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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

GRATIS COMPOST OP ZATERDAG 19 MAART
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) 

De 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 
bedanken voor uw inzet.

HEBT U EEN ELEKTRISCHE FIETS?
Vijf tips om diefstal te voorkomen 

HAAL GRATIS EEN AFVALGRIJPER OP 
Samen houden we Vught schoon
Op zaterdag 19 maart vindt de Landelijke Opschoondag weer plaats. We delen daar-
om weer gratis 250 afvalgrijpers uit. Op=op. Heb je thuis nog een grijper liggen van 
de vorige actie? Haal deze uit de kast en help mee om zoveel mogelijk zwerfafval op 
te ruimen 

AANSLAGBILJET WOZ/OZB LATER DAN 
GEBRUIKELIJK
Het is gebruikelijk dat de WOZ-beschikkingen en aanslagen OZB in februari in de bus 
vallen en op ‘mijnoverheid’ te vinden zijn. Dit jaar is dat anders. Waarschijnlijk worden 
de beschikkingen/aanslagen in april verzonden. Goed om te weten. 

De gemeentelijke herindeling, waardoor 
Helvoirt deel van de gemeente Vught werd, 
vroeg extra aandacht voor de waardebepaling. 
Daardoor was het niet mogelijk om de tarie-
ven voor de OZB vóór 1 januari vast te stellen, 
wat een voorwaarde is om de beschikkingen/
aanslagen in februari op te leggen.   

De beschikkingen/aanslagen worden met de 
post verzonden of – als u daarvoor hebt geko-
zen – via MijnOverheid. Houd dan uw digitale 
brievenbus in de gaten. Zorg ervoor dat u een 
melding krijgt als er nieuwe post is (via ‘instel-
lingen’).

Betaaltermijnen
Vanzelfsprekend leidt een latere dagtekening 
ook tot andere betalingstermijnen. Deze schui-
ven op. Hebt u de gemeente Vught gemachtigd 
om de aanslag via automatische incasso te 
betalen, dan worden de bedragen in de gebrui-
kelijke 10 termijnen geïncasseerd: van 31 mei 
2022 t/m 28 februari 2023. Betaalt u de aanslag 
zelf, dan gelden de vervaldata van 31 mei en 
31 juli 2022.

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:
-  Tot en met vrijdag 18 maart tijdens openings-
tijden op het gemeentekantoor, 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.

Waste Watchers
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. Vind 
je het ook leuk om samen zwerfafval op te 
ruimen? Kom dan om 9.30 uur naar Brasserie 
Onder Ons.

De lente komt eraan en de fietsen worden 
weer vaker uit de schuur gehaald. Elektrische 
fietsen zijn populair bij mensen die graag fietsen, 
maar ook onder de fietsendieven. Voorkom 
diefstal door deze vijf tips!

1.  Zet uw elektrische fiets altijd weg met een 
dubbel slot: een ringslot en een ketting- of 
beugelslot. Maar 5 minuten weg? Dieven 

hebben maar een paar minuten nodig om uw 
dure elektrische fiets mee te nemen. 

2.  Zet uw elektrische fiets aan een vast object.
3.  Zet uw elektrische fiets altijd vast aan het 

frame. Dus niet aan een stuur of wiel. De die-
ven schroeven het stuur of voor/achterwiel 
gemakkelijk los. 

4.  Probeer uw fiets in het zicht vast te zetten, 
bij een bewaakte fietsenstalling of op een 
drukke plek waar veel mensen komen.

5.  Haal het afneembare display eraf. Dit neemt 
de kans tot diefstal af. De fiets is daardoor 
niet meer als elektrische fiets te gebruiken.

BUURTPREVENTIE
VUGHT 
NIEUWS

WEEK TEGEN RACISME 2022
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. 
Tijdens de Week tegen Racisme kunt u meepraten, meedenken en er gewoon bij zijn. 
Op 21 maart is het de Internationale Dag tegen Racisme met als thema ‘Cultuur’. 
Hieronder vindt u een kleine greep uit de activiteiten die georganiseerd worden, in 
Vught, regionaal en landelijk.

Bibliotheek DePetrus
Woensdag 23 maart van 11.00 tot 11.30 uur
Elke woensdagmorgen vindt in de Bibliotheek Verhaaltjestijd plaats. Tijdens de Week tegen 
Racisme wordt op deze woensdag een verhaal voorgelezen uit het boek “Mag ik meedoen” van 
John Kelly.

Live & online bijeenkomst: Zorgt de jeugd voor een racismevrije toekomst
Donderdag 17 maart van 19.30 tot 20.30 uur
Locatie: Huis73, Pleitzaal
www.ruwdenbosch.nl/zorgt-de-jeugd-voor-een-racismevrije-toekomst%EF%BF%BC/

Radar
Maandag 21 maart van 15.00 tot 16.00 uur
Online lezing door Judi Mesman: Inclusief opvoeden, hoe doe je dat?
Aanmelden via www.radar.nl/events/inclusief-opvoeden-hoe-doe-je-dat/

Dinsdag 22 maart van 14.30 tot 15.30 uur
Online lezing door Maya Mutlu: Hoe gaan Nederlandse musea om met de erfenis van het koloniaal 
verleden?
Aanmelden via www.radar.nl/events/hoe-gaan-nederlandse-musea-om-met-de-erfenis-van-het-
koloniaal-verleden/

Woensdag 23 maart van 15.00 tot 16.30 uur
Livestream theater en panelgesprek met Rosa Weekers: ‘Parbo Oema’ – De belangrijke zoektocht 
naar de eigen hybride/bi-culturele identiteit
Aanmelden via www.radar.nl/events/parbo-oema-de-belangrijke-zoektocht-naar-de-eigen-hybride-
bi-culturele-identiteit/

Kijk voor het totale programma van Radar op www.radar.nl/week-tegen-racisme-2022/



RAADSVERGADERING
Donderdag 17 maart om 20.00 uur

     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  

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 gemeentekan-
toor, 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.

ONDERNEMER IN VUGHT?
Onze bedrijfscontactfunctionaris is er voor u! 
Bent u ondernemer of wilt u een onderneming 
in de gemeente starten? Hebt u vragen over 
ondernemen? Neem dan contact op met onze 
bedrijfscontactfunctionaris, John van Gemert. 
Hij is hét gemeentelijk aanspreekpunt 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 onderne-
mer, het bedrijf/de werkplek, de medewerkers, 
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 opnemen met 
bedrijfscontactfunctionaris John van Gemert 
via 073 65 80 680 of mail naar 
ondernemer@vught.nl

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1, Vught’ (tot 
1 april 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.

VEEL INTERESSE VOOR HET BOEKJE ‘18+ EN DAN?’ 
Plaatselijk, regionaal en landelijk
In 2021 hebben Wegwijs+ en Jongerenwerk Vught het boekje ‘18+ en dan?’ samenge-
steld. Dit boekje, bedoeld voor jongeren die bijna 18 worden, is een succes. Niet alleen 
onder de jongeren zelf, maar ook bij hun ouders en zelfs grootouders. Er is ook veel 
interesse vanuit andere organisaties, hulpverleners en gemeenten. Zowel plaatselijk, 
regionaal als landelijk.

In het boekje ‘18+ en dan?’ staat uitleg over 
zaken die je als jongere moet weten en regelen 
als hij/zij 18 is. Zoals het aanvragen van een 
DigiD, afsluiten van verzekeringen, regelen van 
studiefinanciering en aanvragen van toeslagen 
bij de Belastingdienst. Maar ook staan er han-
dige tips in over hoe een jongere aan een baan 
kan komen, een kamer kan vinden, waar een 
jongere terecht kan bij schulden en hoe hij/zij 
kan sparen voor leuke dingen. 

Ieder jaar versturen
Vughtse jongeren die dit jaar 18 worden, ont-
vangen dit boekje automatisch. In 2021 werd 
het boekje voor de 1e keer verstuurd in sep-
tember, in 2022 is dat in maart en september

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Wegwijs+ via 
wegwijs@vught.nl of mail naar 
jongerenwerk@welzijnvught.nl t.a.v. Angelique 
Vullings.

Op donderdag 17 maart aanstaande vergadert de gemeenteraad in de Raadszaal van 
het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. De vergadering begint 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 conceptagenda en bijbehorende ver-
gaderstukken zijn te raadplegen op 
www.gemeenteraad.vught.nl. De vergadering is 
openbaar toegankelijk, maar ook via het YouTube-
kanaal van de griffie rechtstreeks te volgen. 

HAMERSTUKKEN
•  Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

projectafwijkingsbesluit Fiets- en voetgan-
gersbrug Drongelens Kanaal

•  Subsidie voor niet gesprongen explosieven 
2021

•  Wijziging Verordening Adviesraad Sociaal 
Domein

BESPREEKSTUKKEN
•  Participatieplan uitbreiding Hotel Van der Valk 

Vught
• Participatieplan De Wieken
•  Vaststelling bestemmingsplan Bestevaer, ont-
wikkeling kinderdagverblijf ’t Kasteeltje

•  Investeringskrediet vervangen chips contai-
ners

•  Extra kredietaanvraag uitbreiding kindcen-
trum de Leydraad

• Vernieuwing werkwijze gemeenteraad

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

Marktveld 55 Vught plaatsen van een dakkapel en  OV20221098
 dakraam aan de achterzijde 
perceel L 4004 t.h.v.  kappen van een moeraseik OV20221099
Zonneweilaan 12 
Anna Bijnsstraat 25 Vught het realiseren van een dakopbouw en  OV20221100
 het wijzigen van een kozijn in de 
 voorgevel van de aanbouw 
 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

 
Omgevingsvergunning

Kerkstraat 76 Vught plaatsen van een warmtepomp en  OV20221020
 laadpalen met elektriciteitskastje 
Capellebosdreef 18 te Vught realiseren van een tweede inrit aan  OV20221019
 de linkerzijde van de woning 
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning

Pieter Bruegellaan 4 te Vught plaatsen van een dakkapel aan de  OV20221045
 achterzijde van de woning 
Notenluststraat 25 Vught verbouwen en uitbreiden van de woning OV20221031
Wederiksingel 14 te Vught plaatsen van een erfafscheiding OV20221088
Taalstraat 85 Vught aanbrengen van enkele wijzigingen op  OV20221044
 eerder verleende vergunning 
Perceel E 2092 t.h.v. Heiweg kappen van een zilveresdoorn OV20221015
Achterstraat 38 Helvoirt bouwen van een carport OV20211442
Van Voorst tot Voorststraat 73  plaatsen van een schutting en haag OV20211410
Vught 
Maarten Trompstraat 55 Vught plaatsen dakopbouw OV20221047
Perceel L 4142 nabij  realiseren geluidsscherm OV20211252
Loyolalaan 9 A 
  
Evenementenvergunning

Moleneindplein Vught houden van een voorjaarskermis in de  AP 20220015
 periode van 15 t/m 18 april 2022 
 
OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE 

 
Molenstraat 12 Helvoirt verbouwen van Vlaamse schuur naar  UV20214012
 woning en het aanleggen van een in-/uitrit 
 
SLOOPMELDINGEN

 
St.-Lambertusstraat 73 Cromvoirt verwijderen asbesthoudende materialen SM20227017
Bremlaan 3 te Vught saneren van asbesthoudende bronnen SM20227018 
 
MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN

 
Middenweg 2 te Vught voor het lozen in de bodem of riolering  MA20220002
 buiten inrichtingen 
Rembrandtlaan 58 t/m 68 te Vught voor het lozen in de bodem of riolering MA20220005
  buiten inrichtingen
 
ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

 
Rijksweg 15 Helvoirt het lozen van vethoudend afvalwater  MM20210017 
 zonder vetafscheider/slibvangput afkomstig 
 van het bereiden van voedingsmiddelen
 
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
 
Moleneindplein Vught tijdelijke verkeersmaatregel voor afsluiting  AP20220048
 Aloysiuslaan t.b.v. ANWB Streetwise op 
 dinsdag 29 en woensdag 30 maart 
 van 08.30 tot 12.00 uur 
Moleneindplein Vught afsluiting parkeerterrein in de periode  AP 20220015
 van donderdag 14 april 19.00 t/m dinsdag 
 19 april 12.00 uur
 
VERKEERSBESLUIT
 
Lidwinastraat 12a het inrichten van 2 taxistandplaatsen VKB2022-04 
 
De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

Middenweg en Eikenlaan – Nutswerkzaam-
heden – 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 
•  Tot en met 18 maart is de Loyolalaan afgeslo-

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

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

Zuidoosterlaan – Loyolalaan afgesloten.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Kruising Marggraffstraat / Versterplein
•  Op 22 maart wordt van 8.00 tot 13.00 uur 

het eenrichtingsverkeer in de Marggraffstraat 
tijdelijk opgeheven.

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

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

Rembrandtlaan – Rioleringswerkzaam-
heden – 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

WEGWERKZAAMHEDEN


