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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

Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een vreemde auto, vreemde personen of een 
andere situatie die u niet vertrouwt? Onthoud of noteer dan zoveel mogelijk details 
en bel meteen de politie via het algemeen telefoonnummer 0900-8844 of bij spoed via 
112. Ook kunt u geheel anoniem een melding maken bij de onafhankelijke stichting 
Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 (gratis).

OP SLOT OF BUIT ERUIT
Doe altijd aangifte van auto-inbraak!

Veilig, inbraakvrij Vught: Wat kunt u zelf doen?
• Parkeer uw auto op een goed verlichte plaats
• Laat geen waardevolle spullen achter in uw auto, ook niet verdekt
• Laat ook geen andere spullen, zoals een boodschappentas en kleding zichtbaar in de auto achter
• Sluit ramen, portieren en kofferbak goed af
•  Registreer waardevolle bezittingen zoals de cd-speler, autotelefoon en dergelijke. Noteer de 

gegevens
• Hebt u een draadloze sleutel, leg deze in huis in een blik

De Milieustraat in Vught, De Ketting 1, is geopend op:
• woensdag van 12.30 uur tot 17.00 uur
• vrijdag van 12.30 tot 17.00 uur
• zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur

De Milieustraat in Haaren, Helvoirtseweg 6B, is geopend op:
• woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
• zaterdag van 9.00 uur tot 15.00 uur

Houd op woensdag en zaterdag rekening met enige wachttijd. Dit zijn de drukste dagen bij de 
Milieustraat.

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN 
VUGHT EN HAAREN

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.

Nieuwe Heikantstraat – Nutswerkzaam-
heden

•  De Nieuwe Heikantstraat is van 7 t/m 11 
maart getremd ter hoogte van huisno. 14

Middenweg en Eikenlaan – Nutswerk-
zaamheden – 14 t/m 18 maart

•  Op de Middenweg is verkeershinder ter 
hoogte van huisno. 12

•  Op de Eikenlaan is verkeershinder ter hoogte 
van huisno. 6

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

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

Rembrandtlaan – 
Rioleringswerkzaamheden – 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
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

Loyolalaan 70 Vught bouwen van een bijgebouw OV20221080
Boslaan 49 Vught aanleggen van een wandelpad OV20221081
Kampdijklaan 53 Vught kappen van twee berkenbomen OV20221083
Perceel D 5036 thv  plaatsen van een communicatiemast OV20221084
Udenhoutseweg ten behoeve van het GSM-Rail netwerk 
Van de Meerstraat 8 Helvoirt verbouwen van de bovenverdieping OV20221085
Helvoirtseweg 185 Vught kappen van een boom OV20221086
Molenvenseweg 38 Vught plaatsen van een dakopbouw met  OV20221087
 nokverhoging 

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
 
Omgevingsvergunning

Loonsebaan 171 Vught legaliseren carport OV20221005
Deutersestraat 30 Cromvoirt plaatsen van zonnepanelen OV2021142
Kolonel Thomsonlaan /  kappen van elf bomen OV20221001
Loonsebaan 187  
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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.

 
VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

De Heun 4 Vught legaliseren dakterras OV20211441
Lijsterbeslaan 11 Vught kappen van een berkenboom OV20221003
Kerkweg 2 Cromvoirt het uitbreiden van Kindcentrum  OV20211366
 De Leydraad op de eerste verdieping 
 
 
SLOOPMELDINGEN

 
Taalstraat 185 Vught gedeeltelijk slopen van een bestaand gebouw SM20227013
Lunettenlaan 102D 1 Vught verwijderen asbesthoudende materialen SM20227014
Vendelstraat 24 Helvoirt verwijderen asbesthoudende materialen SM20227016 

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl


