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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

Het bespreekbaar maken van armoede is lastig omdat het onderwerp is omgeven 
door stigma en taboe. Op donderdag 17 februari vond een digitale inspiratiesessie 
plaats onder de basisscholen in Vught. 

INSPIRATIEBIJEENKOMST 
‘MAAK ARMOEDE BESPREEKBAAR’

In de inspiratiesessie is ingegaan op het stigma 
en op de manier waarop armoede wordt 
geframed in bijvoorbeeld de media. Want hoe-
veel invloed heeft jouw kijk op armoede op de 
manier waarop je erover communiceert? Via 
de ‘12 brillen om naar armoede te kijken’ van 
professor Baldwin van Gorp (Universiteit van 
Leuven) hebben leerkrachten en intern bege-
leiders van de verschillende scholen nagedacht 
over hun eigen manier van communiceren over 
armoede. 

Waardevol
‘Het was heel waardevol’, volgens Carien 
van Vliet, vertrouwenspersoon op de Dr. 
Landmanschool in Helvoirt. ‘In de inspiratie-
sessie hebben we tools gekregen om armoede 
te signaleren en hierover het gesprek met 
onze ouders en leerlingen aan te gaan. Samen 

met alle bestaande partijen kunnen we zo de 
ouders ondersteunen, zodat ál onze leerlingen 
gelijke ontwikkelingskansen krijgen.’

Week van het Geld
De werkgroep Armoede in de klas, onderdeel 
van het Kernteam Bestaanszekerheid, hoopt 
met de campagne scholen te stimuleren om 
in de Week van het Geld, van 28 maart t/m 1 
april 2022, het thema armoede bespreekbaar 
te maken, naast lessen over omgaan met geld.

Meer weten?
Meer weten over de toolkit of over het 
bespreekbaar maken van armoede? 
Neem dan contact op met het Kernteam 
Bestaanszekerheid, 
bestaanszekerheidvught@gmail.com of 
06 10 93 99 96 (Ellen Huinink)

De werkgroep Armoede in de klas, onderdeel van het Kernteam Bestaanszekerheid, 
heeft in 2021 voor het eerst een campagne in het onderwijs gehouden, met als 
thema: ‘Signaleer verborgen armoede’. Uit de evaluatie van deze campagne bleek 
dat scholen behoefte hebben aan handreikingen over hoe zij armoede bespreekbaar 
maken met bijvoorbeeld de kinderen in de klas. Die tip heeft de werkgroep opgepakt. 
Daaruit is de campagne ‘Maak armoede bespreekbaar’ voortgekomen. Als onder-
steuning voor het bespreekbaar maken van armoede is een toolkit samengesteld: 
een map met informatie, materialen en werkbladen te gebruiken in het team, de 
klas en voor gesprekken met ouders.

Wethouder Toine van de Ven overhandigde op 
maandag 21 februari officieel de toolkit aan 
de directeur van De Lichtstraat, Ingrid Groen-
Waltjen. Inmiddels hebben alle basisscholen 
in Vught de toolkit ontvangen. Ingrid Groen-
Waltjen: ‘Ik zie dat armoede helaas steeds vaker 
voorkomt in gezinnen. Dit kan van invloed zijn 
op de ontwikkeling van een kind. Wij vinden 
het als school belangrijk om met kinderen en 
ouders over armoede te praten. Het bespreek-
baar maken en samen kijken hoe we als school 

hierin kunnen ondersteunen doen wij met 
de wens om kinderen meer kansengelijkheid 
te bieden.’ Volgens haar gaat de toolkit en de 
ondersteuning van de gemeente aan scholen 
daar zeker aan bijdragen.

Wethouder Van de Ven: ‘We willen dat zoveel 
mogelijk inwoners, zeker kinderen, mee kun-
nen doen, ongeacht hun financiële situatie. En 
dan is elk signaal waardevol om zoveel mogelijk 
mensen te bereiken.’

CAMPAGNE ‘MAAK ARMOEDE BESPREEK-
BAAR’ GESTART

Vraag dan op tijd uw nieuwe reisdocument aan. De periode tussen aanvraag en afgifte 
is normaal vijf werkdagen. U kunt een afspraak maken via www.vught.nl of bel naar 
073 658 06 80.

VERLOOPT UW PASPOORT OF 
IDENTITEITSKAART BINNENKORT?

Aanvraag gemeente
Bij de aanvraag voor een paspoort neemt u 
al uw identiteitsbewijzen en paspoorten, die 
in uw bezit zijn, mee. Ook als ze zijn verlopen. 
Ook neemt u een geschikte en recente pasfoto 
mee. De pasfoto mag niet ouder dan een half 
jaar zijn. U kunt als ouder niet namens uw kin-
deren een paspoort aanvragen. U moet uw kin-
deren meenemen naar het gemeentekantoor.

Geldigheid
Bent u 18 jaar of ouder en vraagt u nu een 
paspoort aan? Dan is uw paspoort of identi-
teitskaart 10 jaar geldig. Voor iedereen onder 
de 18 jaar is het paspoort of identiteitskaart 
5 jaar geldig. 

Hebt u nog vragen? Kijk op www.vught.nl of 
bel tel. 073 658 06 80.

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

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.

GEEN GEMEENTEGIDS VUGHT 2022 ONTVANGEN?
Half januari zijn in de gemeente Vught de nieuwe gemeentegidsen verspreid. Hebt u deze niet ont-
vangen? U kunt een exemplaar, tijdens openingstijden, ophalen bij het gemeentekantoor, bibliotheek 
Vught en in het Van Gogh Helvoirt informatiecentrum (HelvoirThuis), Kloosterstraat 30.

ONDERNEMER IN VUGHT?
Bedrijfscontactfunctionaris is er voor u
Bent u ondernemer of wilt u een onderne-
ming in de gemeente starten? Hebt u vragen 
over ondernemen? Neem dan contact op 
met onze bedrijfscontactfunctionaris, John 
van Gemert. Hij is hét gemeentelijk aan-
spreekpunt voor ondernemend Vught en 
de schakel tussen het bedrijfsleven en de 
gemeente. 

Bedrijfsbezoek van John en wethouder 
Du Maine
Bij een bedrijfsbezoek leer je elkaar op een 
informele manier kennen. Je krijgt signalen 
en informatie uit eerste hand over de onder-

nemer, het bedrijf/de werkplek, de medewer-
kers, het productieproces en de uitdagingen 
die een onderneming met zich meebrengt. 
Wilt u hier met John en de wethouder over 
sparren, hebt u advies nodig of iets anders? 
Zij komen graag bij u op bedrijfsbezoek.

Contact
Voor vragen, informatie of het plannen van 
een bedrijfsbezoek kunt u contact opne-
men met bedrijfscontactfunctionaris John 
van Gemert via 073 65 80 680 of mail naar 
ondernemer@vught.nl

ZAKELIJKE BESCHRIJVING REALISATIE 
OVEREENKOMST BAARZENSTRAAT 19A
De gemeente Vught en de ontwikkelaar van 
het wijzigingsplan ‘Baarzenstraat 19a’ hebben 
een realisatie overeenkomst gesloten voor 
het omzetten van de bedrijfsbestemming van 
de bedrijfswoning naar een reguliere woonbe-
stemming. 
Voor deze ontwikkeling wordt een wijziging 

van de bestemming uit het bestemmingsplan 
‘Molenstraat eo 2016’ doorlopen. 

Tegen de gesloten overeenkomst en de zake-
lijke beschrijving van de inhoud van de over-
eenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren 
of beroep worden ingediend.

Dorpsstraat – Herinrichting P-terrein – 
t/m 15 april

•  Het P-terrein wordt heringericht en is gedeel-
telijk bereikbaar.

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

Gijselsestraat – Werkzaamheden ProRail 
•  De spoorwegovergang Gijselstraat is op 13 

maart van 1.00 tot 7.00 uur gestremd.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Esscheweg - Takelwerkzaamheden
•  Op maandag 14 maart is tussen 9.00 en 12.00 

uur de Esscheweg gestremd ter hoogte van 
huisno 45.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Zuidoosterlaan - Nutswerkzaamheden
•  Op 21 en 22 maart is de aansluiting 

Zuidoosterlaan – Loyolalaan afgesloten.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

WEGWERKZAAMHEDEN
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INSPRAAK CONCEPTBESLUIT OVER STRUCTUURVISIE HAAREN
1E WIJZIGING HELVOIRT 

De gemeenteraad van Haaren heeft op 22 januari 2015 de Structuurvisie Haaren 
vastgesteld. Op grond van artikel 34 van de Wet Algemene regels herindeling 
moet, over het gebied dat is overgegaan naar Vught, door de gemeenteraad van de 
gemeente Vught een besluit genomen worden.

Het college van burgemeester en wethouders van Vught bereidt een wijziging van de structuur-
visie voor. Deze visie geldt voor het grondgebied van Vught. De wijziging heeft betrekking op 
de paragraaf, waarin wordt ingegaan op het kostenverhaal bij ruimtelijke ontwikkelingen. De 
Wet ruimtelijke ordening (artikel 6:24) geeft gemeenten de bevoegdheid van ontwikkelaars bij 
nieuwe plannen een financiële bijdrage te vragen voor ruimtelijke ontwikkelingen, als dit in de 
structuurvisie is bepaald.

De gemeente Haaren heeft in 2015 ervoor gekozen deze bijdrage niet te vragen vanwege de 
toen heersende economische recessie. De gemeente Vught vraagt deze bijdrage wel. Met de 
wijziging van de structuurvisie wordt dit gelijk getrokken

Ter inzage
Het conceptbesluit ligt met ingang van vrijdag 25 februari 2022 gedurende 6 weken ter inzage 
tijdens de openingsuren van het gemeentekantoor, 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 

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

Rembrandtlaan 44 Vught uitbreiden van de woning OV20221067
De Bréautélaan 2 Vught bouwen van een overkapping OV20221068
De Kikvorsch 5 Vught kappen van zes bomen t.b.v  OV20221069
 nieuwe accommodatie 
Torenstraat 33 Helvoirt plaatsen van twee dakkapellen aan de  OV20221070
 voorzijde van de woning 
Carillonlaan 3 Vught kappen van eenenzeventig bomen en  OV20221071
 houtopstanden 
Boxtelseweg 66 Vught bouwen van een woning OV20221072
Perceel D 5192 thv Wolfskamerweg kappen van een zieke wilg OV20221073
St.-Lambertusstraat 60 aanleggen beweegroute Cromvoirt OV20221074
Esscheweg 105 te Vught wijzigen van bestaand gebouw in een  OV20221075
 indeling met vijf bedrijfsunits en toevoegen 
 van twee overheaddeuren 
Dorpsstraat 21, 21A, 23  plaatsen van renovatie steiger en vervangen OV20221076
en 25 te Vught voegwerk 
Vogelkerslaan 6 Vught verbouwen van de woning OV20221077
Hoef ten Halve 2 Helvoirt tijdelijke plaatsen van een woonunit  OV20221078
 voor maximaal 3 jaar 
Willem de Rijkelaan 39 Vught plaatsen van een dakkapel aan de  OV20221079  
 voorzijde van de woning
 

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
 
Omgevingsvergunning

Loyolalaan 9 Vught realiseren geluidsscherm OV20211252
Perceel A654 nst Lunettenlaan  realiseren tijdelijke parkeervoorziening OV20211450
102D Vught
  

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

Heuvel 2 Vught in gebruik nemen van het oksaal  OV20221050
 in de voormalige Petruskerk als 
 vergaderruimte 
Achterstraat 21 Cromvoirt vergroten van de kelder OV20221023
Perceel B 10163,  bouwen van vier woningen OV20211358
Esschestraat 57, 57A, 59 en 59A 
Helvoirtseweg 104 Vught aanleggen van een in-/uitrit OV20211424
Boxtelseweg 22 Vught plaatsen van een aanbouw in twee  OV20211374
 bouwlagen 
Loonsebaan 10 Vught vervangen aanbouw achterzijde woning OV20211447

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure 

Van de Pollstraat 2 Vught het wijzigen van de vergunning brandveilig  UV20214004
 gebruik en het plaatsen van een 
 brandwerende wand
 
 
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
 
Esscheweg 45 Vught tijdelijke verkeersmaatregel i.v.m.  AP20220053
 werkzaamheden op maandag 
 14 maart 2022 van 09.00 tot 12.00 uur 
Marktveld Vught tijdelijke afsluiting Marktveld i.v.m. carnaval  AP20220055
 op zondag 27 februari van 15.00 tot 
 18.00 uur en maandag 28 februari 
 van 11.00 tot 13.00 en 16.00 tot 19.00 uur 
Kerkstraat 2 t/m 14 tijdelijke afsluiting i.v.m. carnaval op  AP20220056
 zaterdag 26 februari 2022 van 14.00 
 tot 22.00 uur 
 
AANLEG GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS 
 
Vendelstraat 14 Vught Aanleggen van een gehandicaptenparkeer- GP 20220001
 plaats voor huisnummer 14 voor het 
 parkeren van de personenauto van een 
 gehandicapte bewoner
 
 
VOORWERPEN OP DE OPENBARE WEG
 
Marktveld 4 Vught plaatsen partytent voor de ingang Hap & Tap  AP20220054
 ’t Klavertje van 25 februari t/m 3 maart 2022
 
 
VERKEERSBESLUIT
 
Wederiksingel/ Madeliefstraat  Vergunning verleend voor twee gereserveerde
Vught parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische 
 auto’s (E-laadpunt).
Repelweg 171 Vught Vergunning verleend voor twee gereserveerde 
 parkeerplaatsen voor het opladen van 
 elektrische auto’s (E-laadpunt).
 

De officiële publicatie vindt u 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

COMMISSIE RUIMTE 
Donderdag 24 februari om 20.00 uur

Op donderdag 24 februari aanstaande vergadert de Commissie Ruimte. De ver-
gadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Raadszaal van het Raadhuis, 
Leeuwensteinplein 5. Tijdens deze vergadering debatteren raads-, burger- en college-
leden over onderstaande onderwerpen. 

De conceptagenda en bijlagen zijn te 
raadplegen in de vergaderkalender op 
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is 
openbaar, belangstellenden zijn weer van harte 
welkom! U kunt de vergadering ook rechtstreeks 
volgen via het YouTube kanaal van de griffie.

Agenda: 
•  Participatieplan uitbreiding Hotel Van 

der Valk Vught
  Hotel Van der Valk in Vught wil graag uitbrei-

den. In het coalitieakkoord 'Een nieuwe start' 
2021- 2026 is aangegeven dat Hotel Van der 
Valk ruimte kan aanvragen voor een gema-
tigde uitbreiding, mits het hotel daarvoor 
voldoende draagvlak vindt bij omwonenden. 
Hotel Van der Valk heeft een participatieplan 
opgesteld. Het doel van het participatie-
traject is te komen tot een verantwoorde, 
passende en fraaie planontwikkeling voor de 
locatie.

• Participatieplan De Wieken
  Het vervolg van de voorgenomen plan-

aanpassing (de stedenbouwkundige studie), 
beschreven in de raadsinformatiebrief van 
16 november jl., is een nadere uitwerking 
tot een stedenbouwkundig plan, beeldkwa-
liteitsplan én ontwikkelingsplan, in overleg 
met en met participatie van omwonenden 
en initiatiefnemers. Na vaststelling van het 
participatieplan worden alle betrokken hier-
over geïnformeerd en volgt de uitwerking 
hiervan.

•  Vaststelling bestemmingsplan
 Bestevaer, ontwikkeling kinderdag-
 verblijf ’t Kasteeltje

  Het huidige onderkomen van kinderdagver-
blijf ’t Kasteeltje wordt gesloopt vanwege 
de noodzaak om de Wolfskamerweg om 
te leiden ten tijde van de aanleg van de 
spooronderdoorgang. De gemeente heeft 
op verzoek van ProRail en in overleg met de 
eigenaar van het kinderdagverblijf de locatie 
Ouwerkerk aan de Bestevaer benoemd als 
vervangende locatie. Op deze locatie aan 
het huidige Ouwerkerkveld is ook het tijde-
lijk treinstation van Vught gesitueerd samen 

met de benodigde tijdelijke parkeerplaatsen.
•  Ontwerpverklaring van geen bedenkin-

gen projectafwijkingsbesluit Fiets- en 
voetgangersbrug Drongelens Kanaal

  De raad heeft eerder een ontwerpverklaring 
van geen bedenkingen afgegeven voor het 
aanleggen van een fiets- en voetgangersbrug 
met verbindend pad op locatie 1. Tegen de 
aanleg van het verbindend pad zijn diverse 
zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen zijn 
een reden geweest om te zoeken naar een 
andere locatie voor de bouw van de brug. 
De beoogde locatie 2 ligt binnen Vught en 
sluit enerzijds aan op het Drongelens pad 
en anderzijds op de Reutsedijk ter hoogte 
van de voetgangersbrug bij Vughterpoort 
in 's-Hertogenbosch. De Isabella Groep, de 
gemeenten Vught en 's-Hertogenbosch, de 
Provincie en het waterschap Aa en Maas 
hebben ingestemd met de nieuwe locatie. 
Ook de indieners van de zienswijzen kunnen 
zich vinden in de nieuwe locatie

•  Subsidie voor niet gesprongen explo-
sieven 2021 

  Gemeente Vught heeft in 2021 bij verschil-
lende projecten kosten gemaakt voor het 
opsporen en ruimen van conventionele 
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. 
De werkzaamheden waren uit veiligheids-
overwegingen noodzakelijk. De gemeente 
kan bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties hiervoor een 
suppletie-uitkering aan te vragen ter hoogte 
van 68% van de gemaakte kosten, exclusief 
BTW.

Indien u over een geagendeerd onderwerp 
uw mening kenbaar wilt maken, dan is er de 
mogelijkheid om tijdens de commissievergade-
ring in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid 
uw visie over het onderwerp met de com-
missie te delen. Als u van deze gelegenheid 
gebruik wilt maken, kunt u zich aanmelden via 
gemeenteraad.vught.nl. Voor meer informatie 
over het spreekrecht kunt u contact opnemen 
met de griffie via 073 65 80 680 of stuur een 
mail naar griffie@vught.nl.


