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Het had wat voeten en schoppen in aarde, maar de Torenstraat in Helvoirt ligt er al 
weer een poos netjes bij. Aannemer J. van Esch BV uit Cromvoirt heeft zowel onder 
als boven de grond veel werk verzet. De riolering is vervangen en de straat is opnieuw 
ingericht. De Torenstraat is klaar voor de toekomst. 

EEN BANKJE ALS BEDANKJE
Een nieuw bankje aan de Torenstraat

Zoals bij alle wegwerkzaamheden die in een drukke straat plaatsvinden en langere tijd duren, was 
enige overlast onvermijdelijk. De gemeente is tevreden over de wijze waarop de aannemer deze 
wist te beperken en inwoners op de hoogte stelde over de nodige verkeersmaatregelen en de 
voortgang van het werk.  

Een bank als dank
Als dank voor de medewerking en het begrip van inwoners en ondernemers, biedt aannemer J. 
van Esch de inwoners een mooie bank aan. Deze staat sinds vrijdag 11 februari aan de Torenstraat 
in Helvoirt. Wandelaars, voorbijgangers en vermoeide reizigers worden van harte uitgenodigd om 
hier tot rust te komen en het mooie Helvoirt in zich op te nemen.   

Het dementienetwerk in Vught levert 
een grote bijdrage aan een dementie-
vriendelijk Vught, voor zowel mensen 
met dementie als hun mantelzorgers. 
Het dementienetwerk bestaat uit ver-
schillende organisaties, waaronder ook 
Alzheimer Nederland.

Ze zijn al even in bedrijf, maar op donderdag 10 februari werden ze officieel 
geopend: de drie nieuwe Toeristische Informatiepunten in Vught en Helvoirt. Vughts 
wethouder Mark du Maine knipte het traditionele lintje door. Dat deed hij samen 
met vertegenwoordigers van de locaties waar de informatiepunten zijn gevestigd: 
DePetrus, De Guldenberg en het HelvoirThuis.    

Begin dit jaar heeft de gemeente Vught de 
samenwerking met de VVV Noordoost-Brabant 
beëindigd. Het merk ‘VVV’ is dan ook niet meer 
in gebruik in onze gemeente. Voortaan spre-
ken we in Vught, Helvoirt en Cromvoirt van 
Toeristische Informatiepunten (TIP’s).
De Toeristische Informatiepunten zijn onder-
deel van Bezoek Vught, het informatieplatform 
voor toeristen en andere bezoekers van de 
gemeente. Brabant Marketing is de beheerder 
van de bijbehorende website bezoekvught.nl 
en heeft – op verzoek van de gemeente – ook 
vorm gegeven aan de nieuwe informatiepunten. 

Toeristisch maatwerk
Wethouder Du Maine is blij met de nieuwe 
aanpak: ‘Bezoek Vught en Brabant Marketing 
stellen ons in staat tot nog beter toeristisch 
maatwerk. De lokale kennis is groot, de lijntjes 
zijn kort en dat maakt het gemakkelijk om snel 
en goed te reageren op alles wat voor onze 
bezoekers interessant of belangrijk is. Hierdoor 

krijgt onze toeristische service een impuls.’  
Ook Christian Tomassen, eigenaar van Brabant 
Marketing, is blij met de samenwerking en de 
nieuwe TIP’s: ‘De naam en look en feel sluiten 
aan op de huisstijl van Bezoek Vught. Voor de 
herkenbaarheid is er bewust gekozen om de 
letter i – informatie – terug te laten komen. De 
combinatie van website en TIP’s dragen bij aan 
een actueel en eenduidig informatieaanbod. Ze 
bieden inwoners, bezoekers en toeristen alles 
voor een aangenaam en leerzaam verblijf.’

Bezoekvught.nl vernieuwd
Naast de vernieuwing van de Toeristische 
Informatiepunten wordt ook bezoekvught.nl in 
de loop van dit jaar vernieuwd. Met de vernieu-
wing van deze website wil de gemeente Vught 
de onderlinge samenhang tussen recreatie, toe-
risme, ondernemerschap en erfgoed verder 
verbeteren en zich steeds sterker profileren. 
Vught heeft immers veel te bieden. 

NIEUWE TOERISTISCHE INFORMATIE-
PUNTEN OFFICIEEL GEOPEND

Een tijd geleden kwam het idee om de ervaringen, kennis en verhalen van Irene 
Smoor (linker foto) opnieuw op te schrijven en uit te brengen als een artikelenreeks. 
Een reeks van verhalen die door de herkenbaarheid in ervaringen en gevoel mensen 
met dementie en de mensen daaromheen wellicht kan helpen. Irene en ik (Sophie) 
zijn om de tafel gaan zitten en gestart met het uitvoeren van dit idee. In deze intro-
ductie vertellen wij je wat je van deze reeks kan verwachten

DEMENTIE: ALLES OP EEN RIJTJE.
Twintig jaar aan behulpzame verhalen

Irene Smoor
Irene Smoor is psychogerontololoog, een 
echte vakspecialist dus. Twintig jaar lang was 
zij werkzaam bij Alzheimer Nederland, voor-
namelijk op het gebied van voorlichting. Deze 
twee decennia had Irene dagelijks contact met 
mensen met dementie en hun familieleden. 
Het dagelijks contact met deze mensen zorgt 
voor ontelbare verhalen over hun vragen, 
twijfel, angsten, oplossingen en keuzes. Deze 
persoonlijke verhalen vind je terug in deze 
artikelenreeks. Deze reeks loopt met de fases 
van dementie mee. We beginnen bij de eerste 
verschijnselen van dementie, het z.g. “niet pluis” 
gevoel en eindigen bij als “thuis verzorgen niet 
meer gaat”.

Sophie Gersjes
Mijn naam is Sophie Gersjes en ik ben 
bestuurslid Communicatie en PR bij Alzheimer 
Nederland Afdeling Regio 's-Hertogenbosch - 
Bommelerwaard.
Momenteel ben ik bezig met de master Com-

municatie en Beïnvloeding. Naast mijn connec-
tie met de werkzaamheden van mijn functie 
speelt dementie een belangrijke rol in mijn 
leven. Van mijn zevende tot mijn vijftiende 
woonde ik bij mijn grootouders waarvan een 
de ziekte van Alzheimer had. Zo beleefde ik de 
gevolgen van dichtbij. Ook mijn andere twee 
grootouders hebben een vorm van dementie. 
Door deze ervaringen zet ik mij graag in voor 
een dementie- vriendelijke samenleving.

Alzheimer Nederland regio ’s-Hertogenbosch-Bommelerwaard heeft een reeks artikelen 
uitgebracht met als titel: ‘Dementie: alles op een rijtje.’ Het komend jaar plaatsen we vier 
artikelen op de gemeentepagina van Het Klaverblad.  Meer informatie op 
https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/s-hertogenbosch-bommelerwaard 
Het eerste artikel is een introductie van Irene Smoor en Sophie Gersjes. 

Wat als je blind bent en wilt studeren? Of psychisch kwetsbaar en een baan zoekt? 
Dan blijken er ineens veel hindernissen op de weg te zijn. Ervaringsdeskundigen, maat-
schappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente Vught hebben zich hier 
de afgelopen maanden over gebogen. Want wat is er nodig voor een Vught waarin 
iedereen, met en zonder beperking, mee kan doen? Het resultaat: een nieuwe Lokale 
Inclusie Agenda voor de komende jaren. 

VOLWAARDIG MEEDOEN! DAAR DRAAIT HET OM!

Wat vinden mensen die het aangaat zelf 
belangrijk? Deze vraag stond centraal in de bij-
eenkomsten. De antwoorden: volwaardig mee-
tellen, een betaalde baan hebben en meedoen 
aan alle activiteiten en je kunnen ontwikkelen, 
scoorden hierbij het hoogst. De nieuwe agenda 
is gebaseerd op deze top 3. In de uitvoerings-
agenda staan de acties en de maatregelen die 
we gaan nemen. Zoals de campagne ‘stille hel-
den’ met goede voorbeelden van ondernemers 
die mensen met een beperking kansen bieden. 
Of bijvoorbeeld een stoomcursus gebarentaal 
voor winkeliers, hulp bij het vinden van pas-
sende vrijetijdsbesteding enz. 

Ervaringsdeskundige en mede-gesprekslei-
der bij enkele bijeenkomsten: ‘Omdat ik me 
veilig voelde tijdens de bijeenkomst, kon 
ik mijn verhaal en ervaringen met zoveel 
mensen delen die ochtend’. 

Een andere ervaringsdeskundige: ‘Het delen 
van je verhaal = vermenigvuldigen van 
begrip’.

De moeite waard
Het maken van de inclusie agenda was op zich-
zelf al de moeite waard. Juist omdat de mensen 
om wie het gaat zelf bepaalden wat belangrijk 
is. Alles wat mensen met een beperking ver-
telden in de bijeenkomst, is meegenomen in 
gesprekken met maatschappelijke organisaties 
en medewerkers van de gemeente. Ook zij 
reageerden positief. De onderlinge contacten 
helpen om de inclusiegedachte verder praktijk 

te laten worden. De basis is gelegd, nu komt 
het aan op de uitvoering. Wordt vervolgd!

Maatschappelijk organisatie: ‘Wat ons heeft 
getroffen, is hoeveel mensen en instanties 
er zijn die willen kijken wat we kunnen 
doen om Vught meer inclusief te maken. 
Het helpt enorm om dan in gesprek te kun-
nen gaan om elkaar beter te leren kennen 
over wat je bezig houdt. Binnenkort hebben 
we ons tweede gesprek met een van de 
ervaringsdeskundigen’.

De gespreksleider van de bijeenkomst: 
‘Lokale inclusie gaat niet alleen over het 
sociaal domein. Zo mooi dat ook vanuit de 
gemeente medewerkers vanuit bijv. commu-
nicatie, openbare ruimte en gebiedsontwik-
keling betrokken zijn.’
 
Medewerker gemeente Vught : ‘Erg gaaf 
om samen met maatschappelijke en zeer 
betrokken partijen na te denken over hoe 
we van Vught een gemeente kunnen maken 
waarin iedereen mee kan doen. Conclusie 
blijft: naast alle goede initiatieven, moeten 
we vooral wat vaker omkijken naar de men-
sen om ons heen’.

Ervaringsdeskundigen kunnen zó veel bij-
dragen. Zij kunnen goed vertellen wat 
nodig is, wat hun dromen zijn en wat zij 
te bieden hebben. Daar kan iedereen van 
leren!
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Boslaan – herinrichting – t/m 20 feb
•  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 nuts-
werkzaamheden.

•  De rijweg is niet gestremd. Er is plaatselijk 
overlast.

Dorpsstraat
•  Tot en met 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

Rembrandtlaan – Rioleringswerkzaam-
heden – 28 feb t/m 19 april

•  Van 28 februari t/m 24 maart is de 
Rembrandtlaan afgesloten tussen de  
P. Bruegellaan en Molenvenseweg.

•  Van 28 maart t/m 19 april is de Molevenseweg 
afgesloten vanaf de A. v. Weliestraat tot de 
N65. Ook de aansluiting met de N65 is dan 
afgesloten

WEGWERKZAAMHEDEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Maurickplein 4 plaatsen dubbel glas OV20221054
Molenvenseweg 44 Vught plaatsen nokverhoging OV20221059
Louise de Colignylaan 62 Vught realiseren van een aanbouw aan de  OV20221056
 zijgevel van de woning 
Gijzelsestraat 1 Helvoirt wijzigen van huisvestingssystemen,  OV20221057
 dieraantallen en ventilatiesystemen 
Perceel E  3976 gedeelte  kappen van een eikenboom OV20221058
tussen Boulevard en Spoor  
incl. kruising Loonsebaan  
Middelstebaan 20 Vught kappen van een eikenboom OV20221060
Berkenheuveldreef 3 Vught realiseren van een aanbouw en het  OV20221061
 plaatsen van een erfafscheiding 
Dorpsstraat 25 A Vught plaatsen van twee dakramen OV20221062
Perceel M 421 thv Deutersestraat parkeerterrein rondom Bernardus Golf OV20221063
Perceel M 421 thv Deutersestraat graafwerkzaamheden t.b.v. het plaatsen  OV20221064
 van draglineschotten en het leggen 
 van rijplaten 
Lekkerbeetjenlaan 2 Vught bouwen van een aanbouw OV20221065
Esscheweg 236 Vught kappen van een spar in de achtertuin OV20221066

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
 
Omgevingsvergunning

Loyolalaan 9A Vught bouwen van veertien woningen met  OV20211297
 een in-/uitrit 
Achterstraat 38 Helvoirt bouwen van een carport OV20211442

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

Zonneweilaan 11 Vught bouwen van een zwembad OV20221027
Eikenheuveldreef 12 Vught wijzigen van de in-/uitrit OV20211365
Perceel E 2878 , 4373 en 4245  kappen van elf bomen thv gedeelte tussen OV20221024
thv tussen Boulevard en Spoor,  Boulevard en Spoor incl. kruising Loonsebaan 
Loonsebaan 127 Vught kappen van een Amerikaanse Eik OV20211425
Willem van Beuningenlaan  kappen dode zomereik OV20211443
t.h.v. Boxtelseweg 22 Vught 
Loverensestraat 3 R 357  bouwen van een recreatiewoning OV20221048
Cromvoirt
 
OMGEVINGSCERGUNNINGSVRIJ PROJECT

 
Nieuwe Heikantstraat 1 Vught bouwen garage op het achtererfgebied OV20221051
 
SLOOPMELDINGEN

 
Nieuwkuikseweg 50 Helvoirt saneren asbesthoudende bronnen SM20227006
Loyolalaan 9 Vught verwijderen asbesthoudende materialen SM20227010
 
MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN

 
Percelen I4291 en L1087  lozing bronneringswater op riool MA20220001
t.h.v. van de Van Voorst tot 
Voorststraat Vught
 
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
 
Esschestraat (overweg) Vught i.v.m. noodzakelijke werkzaamheden  AP20220031
 aan de overweg zal de straat gedeeltelijk 
 zijn afgesloten van 23.00 uur op 11 april 
 t/m 06.00 uur 12 april 2022 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

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
publicaties van de gemeente van de afgelopen twee maanden. U kunt zich altijd afmelden voor 
de e-mailservice.

WIJZIGINGSPLANNEN EN 
BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
•  Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1, Vught’ 
(tot 1 april 2022)

•  Ontwerpwijzigingsplan ‘Baarzenstraat 19a, 
Vught’ (donderdag 27 januari 2022 tot en 
met 9 maart 2022)

•  Ontwerpwijzigingsplan ‘Baarzenstraat 11a, 
Vught’ (donderdag 10 februari t/m woensdag 
23 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.

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Het gemeentekantoor is in de voorjaarsvakantie op maandag 28 februari en dinsdag 1 maart 
gesloten.

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


