
Informatiepagina van de gemeente Vught 09 - 03 - 2022

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

Op zaterdag 19 maart vindt de Landelijke Opschoondag weer plaats. We delen daar-
om weer gratis 250 afvalgrijpers uit. Hebt u thuis nog een grijper liggen van de vorige 
actie? Haal deze uit de kast en help mee om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen 

HAAL GRATIS EEN AFVALGRIJPER OP 
Samen houden we Vught schoon

Samen gaan we het zwerfafval te lijf. Wilt u uw 
straat, speeltuin, park of plantsoen schoonhou-
den? Haal dan gratis een afvalgrijper op bij één 
van de volgende locaties:

-  Vanaf maandag 14 maart t/m vrijdag 18 maart 
tijdens openingstijden op het gemeentekan-
toor, Secr. van Rooijstraat 1

-  Op dinsdag 15 en donderdag 17 maart tussen 
8.30-12.30 uur bij Beheer Openbare Ruimte, 
Kettingweg 7b

Stop het zwerfafval in de speciale bedrukte 
afvalzakken die u bij de afvalgrijper krijgt. Via 
de Mijngemeente app kunt u aangeven waar 
uw volle zwerfafvalzak opgehaald kan worden. 

U mag de afvalgrijper houden om vaker zwerf-
afval op te ruimen. Doet u niets meer met de 
afvalgrijper? Lever deze dan weer in bij Beheer 
Openbare Ruimte, Kettingweg 7b of op het 
gemeentekantoor. Dan kunnen we deze weer 
hergebruiken. En natuurlijk geldt op=op.

Wastwatchers
De Vughtse Waste Watchers gaan tijdens de 
Landelijke Opschoondag ook weer aan de slag. 
Ze starten om 9.30 uur bij Brasserie Onder 
Ons, Moleneindplein 21 en maken dan samen 
omgeving Moleneindplein zwerfafval vrij. Vindt 
u het ook leuk om samen zwerfafval op te 
ruimen? Kom dan om 9.30 uur naar Brasserie 
Onder Ons.

Zaterdag 19 maart kunnen inwoners van Vught, 
Helvoirt en Cromvoirt gratis compost krijgen 
voor de tuin. Tussen 9.00 en 12.00 uur kunt 
u compost ophalen op één van de volgende 
locaties: 
-  Vught: Beheer Openbare Ruimte, 
Kettingweg 7b

-  Helvoirt: Biestakkerstraat (oude opslag 
gemeente bij natuurspeeltuin) 

Het compost bieden we los aan. Neem zelf 
stevige zakken mee of een aanhangwagentje en 
natuurlijk een schop. Hierbij geldt op=op.

Goed voor de tuin
Compost is perfect voor gebruik in de tuin. 
Deze natuurlijke bodemverbeteraar voedt de 
bodem en stimuleert de groei van bloemen en 
planten op een milieuvriendelijke wijze. Ook 
verbetert compost de structuur van de bodem 
en zorgt het voor een goede waterhuishouding. 
Zo ontstaat er een natuurlijke balans in de 
bodem. Gemengd met tuinaarde is compost 
geschikt voor alle tuinplanten.

Kringloop
Wist u dat de compost die we uitdelen door 
onze verwerker wordt gemaakt van uw eigen 
gft? Door het goed scheiden van al het groen-
afval uit uw tuin en alle etensresten uit uw 
keuken kunnen we mooie producten maken 
zoals compost. Zo sluiten we de kringloop en 
zijn er geen nieuwe grondstoffen nodig. Met de 
jaarlijkse uitdeelactie wil de gemeente u bedan-
ken voor uw inzet.

GRATIS COMPOST OP ZATERDAG 19 MAART

HET GEHEUGENCAFÉ VUGHT
Woensdag 9 maart in het HelvoirThuis
Tijdens het GeheugenCafé gaat Nicole van Brunschot in op de vraag Dementie: hoe 
werkt dat brein? 

Nicole legt uit wat een haperend brein bete-
kent. Door te begrijpen hoe het brein van 
iemand met dementie werkt, is het ook moge-
lijk om het gedrag te begrijpen. Zij gaat in op 
de vraag hoe je een bijdrage kunt leveren 
aan de kwaliteit van leven voor mensen met 
dementie. Vaak zijn er eenvoudige manieren 
om contact te leggen en zo onrust en spanning 
te verminderen.

Vooraf aanmelden via e-mail
De lezing wordt gehouden in het HelvoirThuis, 
Kloosterstraat 30 in Helvoirt. 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.

DANKZIJ HET VOLWASSENENFONDS SPORT & 
CULTUUR KAN IEDEREEN MEEDOEN! 
De gemeente Vught is vanaf 1 januari 2022 aangesloten bij het Volwassenenfonds 
Sport & Cultuur. Op het gebied van sport en cultuur zijn er voor kinderen al moge-
lijkheden binnen de gemeente Vught. Vanaf dit jaar is er ook een regeling voor volwas-
senen met een laag inkomen. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is een welkome 
aanvulling op het meedoen aanbod dat wij al in de gemeente Vught hebben. 

Wethouder van de Ven: ‘Financiële problemen 
mogen er niet voor zorgen dat onze inwoners 
niet kunnen deelnemen aan sport of cultuur. 
Dat geldt zeker voor kinderen, maar ook voor 
volwassenen. Sport en cultuur gaan over ont-
moeten, ontspannen, gezond blijven en jezelf 
ontwikkelen. Belangrijk voor iedereen. Met het 
Volwassenenfonds Sport & Cultuur maken we 
dat nu voor meer inwoners mogelijk.’

Volwassenenfonds Sport & Cultuur
De missie van het Volwassenenfonds is: komen 
tot een inclusieve samenleving, waarin iedereen 

profiteert van de kracht van sport en cultuur 
door het wegnemen van financiële drempels. 
Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur helpt 
door middel van een financiële bijdrage. Deze 
bijdrage kent een maximum van €250,- voor 
sport en €400,- voor cultuur.

Meer informatie
Voor meer informatie kijk op 
www.volwassenenfonds.nl. Bent u aanbieder 
van een sport- of culturele activiteit dan kunt 
u voor vragen contact opnemen met 
brabant@volwassenenfonds.nl

Wethouder Van de Ven aanwezig bij de kick-off van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur op maandag 
7 maart.
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Week tegen Racisme van 14 t/m 21 maart
DISCRIMINATIE MELDEN BIJ RADAR
In de gemeente Vught is er geen plaats voor racisme en discriminatie op grond van 
huidskleur, godsdienst, gender of seksuele gerichtheid of welk ander persoonlijk ken-
merk dan ook. Iedereen is gelijk, moet zich veilig voelen en mag overal aan meedoen.

De gemeente Vught heeft een antidiscrimi-
natievoorziening (ADV): stichting RADAR. 
RADAR bevordert gelijke behandeling en zet 
zich in voor een inclusieve samenleving die 
iedereen gelijke kansen biedt. 

Wat is discriminatie?
Krijgt u geen baan vanwege uw afkomst? 
Wordt u uitgescholden omdat u homo, lesbi-
enne of een transgender persoon bent? Wordt 
u geweigerd bij een horecagelegenheid van-
wege uw huidskleur? Komt u een winkel niet 
binnen vanwege uw beperking? Discriminatie 
is het ongelijk behandelen van mensen op basis 
van persoonlijke kenmerken die er in die situ-
atie niet toe doen. Inwoners die slachtoffer of 
getuige zijn van discriminatie, een klacht heb-
ben over discriminatie of worden beschuldigd 
van discriminerend gedrag kunnen dit melden 

bij RADAR. 
Medewerkers van RADAR luisteren naar uw 
verhaal, geven informatie en advies en kunnen 
u ondersteunen bij mogelijke vervolgstappen. 
Ook als u twijfelt of er sprake is van discrimi-
natie, kunt u RADAR benaderen.

Melden
Wordt u gediscrimineerd of buitengesloten in 
Vught, Helvoirt of Cromvoirt, dan kunt u op 
verschillende manieren contact opnemen met 
RADAR. Kijk voor meer informatie op 
www.radar.nl

Werving nieuwe deelnemers
Voel je goed! richt zich op burgers die moeite 
hebben met taal. Voor deze burgers is het lastig 
om informatie over gezonde voeding te vinden, 
te begrijpen en toe te passen in het dagelijks 
leven. Kent u iemand die moeite heeft met 
lezen en schrijven en mee wil doen? Neem 
dan contact op met Miriam Bonink, lokale 
projectleider Voel je goed! via 06 27 88 15 14 
of info@miriambonink.nl De nieuwe groep 
begint in april.

Gezonder leven
Tijdens het programma krijgen deelnemers, 

drie uur per week, les over gezond eten en 
bewegen. Daarnaast wordt er stilgestaan bij 
o.a. motivatie, sociale steun en wat een ver-
leidelijke eetomgeving met iemand doet. Het 
programma duurt 20 weken. Eerdere deelne-
mers voelen zich nu gezonder en hebben een 
gezonder gewicht. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie en ervaringsverha-
len uit het hele land op de website van Voel je 
goed! van de Stichting Lezen en Schrijven. Voel 
je goed! is een programma van het Taalhuis en 
wordt gefinancierd door de gemeente Vught. 

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.

OP ZOEK NAAR NIEUWE DEELNEMERS
Voor een volgende groep Voel je goed! mét Nederlands als eerste taal

Op maandag 12 juli 2021 ontvingen de eerste zes deelnemers van het programma 
Voel je goed! een deelname certificaat. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, 
start in april een volgende groep voor mensen die moeite hebben met lezen en schrij-
ven en thuis Nederlands spreken.  

VEILIGHEID IS EEN ZAAK VAN ONS ALLEMAAL
Verklein de kans op een inbraak 
Sinds de coronamaatregelen zijn versoepeld, gaan mensen er weer op uit. Helaas 
weten inbrekers dat ook. De politie en gemeente doen hun uiterste best om de veilig-
heid in Vught te vergroten, maar daar hebben wij ook uw hulp bij nodig. Helaas blijkt 
achteraf vaak, dat veel van de inbraken voorkomen hadden kunnen worden. Het is 
belangrijk, dat u zich dit bewust bent.

Inbraak zit in een klein hoekje. Insluipers zijn 
binnen 30 seconden binnen. Alles wat ze nodig 
hebben is een openstaande raam, deur of 
schuifpui. U kunt zelf veel doen voor een veilige 
woonomgeving en een veilig huis, namelijk:

•  Sluit altijd ramen en deuren en draai de deu-
ren op slot, als u (even) weggaat. 

• Maak gebruik van buitenverlichting. 
•  Zet de groenbak niet onder het balkon en 

plaats de ladder in uw schuur. 
•  Verstop uw sleutels niet buiten onder de mat 
en plak nooit een briefje op de deur met ‘ben 
even weg’. 

•  En zorg ervoor dat uw deuren en ramen 
niet verborgen zijn achter hoge schuttingen, 
bomen of struiken. 

Veilig, inbraakvrij Vught 
Ziet u iets verdachts in uw omgeving? Een 
vreemde auto, vreemde personen of een ande-
re situatie die u niet vertrouwt? Ziet of her-
kent u afwijkend gedrag? Iemand die speurend 
en onderzoekend rondloopt, meerdere malen 
dezelfde route neemt, bij huizen naar binnen 
kijkt en erom heen loopt, aanbelt en aan deu-
ren of ramen voelt? Of bent u getuige van een 
inbraak of een poging tot inbraak? Onthoud 
of noteer dan zoveel mogelijk details en bel 
meteen de politie via het algemeen telefoon-
nummer 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). Samen kunnen 
we Vught nog veiliger maken en houden.

COMMISSIE BESTUUR 
& SAMENLEVING 
Donderdag 10 maart om 20.00 uur

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 via het YouTube kanaal van de griffie.

Agenda: 
• Investeringskrediet vervangen chips containers
  De Afvalstoffendienst ervaart steeds meer problemen met het lezen van de huidige chips, die 

hun geschatte levensduur waarschijnlijk hebben overschreden. Om de chips van alle minicon-
tainers te vervangen wordt gevraagd €150.000 uit het investeringskrediet 'Minicontainers 
restafval en gft' beschikbaar te stellen.

• Extra kredietaanvraag uitbreiding kindcentrum de Leydraad
  Op 30 september jl. heeft de raad besloten een krediet beschikbaar te stellen voor deze uit-

breiding. Inmiddels is uit de aanbestedingsresultaten gebleken dat er een tekort is van € 60.000 
inclusief BTW op het eerder beschikbaar gestelde krediet.

• Wijziging Verordening Adviesraad Sociaal Domein
  Op grond van artikel 84 van de Gemeentewet kiest de Adviesraad voor een commissie in plaats 

van een stichting. Dit leidt tot aanpassing van de verordening. Tegelijk met deze aanpassing 
wordt voorgesteld enkele verduidelijkingen door te voeren. 

• Vernieuwing werkwijze gemeenteraad
  De werkgroep bestuurlijke vernieuwing heeft een tien punten plan opgesteld ter vernieuwing 

van de werkwijze van de raad.

Indien u over een geagendeerd onderwerp uw mening kenbaar wilt maken, dan is er de mogelijk-
heid om tijdens de commissievergadering in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw visie over 
het onderwerp met de commissie 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) 658 06 80 of stuur een mail naar griffie@vught.nl.

Op donderdag 10 maart aanstaande vergadert de Commissie Bestuur & Samenleving. 
De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Commissiekamer van het 
Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. Tijdens deze vergadering debatteren raads-, burger- 
en collegeleden over onderstaande onderwerpen. 
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Nieuwe Heikantstraat – Nutswerkzaam-
heden
•  De Nieuwe Heikantstraat is t/m 11 maart 

gestremd ter hoogte van huisno. 14.

Middenweg en Eikenlaan – Nutswerkzaam-
heden – 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.

Loyolalaan – Rioleringswerkzaamheden 
•  Van 14 t/m 18 maart is de Loyolalaan afgeslo-

ten tussen de Zuidoosterlaan en Koepelweg.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

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

•  Tot en met 24 maart is de Rembrandtlaan 
afgesloten tussen de P. Bruegellaan en 
Molenvenseweg.

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

Gijzelsestraat – Werkzaamheden ProRail 
•  De spoorwegovergang Gijzelstraat 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

Wederiksingel 14 Vught plaatsen erfafscheiding OV20221088
Taalstraat 185 Vught gewijzigde aanvraag bouw en splitsing  OV20221089
 bestaand gebouw naar zeven appartementen 
Markiezaat 37 Vught verbouwing woning OV20221090
St-Elisabethstraat 2 Vught interne verbouwing van 14 zorg- OV20221091
 appartementen naar 20 verpleegkamers en 
 het plaatsen van een balkon aan de 
 achterzijde 
Aert Heymlaan 27 Vught bouwen van een woning en aanleggen  OV20221092
 in-/uitrit 
Duinoordseweg 3 Helvoirt kappen van zes dennenbomen in verband  OV20221093
 met stormschade 
Vliertstraat 20 Vught vervangen van kozijnen en glas OV20221094
Nieuwstraat 8E Vught plaatsen zonnepanelen OV20221095
Spechtbos 11 Helvoirt bouwen van een carport OV20221096
Boxtelseweg 70 Vught rooien van een dode den OV20221097
 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

 
Omgevingsvergunning

Peperstraat 1 Vught splitsing bedrijfswoning in twee  OV20221004
 appartementen 
Lekkerbeetjenlaan 15 Vught verbouwen van de woning en plaatsen  OV20211330
 van een erfafscheiding 
Dennenlaan 20 Vught kappen van tien bomen OV20221013
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

Vondelstraat 10 Vught kappen van een haagbeug OV20211421
Helvoirtseweg 77 Vught uitbouwen van de woning OV20221034
  
Alcoholvergunning

Taalstraat 59 Vught alcoholvergunning voor de serre  DH 20220004
 van Culinair Café DieTwee 

Evenementenvergunning

Antwerpsebaan Helvoirt  evenementenvergunning voor Rebirth AP 20210302
(weilanden) Festival 2022 van 8 t/m 11 april 2022 
Lidwinastraat 12 C (Elzenburg) evenementenvergunning voor een  AP 20220045
Vught Disney Fantasia Markt op zaterdag 
 9 april 2022 van 10.00 tot 17.00 uur 

Exploitatievergunning

Taalstraat 59 Vught exploitatievergunning voor de serre van  DH 20220004
 Culinair Café DieTwee 
 
ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

 
Perceel A 654.  starten van activiteiten MM20220001
nst Lunettenlaan 102D Vught (tijdelijke parkeergarage)
 
ONTHEFFING GELUIDSHINDER

 
Antwerpsebaan Helvoirt  ontheffing geluidshinder tijdens Rebirth AP 20210302 
(weilanden) Festival 2022 van 8 t/m 11 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, 
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 ont-
vangen 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.

GEEN VERKIEZINGEN IN DE GEMEENTE VUGHT
Dit jaar zijn er op 16 maart geen gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Vught. Deze ver-
kiezingen hebben in 2021 al plaatsgevonden vanwege de herindeling.


