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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

GEZAMENLIJKE 
COMMISSIE 
Donderdag 31 maart om 19.00  uur

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING  

De onderstaande personen wonen niet meer op het vermelde adres. Daarom zijn zij niet langer 
op dit adres ingeschreven.

Naam  Geboortedatum Datum besluit Uitschrijving wegens
en voorletters      vertrek naar
Fenny, M.L.R. 18-01-1990 23-03-2022 Onbekend
Essed, I. 29-11-1988 23-03-2022 Onbekend
Kolzran, D.G. 10-05-1988 23-03-2022 Onbekend
Yordanos Ghebrekidan  01-03-2006 23-03-2022 Onbekend
Mebrahtom   

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële publicatie kunt u vinden
op www.officielebekendmakingen.nl

Altijd al uw eigen woning willen bouwen?

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.

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

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

Rembrandtlaan Vught – Riolerings-
werkzaamheden – 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

Astorias Vught – Nutswerkzaamheden – 
4 t/m 15 april
•  Astorias (noord) is vanaf 4 april gestremd tus-

sen Goya en Roma.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid via 

Astorias (zuid)

Emmasingel Vught 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

Op zaterdag 9 april halen we 
uw snoeihout weer gratis 
aan huis op. Leg uw houtafval 
gebundeld in touw zaterdag-
ochtend vóór 7.30 uur aan de 
straat. De bundels mogen niet 
langer zijn dan 1,5 meter en 
maximaal 15 kilo wegen.

U kunt uw snoeiafval ook gratis 
naar de Milieustraat brengen.

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.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:
•  Voorbereidingsbesluit ‘Boulevard 1, Vught’ 
(tot 1 april 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 donderdag 31 maart vergadert de Gezamenlijke commissie. De vergadering 
begint om 19.00 uur en vindt plaats in de Commissiekamer van het Raadhuis, 
Leeuwensteinplein 5.  Tijdens deze vergadering debatteren raads-, burger- en colle-
geleden over onderstaande onderwerpen. 

Agenda: 
• Integraal Huisvestingsplan (IHP) business-case kindcentrum Het Kwartier
  Voor de uitbreiding van de school zijn drie scenario’s (zie ook www.wijinvught/meer ruimte 

voor het kwartier) beschreven voor uitbreiding van de school. Tijdens deze vergadering gaat 
de discussie over volgende vragen: 

 1. Wat is uw reflectie op de drie voorgestelde scenario’s? 
 2. Ziet u wellicht extra mogelijkheden/kansen?

•  Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2022-2025
  Volgens de financiële verordening wordt de grondexploitatie jaarlijks bijgesteld in de Actualisatie 

uitvoeringsprogramma grondexploitatie. De bijstelling meerjarenraming grondexploitatie 2022-
2025 gaat over de uitgangspunten van de doorrekening van de exploitatieopzetten, de bijstel-
ling van de financiële resultaatsverwachting en reservepositie, een toets hoe toereikend de 
voorzieningen en een bijstelling van de risico-inventarisatie zijn. Gemeente Vught heeft op dit 
moment twee grondexploitaties, te weten de af te sluiten grondexploitatie Stadhouderspark en 
de grondexploitatie Den Hoek.

• Belastingen en leges 2022 Vaststellen tarieven OZB 2022
  Vorig jaar december heeft de raad de tarieven onroerendezaakbelasting 2022 voorlopig vast-

gesteld. Inmiddels bestaat voldoende inzicht in de verwachte marktwerking. Om te voorkomen 
dat de onroerendezaakbelasting met meer dan het inflatiepercentage stijgt, wordt voorgesteld 
de tarieven naar beneden bij te stellen.

• Vaststellen bestemmingsplan Wolfskamerweg 20-22
  De eigenaar van het onroerend goed Wolfskamerweg 20-22 wil de bestaande bebouwing slo-

pen en er 58 gestapelde woningen bouwen. Dit past niet binnen het geldende bestemmingsplan. 
Om dit bouwplan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan dus worden aangepast.

•  Startnotitie Economische en toeristische beleidsvisie Vught
  Een sterke lokale economie is een belangrijke pijler voor Vught. Binnen het economisch beleid 

is ook aandacht voor de recreatieve en toeristische sector. De gemeente Vught wil namelijk de 
mooie kanten van Vught delen met bezoekers en iedereen gastvrij verwelkomen. In de commis-
sie wordt gesproken over de voorgestelde aandachtsgebieden, de uitdagingen en aanpak.  

• Startnotitie en participatieplan Erfgoedvisie gemeente Vught 2022-2026
  Sinds 2021 hoort Helvoirt bij de gemeente Vught. Hierdoor is harmonisatie van het erfgoed-

beleid wenselijk. De doelstelling is het opstellen van de ‘Nota Erfgoed’ voor de periode 2022-
2026, inclusief een uitvoeringsprogramma. Gevraagd wordt aan de commissie of zij zich kunnen 
vinden in de voorgestelde aanpak en doelstellingen? En of er nog specifieke aandachtsgebieden 
of speerpunten zijn die zij voor de uitwerking mee wil geven.

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

Wilt u uw mening geven over een onderwerp op de agenda? Tijdens de commissievergadering is 
er de mogelijkheid in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw visie over het onderwerp met 
de commissie te delen. U kunt zich hiervoor 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 e-mail naar griffie@vught.nl.



     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  

BESTEMMINGSPLAN ‘BESTEVAER’ ONGEWIJZIGD VASTGESTELD

De gemeenteraad van Vught heeft op 17 maart het bestemmingsplan ‘Bestevaer’ ongewijzigd 
vastgesteld. Daarmee is ook de omgevingsvergunning voor de bouw van kindcentrum ’t Kasteeltje 
van kracht geworden. Het bestemmingsplan ‘Bestevaer te Vught’ en het besluit omgevingsvergun-
ning ‘kindercentrum ‘t Kasteeltje’ gaan over de ontwikkeling van een nieuw onderkomen voor 
kinderdagverblijf ’t Kasteeltje op de hoek van de Michiel de Ruyterweg en de Bestevaer, op het 
Ouwerkerkveld. Daarnaast is het mogelijk om op het Ouwerkerkveld tijdelijke parkeerplaatsen 
aan te leggen ten behoeve van het Tracébesluit Meteren-Boxtel en het tijdelijk station. Het bestem-
mingsplan en de omgevingsvergunning gaan op vrijdag 13 mei 2022 in.

Dit bericht is geen officiële publicatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De 
officiële publicatie kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
ID-nummer NL.IMRO.0865.vghBPBestevaer-VG01

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Marie Gijsenstraat 12 Vught Verwijderen draagmuur en plaatsen  OV20221113
 draagbalk 
Oranjepad 14 Vught Realiseren van een schuur – overkapping  OV20221114
 in achtertuin 
Michiel de Ruijterweg 165 Vught Plaatsen van een nokverhoging aan de  OV20221115
 achterzijde van de woning 
Pepereind 1-3 Cromvoirt Aanvraag kamerverhuur OV20221117
Loeffplein 4 Vught Plaatsen van een fietsenoverkapping OV20221118
Esdoornlaan 10 Vught Het verbreden van een bestaande uitrit OV20221119
Zonnebos 28 Vught Plaatsen van een bijgebouw OV20221120
Versterstraat 7 Vught Verwijderen van twee draagmuren in  OV20221121
 de woning 
Boslaan 49 Vught Verharden van een wandelpad OV20221122
Taalstraat 17 A Vught Transformatie van bestaande Fysio naar  OV20221123
 twee appartementen 
Theresialaan 99 Vught Uitbreiden aan de achterzijde van de  OV20221124
 woning 

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

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning
 
Bremlaan 3 Vught Verbouwen van de woning en het  OV20221038
 veranderen van de oprit 
  
VERLEENDE VERGUNNINGEN
 
Omgevingsvergunning

Helvoirtseweg 95 Vught Kamergewijze bewoning door maximaal  OV20211422
 4 personen 
Repelweg 38 Vught Verwijderen muur tussen kamer en keuken OV20211451
Oranjepad 12 Vught Plaatsen van een poort OV20211418
De Bréautélaan 2 Vught Bouwen van een overkapping OV20221068
Rijksweg 16 b Helvoirt Plaatsen van een pool OV20221040
Kreitestraat 7A Helvoirt Renoveren, isoleren dak en plaatsen  OV20211369
 dakkapel 
Loyolalaan 3-01 t/m 3-14 Vught Bouw van veertien woningen met een  OV20211297
 in-/uitrit 
Perceel E 3855 thv  Kappen van 9 risicovolle/onveilige bomen OV20221049
Jagersboschlaan Vught in de berm aan de Jagersboschlaan waarvan 
 1 vergunningvrij 
Glorieuxlaan 4 Vught Plaatsen achterzetramen bij monument  OV20221008
 Roucouleur
 
 
ONTWERP WET GELUIDSHINDER

 
Molenstraat 12 Helvoirt Transformatie van een Vlaamse schuur  UV20214012
 naar een woning
 
 
SLOOPMELDINGEN

 
Perceel 3398 tussen Helvoirtseweg Slopen paardenstal SM20227022 
en Hoevensestraat 7 Vught 
Van Rijckevorselstraat 33 B Vught Verwijderen asbesthoudende materialen SM20227027
Reutsedijk 11 en 12 Vught Het slopen van 2 gebouwen aan de  SM20227025
 Reutsedijk ten behoeve van ontwikkeling 
 terrein en bouwen van nieuw gebouw
  
 
MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN

 
Loverensestraat 3 Cromvoirt Tijdelijke bemaling t.b.v. nieuwbouw MA20220003 

  
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 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.


