warmetruiendag. 

Hebt u geldzorgen of schulden? Vind u het moeilijk om zelf geldproblemen op te los-
sen? Bijvoorbeeld omdat u niet precies weet welke rekeningen u wel betaald en welke 
nog niet. Omdat u het lastig vindt om de zorgverzekeraar te bellen voor een beta-
lingsregeling. Of omdat u de rekeningen op dit moment niet kunt betalen. Herkent 
u dit?

VRAAG EN ACCEPTEER HULP BIJ GELDPROBLEMEN

Wegwijs+ kan u helpen door orde te scheppen in uw financiële situatie. Zij luisteren naar uw 
verhaal en kijken samen met u welke hulp u nodig hebt. Neem deze hulp aan. Zo voorkomt u dat 
een enkele betalingsachterstand oploopt tot een enorme schuld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wegwijs+ via tel. 073 65 80 750 of via 
wegwijs@vught.nl. Meer informatie vindt u ook op www.wegwijsplus.vught.nl

Wat is vroegsignalering?
Met vroegsignalering wil de gemeente voorkomen dat inwoners schulden krijgen die moei-
lijk op te lossen zijn. Maar ook voorkomen dat er een incassobureau of een deurwaarder op 
iemand afgestuurd wordt. De gemeente heeft afspraken gemaakt met de vasten-lasten-part-
ners (woningbouwcoöperatie, Brabant Water, zorgverzekeraars en de energieleveranciers) 
om ervoor te zorgen dat u altijd hulp aangeboden krijgt als er een betalingsachterstand is. 
De vaste-lasten-partners nemen eerst zelf contact op met hun klanten om een betalingsre-
geling te treffen. Als dat niet lukt, dan geeft de vaste-lasten-partner aan de gemeente door 
dat iemand een of meerdere keren niet heeft betaald. Wegwijs+ neemt daarna contact met 
u op.

Op donderdag 10 februari jl. vindt er een extra digitale Gezamenlijke commissiever-
gadering plaats, om 19.00 uur. 

Tijdens deze vergadering wordt de Startnotitie gezondheidsbeleid behandeld. 
In het coalitieakkoord ‘Een nieuwe start’ staat het concept ‘Positieve gezondheid’ centraal. Een 
nieuw gezondheidsbeleid voor de komende jaren wordt hiermee geformuleerd. Deze startnotitie 
biedt de raad de ruimte om accenten aan te geven bij de voorgestelde lijnen, thema’s en aanpak. 

De vergadering is rechtstreeks te volgen via het YouTube kanaal van de griffie. De conceptagenda 
en de bijlagen zijn in de vergaderkalender te raadplegen op 
www.gemeenteraad.vught.nl. 

Op donderdag 10 februari aanstaande vergadert de gemeenteraad digitaal, om 20.00 
uur.  Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze 
avond op de agenda staan. Bij de 'Bespreekstukken' gaan de partijen met elkaar in 
discussie, voordat er een besluit wordt genomen. 

De vergadering is rechtstreeks te volgen via het YouTube kanaal van de griffie. De conceptagenda 
en de bijlagen zijn in de vergaderkalender te raadplegen op www.gemeenteraad.vught.nl. 

Hamerstuk
• Lokale Inclusie Agenda 2022-2026

Bespreekstukken
•   Zienswijze Kadernota 2023 Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie 

Centrum (BHIC)
  De gemeenteraad kan via een zienswijze aangeven welke voorkeur zij heeft voor de bekostiging 

van de e-depotvoorziening. 
•   Zienswijze Kadernota 2023 Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 

(VRBN)
  De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op de Kadernota 2023. 

Ook kunnen zij eventuele wensen en bedenkingen kenbaar maken inzake de voorgenomen 
toetreding tot de stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s en de stichting Waarborgfonds.

•  Zienswijze Kadernota 2023 Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant
  Deze kadernota is de eerste stap naar de begroting van de GGD voor 2023. Via een zienswijze 

kunt u aandachtspunten aan GGD meegeven, die verwerkt worden in de uitwerking van de 
begroting voor 2023.

•  Zienswijze Kadernota 2023 Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord 
(ODBN)

  De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de voorgelegde 
Kadernota 2023 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord.

• Hardheidsclausule Tozo 1
  De hardheidsclausule is opgesteld omdat het door het Rijk niet billijk wordt gevonden dat, 

gezien het grote maatschappelijke belang van het ondersteunen van ondernemers en de moei-
lijke omstandigheden waaronder gemeenten uitvoering moesten geven aan de regeling, gemeen-
ten hierbij grote financiële risico's lopen bij fouten of onzekerheden bij de uitvoering van Tozo. 



     Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl           Gemeente Vught              @Vught            @gemeentevught       Tel. 073 65 80 680. Kijk ook op www.vught.nl           Gemeente Vught              @Vught            @gemeentevught  

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
Vadizadeh, M.R. 31-07-1968 04-02-2022 Onbekend

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

ONTWERPWIJZIGINGSPLAN ‘BAARZENSTRAAT 11A, VUGHT’ 

Het ontwerpwijzigingsplan gaat over het omzetten van de bestaande bedrijfswoning aan de 
Baarzenstraat 11a naar een reguliere woning. Met dit ontwerpplan wordt de bestemming gewij-
zigd naar ‘Wonen’.

U kunt de stukken o.a. raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
ID-nummer NL.IMRO.0865.vghWPBaarzenstr11a-ON01

Dit bericht is geen officiële publicatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
Deofficiële publicatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl U kunt de stukken ook raadple-
gen 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.

Van Voorst tot Voorststraat, e.o. – bodem-
saneringswerkzaamheden – t/m 9 feb

•  In de Van Voorst tot Voorststraat, Gogelstraat, 
Versterstraat en Versterplein is overlast van-
wege saneringswerkzaamheden.

•  De rijweg is niet gestremd. Er is plaatselijk 
overlast

Boslaan – herinrichting - 
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.

Van Voorst tot Voorststraat, e.o. – nuts-
werkzaamheden – t/m 18 feb

•  In de Van Voorst tot Voorststraat, Gogelstraat 
en Versterstraat is overlast vanwege nutswerk-
zaamheden.

•  De rijweg 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

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

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Van Miertstraat 20 Vught plaatsen van een aanbouw OV20221037
Bremlaan 3 Vught verbouwen van de woning en het  OV20221038
 verplaatsen van de oprit 
Lidwinastraat 8 Vught uitbreiden aan de voorzijde van de woning OV20221039
Rijksweg 16 b Helvoirt plaatsen van een pool OV20221040
Helvoirtseweg 195 Vught aanleggen aardenwal op de erfgens  UV20224001
 tussen landgoed Jagersbosch en nieuwe 
 kavels en verlengen inrit vanuit 
 Jagersbosch naar Helvoirtseweg 195 
 en het kappen 
St.-Michielsgestelseweg 5 Vught huisvesting in verband met mantelzorg OV20221042
Ridder van Brechtlaan 6 Vught plaatsen van een warmtepompinstallatie  OV20221043
 op het dak 
Perceel A 1415 en 1416, 1417  bouwen fiets- en voetgangersbrug over UV20224002
en 1425 allen gedeeltelijk Drongelenskanaal en aanleg verbindende 
 paden 
Taalstraat 85 Vught bouwkundige aanpassingen op eerder  OV20221044
 verleende vergunning 
Pieter Bruegellaan 4 Vught plaatsen van een dakkapel aan de OV20221045 
 achterzijde van de woning 
Perceel I833 t.h.v.  kappen dode Pinus Sylvestris OV20221046
Kruishoeveweg 11 Vught 
Maarten Trompstraat 55 Vught plaatsen dakopbouw OV20221047
Loverensestraat 3 R 357  bouwen van een recreatiewoning OV20221048
Cromvoirt 
perceel E 3855 thv Jagersboschlaan kappen van 9 risicovolle/onveilige bomen  OV20221049 
 in de berm aan de Jagersboschlaan 
Heuvel 2 Vught in gebruik nemen van het oksaal in de OV20221050
 voormalige Petruskerk als vergaderruimte 
Nieuwe Heikantstraat 1 Vught bouwen van een garage op achtererfgebied OV20221051
Loonsebaan 88 te Vught zaal (horeca) gebruikte ruimte weer  OV20221053
 gaan gebruiken als woonruimte en 
 bestaande serre vervangen door aanbouw 
Sint Jorisstraat 6 Helvoirt bouwen van een carport OV20221052

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
 
Omgevingsvergunning

Molenstraat 8 te Vught kamergewijze verhuur OV20211368

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

Vogelkerslaan 3 Vught gevelwijziging woning OV20221036
Kerkstraat 32 Helvoirt plaatsen van een zorgunit aan de zijkant  OV20221029
 van de woning en verwijderen van coniferen 
Ploegveld 19 Vught realiseren van een aanbouw met dakterras OV20221012
Loonsebaan 18 Vught plaatsen van een dakkapel OV20211430
Mr. Harry Hollalaan 41 Vught plaatsen van een dakkapel aan de  OV20221018
 voorzijde van de woning 
Lunettenlaan 102 D 1 Vught aanpassen gebouw C Lunettenkazerne,  OV20211312
 wijziging gebruik kantoor naar legering 
Versterstraat 9 Vught plaatsen dakkapel OV20211405
Nieuwkuikseweg 11 c Helvoirt Nieuwkuikseweg 11C aansluiten op  OV20211438
 bestaande inrit 
Achterstraat 12 Cromvoirt aanleggen van een in-/uitrit OV20211341
Van Rijswijkstraat 21 Cromvoirt bouwen van een woning OV20211372
Molenstraat 30 Helvoirt plaatsen van vijf dakramen OV20211434

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Ravelijn 1 Vught gebruik Gebouw 6 Fort Isabella UV20214009
Lunettenlaan 102 D C te Vught verlengen tijdelijk brandveilig gebruik voor  UV20214010
 verhoging legeringscapaciteit 

Alcoholvergunning

Peperstraat 1a (Het Lieve Leven)  alcoholvergunning DH 20210025
Vught 

Exploitatievergunning

Peperstraat 1a (Het Lieve Leven) exploitatievergunning DH 20210025
Vught

 
SLOOPMELDINGEN

 
Nieuwkuikseweg 38 Helvoirt saneren van asbesthoudende bronnen SM20227007
Theresialaan 23 Vught verwijderen asbesthoudende materialen SM20227012
Kempenlandstraat 43C Vught verwijderen asbesthoudende materialen SM20227011
Kreitestraat 7 a Helvoirt verwijderen asbesthoudende materialen SM20227009

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

OVEREENKOMST GESLOTEN MET ONTWIKKELAAR 
BAARZENSTRAAT 19A
De gemeente heeft een overeenkomst geslo-
ten met een ontwikkelende partij over de pro-
cedure voor het vaststellen van het wijzigings-
plan ‘Baarzenstraat 19a, Vught’. De gemeente 
is wettelijk verplicht een zakelijke 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 proce-
dure voor het vaststellen van het wijzigingsplan 

“Baarzenstraat 19a, Vught”. Dit plan maakt het 
mogelijk om de  bedrijfswoning naar een regu-
liere woning te wijzigen. Het plan gaat over het 
perceel met de volgende kadastrale gegevens: 
Gemeente Vught, D 3426. 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 overeen-
komst?
In de overeenkomst staat onder andere dat de 
gemeente een wijzigingsplanprocedure volgt 
voor de ontwikkeling. De planontwikkeling is 
voor rekening en risico van de initiatiefnemer 
en de ontwikkelaar betaalt eventuele plan-
schade.

Kunt u reageren?
Op deze overeenkomst kunt u niet reageren 
of bezwaar tegen maken. U kunt alleen deze 
beschrijving bekijken. Hebt u vragen of wilt 
u de beschrijving inzien? Neem dan contact 
op met de afdeling Ontwikkeling tel 073 65 
80 140.

BESTEMMINGSPLAN ‘HELVOIRTSEWEG 100’ ONHERROEPELIJK

De gemeenteraad van Vught heeft op 25 november 2021 het bestemmingsplan ‘Helvoirtseweg 
100’ gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van zes levens-
loopbestendige woningen en het omzetten van de bestaande bedrijfswoning naar een reguliere 
woning. Tijdens het beroepstermijn is er geen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan is op vrijdag 21 januari 2022 onherroepelijk 
geworden. 

Dit bericht is geen officiële publicatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
De officiële publicatie kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer 
NL.IMRO.0865.vghBPHelvoirtwg100-VG01

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.


