
Informatiepagina van de gemeente Vught 23 - 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

Verkoopprocedure CPO-kavels Helvoirt van start 
De gemeente Vught is eigenaar van 11 bouwkavels op de woningbouwlocatie ‘Den Hoek’ in Helvoirt. 
De gemeente biedt deze kavels te koop aan voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
(CPO). De verkoop vindt plaats door middel van een openbare procedure.

Hebt u interesse in de aankoop van deze kavels? Kijk dan op www.vught.nl voor meer informatie 
over de voorwaarden.

OUDERENADVISEUR
Een belangrijke spil in de gemeente Vught
Ouderenadviseurs van Ouderen Samen hebben in Vught een belangrijke spilfunctie als 
het gaat om zelfredzaamheid en het voorkomen van eenzaamheid en ondervoeding 
bij ouderen. Zij zijn op de hoogte van allerlei regelingen, voorzieningen en diensten en 
geven onafhankelijk advies op het gebied van welzijn, vervoer, Wmo en geldzaken. Dit 
alles met het oog op zelfstandig wonen en meedoen aan de samenleving.

Onderwerpen
De ouderenadviseur informeren en adviseren 
over o.a. de volgende onderwerpen:
•  Wat is er mogelijk op het gebied van vervoer 

als u zelf niet meer kunt autorijden?
•  Wat kunt u doen als u uw huis niet meer 

goed schoon krijgt?
•  Wat is er mogelijk aan ondersteuning als u 

met een klein inkomen moet rondkomen?
•  Wat is er in Vught te doen om te voorkomen 

dat u zich eenzaam voelt?
•  Wat zijn oplossingen voor praktische pro-

blemen, zoals het doen van boodschappen, 
maaltijden aan huis, mogelijkheden om samen 
met anderen te eten, het terugbrengen van 
boeken naar de bibliotheek of klusjes in huis? 

Ook als u geen vraag hebt, maar gewoon uw 
verhaal kwijt wil, kunt u contact opnemen met 
de ouderenadviseur. 

Contact
Bent u ouder dan 55 jaar? Woont u in Vught, 
Cromvoirt of Helvoirt en wilt u graag eens 
praten met een ouderenadviseur? Neem con-
tact op met Ouderen Samen via www.oude-
rensamen.nl,  073 656 53 50 (Welzijn Vught) of 
info@ouderensamen.nl. Het huisbezoek en het 
advies zijn geheel kosteloos en vrijblijvend. U 
hoeft ook geen lid te zijn van een ouderenor-
ganisatie. U kunt er verder op rekenen dat uw 
privacy gewaarborgd is. Ook uw familie, zoals 
uw partner, zoon of dochter, of uw mantelzor-
ger kan een adviesgesprek aanvragen en bij het 
gesprek aanwezig zijn.

Wat kunt u verwachten tijdens een OV 
OpStapDag?
U krijgt veel informatie over het openbaar ver-
voer in Brabant en omgeving. Het programma 
duurt van 9.00 uur tot ongeveer 12.30 uur. 
Deelname aan de OV OpStapDag is gratis en 
gaat op volgorde van aanmelding. Er is plaats 
voor maximaal 25 deelnemers per dagdeel. 
Wacht dus niet te lang met aanmelden!

Meld u aan! 
Kies uit een van deze dagen:
•  Vrijdag 22 april, Theater De Speeldoos 
(Vliertstraat 6, 5261 EL Vught)

•  Zaterdag 23 april, Theater De Speeldoos 
(Vliertstraat 6, 5261 EL Vught)

U kunt zich aanmelden via 076 - 513 66 88 
(bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 
uur en 15.00 uur). Op piekmomenten kan het 
zijn dat u het nog een keer moet proberen, wij 
vragen hiervoor uw begrip.

Hoe zit het met corona?
Het Nederlandse openbaar vervoer nodigt 
reizigers weer van harte uit om mee te reizen. 
U kunt veilig en verantwoord op pad met de 
bus en de trein. Tijdens de OV OpStapDag 
worden de dan geldende coronamaatregelen 
gehanteerd.

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.

DE OV OPSTAPDAG: GRATIS, LEERZAAM 
EN LEUK

Durft u niet zo goed de bus of trein te pakken omdat u niet weet hoe het werkt of het 
spannend vindt?  Kom dan naar een van de OV OpStapdagen in theater De Speeldoos. 
Op deze dag kunt u, als deelnemer, op een ontspannen manier gratis (opnieuw) ken-
nismaken met het openbaar vervoer en een gratis persoonlijke ov-chipkaart aanvragen.

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 25 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

Zuidoosterlaan - Nutswerkzaamheden
•  De aansluiting Zuidoosterlaan – Loyolalaan is 

van 21 t/m 25 maart afgesloten.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Emmasingel e.o. – Proefsleuven
•  Van 28 maart t/m 08 april worden tussen 07.30 
en 17.00 uur in de Emmasingel, Glorieuxlaan, 
Akkerstraat, Fortstraat, Hofsteeg, Julianalaan 
werkzaamheden uitgevoerd waardoor de rij-
weg tijdelijk gestremd kan zijn.

• Verkeersregelaars begeleiden het verkeer.
•  Tijdens de werkzaamheden van de St. 

Elisabethstraat op 6 april wordt verkeer omge-
leid.

WEGWERKZAAMHEDEN

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.

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

Dr. Van Oirschotstraat 7 Helvoirt Uitbreiden van de begane grond OV20221101
Esdoornlaan 4 Vught Bouwen van een multifunctioneel  OV20221103
 bijgebouw en plaatsen erfafscheidingen en 
 plaatsen kozijnen 
Loyolalaan 9 A Vught Kappen van twee bomen voor ruimte  OV20221104
 nabij spoor tbv realisatie geluidsscherm 
 en zeven bomen ivm slechte kwaliteit  
Helvoirtseweg 50 Vught Plaatsen van nieuwe kozijnen in de voorgevel OV20221105
St. Nikolaasstraat 49 Helvoirt Plaatsen van een poort OV20221106
Molenrijnselaan 48 Vught Aanbouw op eerste en tweede verdieping OV20221107
Nieuwkuikseweg 22 a Helvoirt Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde OV20221108
Helvoirtsestraat 12 Helvoirt Uitbreiden van de woning OV20221109
Taalstraat 12 Vught Vervangen van kozijnen aan de achterzijde  OV20221110
 door glazen pui en creëren opening 
 in dragende muur 
Perceel H 1982 Drongelens kanaal Vervangen van de bestaande verkeersbrug OV20221111
 over het Drongelens kanaal 
Eikenheuveldreef 16 Vught Kappen van een conifeer OV20221112
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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 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.

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN
 
Omgevingsvergunning

Perceel D 5778 en D 5816  Bouwen van 13 woningen OV20221016
Ochtendgloren Helvoirt 
Sint Jorisstraat 6 Helvoirt Bouwen van een carport OV20221052
Louise de Colignylaan 62 Vught Realiseren van een aanbouw aan de zijgevel  OV20221056
 van de woning 
Hoef ten Halve 3 Helvoirt Kappen van een zieke eik OV20221026
Perceel E 1006 thv  Kappen van een zomereik OV20221032
Helvoirtsestraat nummer 7a  
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 
Past van den Houtstraat 6 Vught Interne verbouwing, aanbouw achterzijde,  OV20221028
 plaatsen dakkapel, verduurzamen woning 
Esscheweg 272F Vught Plaatsen van een afdak aan de garage  OV20211427
 van een woning 
Molenstraat 8 Vught Kamergewijze verhuur OV20211368
Dr Van Oirschotstraat 7 Helvoirt Uitbreiden van de begane grond OV20221102
Willem de Rijkelaan 1 Vught Plaatsen van een hekwerk OV20221017
Nieuwe Heikantstraat 16 Vught Doorbraak en plaatsing van een  OV20211437
 steunbalk in de keuken 
Anna Bijnsstraat 25 Vught Het realiseren van een dakopbouw en  OV20221100
 het wijzigen van een kozijn in de 
 voorgevel van de aanbouw
  
Evenementenvergunning

Centrum Vught Proef Vught op zondag 3 april 2022 van  AP 20220029
 11.00 tot 22.00 uur
  
OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ PROJECT

 
Lekkerbeetjenlaan 2 Vught Bouwen van een aanbouw OV20221065
 
OMGEVINGSVERGUNNING BUITEN BEHANDELINGSTELLING

 
Taalstraat 179 Vught Uitbreiden van een bestaand bijgebouw OV20221011

 
SLOOPMELDINGEN

 
Anna Bijnsstraat 25 Vught Slopen van diverse onderdelen van  SM20227023
 de woning 
 
TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
 
Heuvel Vught Afsluiting Heuvel van zondag 3 april  AP 20220029
 07.00 uur t/m maandag 4 april tot 
 12.00 uur i.v.m. Proef Vught 
 
ONTHEFFING ARTIKEL 35 ALCOHOLWET

 
Marktveld 18 (Oud Zuid) Vught Ontheffing voor het schenken van  DH 20220003
 alcoholhoudende dranken op zondag 
 3 april 2022 tussen 10.00 – 22.00 uur 
 
VERKEERSBESLUIT
 
Louise de Colignylaan 68 Vught Realiseren/instellen van een tweetal  VKB 2022-05
 parkeervoorzieningen voor het opladen 
 van elektrische auto’s 
Van Beurdenstraat Vught Realiseren/instellen van een tweetal  VKB 2022-06
 parkeervoorzieningen voor het opladen 
 van elektrische auto’s 
Boterbloemstraat 32 Vught Realiseren/instellen van een tweetal  VKB 2022-07
 parkeervoorzieningen voor het opladen 
 van elektrische auto’s
 
De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl


