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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

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
OP GOEDE VRIJDAG 15 APRIL 

EN OP MAANDAG 18 APRIL, TWEEDE PAASDAG 
IS HET GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN.

HART VAN DE BAARZEN
In december 2021 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie ‘Hart van de Baarzen, Vught’ 
vastgesteld. Alle stukken over dit project staan op de website www.wijinvught.nl. Ook 
de informatie over participatie en communicatie vindt u hier. Het gebied Hart van 
de Baarzen bestaat uit verschillende deelprojecten; supermarkt, kindcentrum De 
Lichtstraat en gymzaal, sociale huurwoningen Charlotte van Beuningen, koopwonin-
gen en openbare ruimte.  

De gebiedsvisie houdt in dat:
•  De gevel van de supermarkt, direct aan de 

Rouppe van der Voortlaan, wordt zoveel 
mogelijk aan het straatbeeld ontnomen 
door groen. De parkeerplaatsen komen op 
het maaiveld tussen de supermarkt en De 
Lichtstraat.

•  Aan de oostzijde van basisschool De 
Lichtstraat komt een aanbouw van ongeveer 
550 m2

•  Ten oosten van het Kindcentrum komt een 
nieuwe gymzaal. De bestaande gymzaal wordt 
gesloopt.

•  Het woonprogramma bestaat uit ongeveer 
uit 8 patiowoningen aan de Brabantlaan en 
ongeveer 66 appartementen

•  Charlotte van Beuningen woonstichting reali-
seert het sociale programma op eigen terrein

•  Onder de koopappartementen komt een half 
verdiepte parkeergarage

Tijdens de ontwikkeling van Hart van de 
Baarzen organiseert de gemeente ongeveer 
drie keer per jaar een bijeenkomst om de 
stand van zaken van de verschillende deel-
projecten toe te lichten, u te informeren en 
suggesties op te halen. De eerste bijeenkomst 
is eind mei 2022. De omwonenden nodigen 
we per brief uit. Ook zetten we de uitnodiging 
voor deze bijeenkomst in het Klaverblad.
Informatie staat op Wijinvught.nl

OPMARS ELEKTRISCHE AUTO’S
Denk mee over nieuwe locaties voor laadpalen bij u in de buurt

Het aantal publieke laadpalen in Vught blijft toenemen. In 2020 stond de teller voor 
openbare laadpalen nog op 61. In 2021 konden de Vughtse inwoners bij 89 laadpalen 
hun elektrische auto opladen. Ook komend jaar komen er weer openbare laadpalen bij.

Toch is dit tempo te laag om de snelle opmars 
van de elektrische auto bij te houden. Daarom 
zoekt de gemeente naar nog eens 31 locaties 
om nieuwe laadpalen te plaatsen. 

Waar moeten volgens u de nieuwe elek-
trische laadpalen komen in Vught? 
Wilt u meedenken over laadlocaties bij in de 
buurt? Graag horen we van onze inwoners 
waar de beste plekken zijn om laadpalen te 
plaatsen in Vught, Cromvoirt en Helvoirt. 

Hoe kan ik meedenken?
Via een interactieve kaart kunt u precies zien 
waar de geplande locaties zijn voor nieuwe 
laadpalen. Deze ziet u op de kaart met groene 
stippen staan. U kunt op de kaart een stip aan-

klikken en uw reactie geven waarom dit wel 
of niet een goede locatie is. Ook kunt u een 
andere locaties aanwijzen. Wilt u meebepalen 
waar de nieuwe laadpalen komen in Vught? 
Kijk dan op www.wijinvught.nl 

Na een maand verwerken we al uw reacties en 
bekijken we welke locaties het meest geschikt 
zijn. Bijvoorbeeld welke locaties zijn door u het 
meest aangewezen, is dit een geschikte locatie, 
(niet recht voor een deur of voor een oprit), 
niet te dicht bij bomen in de buurt in verband 
met schade aan de wortels.

Wij horen graag uw reactie. 
Ga naar www.wijinvught.nl en kijk bij laadpalen

WERKZAAMHEDEN 
De Bréautélaan, Heiweg, Middenweg en Esdoornlaan
De riolering van De Bréautélaan, Heiweg, Middenweg en Esdoornlaan is aan vervan-
ging toe. Dit is meteen een goed moment om de straat opnieuw in te richten. Deze 
nieuwe inrichting is in de afgelopen maanden samen met de bewoners gemaakt. 
Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert de werkzaamheden uit tussen april en 
december 2022. Brabant Water en Enexis voeren op hetzelfde moment werkzaam-
heden uit aan de leidingen zodat de straten maar één keer open gebroken hoeven te 
worden.

Wat gaat er gebeuren en wanneer?
De werkzaamheden voeren we in fasen uit. 
Tussen 19 april en 5 augustus 2022 werken we 
in de Esdoornlaan en aansluitend in de Heiweg 
en de Middenweg. Tussen 27 juni en 23 decem-
ber werken we in De Bréautélaan tussen de 
Loonsebaan en de N65.

Bereikbaarheid
Tussen april en augustus zijn er afsluitingen 
in de Esdoornlaan, Heiweg en Middenweg. 
Bestemmingsverkeer leiden we om. Tussen 
27 juni en 23 december is er geen door-
gaand auto- en fietsverkeer mogelijk via 
De Bréautélaan. Verkeer leiden we om via de 
Loonsebaan, Boslaan en N65.

Meer informatie
Voor meer informatie over het project kunt u 
gebruik maken van de gratis Van Gelder Werk 
in Uitvoering App. In deze app kunt de 
voortgang en planning van het werk en de ant-
woorden op veel gestelde vragen terugvinden. 

Ook kunt u ons hier uw vraag stellen via het 
online-meldingsformulier. Scan de QR-code 
hiernaast of bezoek: 
werkinuitvoering.vangelder.com

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BUITEN-
GEBIED VUGHT 2022’
Waarom een nieuw bestemmingsplan 
buitengebied?
Sinds 1 januari 2021 zijn Vught, Helvoirt en 
Cromvoirt verenigd in de ‘nieuwe’ gemeen-
te Vught. Voor het buitengebied van de 
gemeente gelden op dit moment twee ver-
schillende bestemmingsplannen Buitengebied: 
‘Buitengebied 2011’ (Vught) en ‘Buitengebied, 
herziening 2020’ (Haaren). 

Nu is er een nieuw bestemmingsplan 
‘Buitengebied Vught 2022’ opgesteld. In dit nieu-
we plan zijn de bestaande bestemmingsplan-
nen buitengebied samengevoegd en op elkaar 
afgestemd. Dat betekent dat voor vergelijkbare 
gebieden in het buitengebied straks ook dezelf-
de regels en hetzelfde ruimtelijk beleid gelden. 
Dit bestemmingsplan ‘Buitengebied Vught 2022’ 
gaat als ontwerpbestemmingsplan in procedure. 
De gemeenteraad stelt het nieuwe bestem-
mingsplan naar verwachting in het tweede 
kwartaal van 2022 vast.

Inhoud van het plan
Het nieuwe bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Vught 2022’ beslaat bijna het hele buitengebied 
van de gemeente. Resterende delen van het 
grondgebied, waarvoor al een actueel plan 
geldt, zijn niet in het nieuwe bestemmingsplan 
opgenomen. Verder heeft het plan een conser-
verend karakter. Dit betekent dat in het plan 
geen nieuwe ontwikkelingen zijn meegenomen.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan 
bekijken
Vanaf donderdag 31 maart tot en met woensdag 
11 mei 2022 ligt het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Vught 2022’ met de bijbehorende 
stukken voor iedereen gedurende zes weken 
ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan met 
bijbehorende stukken kunt u inzien:

-  Via internet: www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
ID-nummer 
NL.IMRO.0865.bgBPBuitengb2022-ON01;

-  Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het 
gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1 in 
Vught.

Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de 
stukken die ter inzage liggen.

De gemeente organiseert inloopavonden
Tijdens de inzageperiode zijn er drie inloop-
avonden. Op deze avonden wordt u geïnfor-

meerd over het bestemmingsplan. Ook kunt u 
vragen stellen. U hoeft zich voor deze avonden 
niet aan te melden. U kunt, tussen de vermelde 
begin- en eindtijd, binnenlopen op het moment 
dat u schikt.

Deze inloopavonden worden gehouden 
op de volgende data:

•  Dinsdag 12 april 2022 19.30 tot 21.00 uur 
Cromvoirt Dorpshuis The Battle Axe

• Woensdag 13 april 2022 19.30 tot 21.00 uur 
 Vught Het Raadhuis

• Donderdag 14 april 2022 19.30 tot 21.00 uur  
 Helvoirt Het HelvoirThuis

U kunt reageren op het 
ontwerpbestemmingsplan
U kunt reageren op het ontwerpbestemmings-
plan. De reactie die u indient, heet in deze fase 
een ‘zienswijze’. U kunt tot donderdag 12 mei 
2022 uw zienswijze indienen. U kunt dit schrif-
telijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per 
e-mail reageren. 

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de 
gemeenteraad Vught, afdeling Ontwikkeling, 
postbus 10.100, 5260 GA Vught. Neem voor 
een mondelinge afspraak contact op met de 
afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 073-
6580680. Geef in uw brief aan dat het om een 
zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Vught 2022’ met zaaknummer 
Z21-237863 gaat. Geef ook aan waarom u het 
wel of niet eens bent met ontwerpbestem-
mingsplan.
Vermeld ook uw naam, adres en woonplaats in 
de zienswijze.

Wat gebeurt er na het 
ontwerpbestemmingsplan?
Het gaat hier om een ontwerpbestemmingsplan. 
U kunt daar nu op reageren. De gemeente kijkt 
dan of het plan moet worden aangepast. Daarna 
stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan 
definitief vast. Als u het niet eens bent met het 
vastgestelde bestemmingsplan, kunt u in beroep 
gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. 

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel 
dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoon-
nummer 073- 6580680.
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BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Glorieuxlaan 4 Vught Intern verbouwen van het landhuis OV20221125
Achterstraat 85 a Helvoirt Vervangen van de kozijnen in de voorgevel  OV2022126
 met een wijziging 
Vliertstraat 5 A Vught Aanleggen van twee patio's OV20221127
Willem van Beuningenlaan 2 Vught Kappen van tien bomen OV2022128
Rembrandtlaan 6 Vught Plaatsen van een erker en optopping op  OV20221129
 bestaande aanbouw 
Helvoirtseweg 186 Vught Uitbreiden en verbouwen van het  OV20221130
 restaurant 
Lange Akker 24 Helvoirt Plaatsen van dakkapellen aan de voor- en  OV20221131
 achterzijde van de woning 
Rouppe van der Voortlaan 30 Vught Plaatsen van een carport OV20221132
Moleneindplein 23 Vught Exploiteren van een patisserie waarbij  OV20221133
 koude en warmen dranken worden 
 geserveerd 
Den Hoek 2 Cromvoirt Plaatsen van een tijdelijke woonunit OV20221134
Schoonveldsingel 17 Vught Verbouwen van een schuur OV20221135
Van Beresteijnstraat 4 Vught Plaatsen van een dakkapel OV20221136
Project PHS C2 perceel oostzijde  Kappen van 267 bomen OV20221137
van het huidige spoor thv 
Van Miertstraat 1 
Project PHS C1 thv spoor  Kappen van 157 bomen OV20221138
Den Bosch - Vught  

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning
 
Perceel I 833 t.h.v.  Kappen dode Pinus Sylvestris OV20221046
Kruishoeveweg 11 Vught 
Kastanjelaan 10 Helvoirt Voormalige directeurswoning ombouwen  OV20211394
 naar vier appartementen en aanleggen 
 van een in-/uitrit 
Gijzelsestraat 1 Helvoirt Wijzigen van huisvestingssystemen,  OV20221057
 dieraantallen en ventilatiesystemen 
Perceel E  3976 gedeelte tussen  Kappen van een eikenboom (nr.12) OV20221058
Boulevard en Spoor incl. kruising  t.h.v. gedeelte tussen Boulevard en Spoor
Loonsebaan incl. kruising Loonsebaan 
  
VERLEENDE VERGUNNINGEN
 
Standplaatsvergunningg

Loonsebaan t.h.v. 163 (Vught) Standplaatsvergunning voor de verkoop  AP 20220092
 van zomerfruit in de periode van 
 eind mei t/m eind augustus 2022 
 elke dag van 09.00 tot 19.00 uur 

Omgevingsvergunning

Molenvenseweg 38 Vught Plaatsen van een dakopbouw met  OV20221087
 nokverhoging 
Vughterhage 76 Vught Bouwen van een overkapping incl. berging OV20220002
Ridder van Brechtlaan 6 Vught Plaatsen van een warmtepompinstallatie  OV20221043
 op het dak 
Zonnebos 28 Vught Plaatsen van een bijgebouw OV20221120
Vijverbosweg 1 Vught Plaatsen van erfafscheiding, poort  OV20211432
 en bijgebouw 
Sint Janskruid 11 Helvoirt Plaatsen van een hekwerk OV20220009
 
OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ PROJECT

 
Esscheweg 236 Vught Kappen van een spar in de achtertuin OV20221066
Hoef ten Halve 3 Helvoirt Kappen van een zieke eik OV20221026

CONTAINER OP STRAAT? 
VRAAG EEN VERGUNNING AAN
Ook voor het plaatsen van voorwerpen op, 

langs en boven de openbare weg
Gaat u binnenkort verbouwen of uw tuin opknappen en bent u van plan 
om bijvoorbeeld een container, een bouwkeet of hijskraan te plaatsen op 
of aan de weg? Dan hebt u een vergunning nodig. Ook voor het plaatsen 
van bijvoorbeeld een spandoek of elektriciteitskabel boven de weg, bent 
u dit verplicht. 

Vraag de vergunning minimaal vier weken van tevoren aan. Kijk voor 
meer informatie op www.vught.nl/voorwerp-plaatsen-op-aan-de-weg

OPHALEN SNOEIHOUT ZATERDAG 9 APRIL
Op zaterdag 9 april halen we uw snoeihout weer gratis aan huis op. Leg uw houtafval gebundeld 
in touw zaterdagochtend 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.

Dorpsstraat Vught – Herinrichting 
P-terrein – t/m 15 april
•  Het Parkeerterrein wordt heringericht en is 

gedeeltelijk bereikbaar.

Rembrandtlaan Vught – Rioleringswerk-
zaamheden – t/m 19 april
•  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 9gestremd 

tussen 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 
omgeleid.

Ploegstraat Vught – Bouwwerkzaam-
heden - 7 april 
•  Op 7 april is het Parkeerterrein Ploegstraat 

afgesloten i.v.m. bouwwerkzaamheden CPO.

Loverensestraat Cromvoirt – Riole-
ringswerkzaamheden – 12 april
•  Op 12 april is de Loverensestraat gestemd 

ter hoogte van huisnummer 8. Doorgaand 
verkeer wordt omgeleid.

•  Esschestraat Vught – Werkzaamheden 
Prorail – 11 en 12 april 

    In de nacht van 11 april, 23.00 uur tot 
12 april 06.00 uur is de spoorwegovergang 
Esschestraat-St. Elisabethstraat afgesloten. 
Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

•  Esdoornlaan Vught – Reconstructie-
werkzaamheden – 19 april t/m 13 mei 

  De Esdoornlaan is van 19 apr t/m 6 mei 
afgesloten tussen huisnummer 10 en de De 
Bréautélaan.

  De Esdoornlaan is van 25 apr t/m 13 mei afge-
sloten tussen huisnummer 10 en de Heiweg.

Esschestraat, M. de Ruijterweg, M. 
Trompstraat, Van Rijckevorselstraat – 
Nutswerkzaamheden 19 april t/m 31 mei

•  Vanaf 19 april worden er werkzaamheden ver-
richt aan de gasleiding.

•  In de M. de Ruijterweg is er hierdoor tot 26 
april verkeers- en parkeerhinder. 

•  Op 26 april is de M. de Ruijterweg afgesloten 
ter hoogte van de M. Trompstraat.

•  Op 30 en 31 mei is de M. de Ruijterweg afge-
sloten t.h.v. huisnummer 57

•  Op 21 en 22 april is de M. Trompstraat afge-
sloten ter hoogte van het zebrapad bij de M 
de Ruijterweg.

•  Van 28 april t/m 6 mei is de Van Rijckevorselstraat 
afgesloten t.h.v. huisnummer 46 t/m 64

•  Van 2 t/m 6 mei is de Esschestraat afgesloten 
t.h.v. de Van Rijckevorselstraat.

•  De Esschestraat is van 9 t/m 13 mei afgesloten 
t.h.v. de M. Trompstraat.

•  De M. Trompstraat is van 9 t/m 27 mei afgeslo-
ten tussen huisnummer 1-23

•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

WEGWERKZAAMHEDEN

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

•  Ontwerpbeschikking met projectafwijkingsbesluit ‘Fiets- en voetgangersbrug Drongelens kanaal 
2022’ (tot en met 11 mei 2022)

• Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Vught 2022’ (tot en met 11 mei 2022)
• Bestemmingsplan ‘Bestevaer’ (tot 13 mei 2022)

•  U vindt alle informatie over de plannen, gebieden en de procedure op www.officielebekend-
makingen.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

RAADSVERGADERING
Donderdag 7 april om 20.00 uur

Op donderdag 7 april aanstaande vergadert de gemeenteraad in de Raadszaal van het 
Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. De vergadering begint om 20.00 uur.  Tijdens deze ver-
gadering 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 vergaderstukken 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. 

BESPREEKSTUKKEN
• Uitvoeringsprogramma grondexploitatie 2022-2025
• Belastingen en leges 2022
• Vaststellen bestemmingsplan Wolfskamerweg 20-22
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SLOOPMELDINGEN
 
Lunettenlaan 501 G U1 Vught Sloopwerkzaamheden t.b.v. interne  SM20227024
 aanpassing 
Baarzenstraat 25 B Vught Saneren van asbesthoudende bronnen SM20227028
Oude Bossche Baan 37 Slopen van het dak SM20217120

  
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 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.


