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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

IEMAND VOORDRAGEN VOOR EEN LINTJE

Elk jaar reikt burgemeester Van de Mortel vlak 
voor Koningsdag lintjes uit. Deze Koninklijke 
Onderscheidingen zijn bedoeld voor 
Vughtenaren, die zich lang en op een bijzon-
dere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor 
de samenleving. Kent u zo iemand? Draag hem 
of haar dan voor bij de burgemeester. Voor de 
lintjesregen van 2023 kan dat tot 1 juli 2022.  
 
‘Bijzondere verdiensten’
De persoon die u voordraagt moet zich 
hebben onderscheiden door ‘bijzondere ver-
diensten’.  Wij verstaan onder bijzondere ver-

diensten iemand die zich geruime tijd meer 
inzet voor de samenleving dan verwacht mag 
worden. Wilt u voor iemand uit Vught een 
lintje aanvragen? Neem dan eerst contact op 
met Yolanda van den Berg, Kabinetszaken bij 
de gemeente Vught via telefoonnummer 073-
6580133.  Zij kan u in grote lijnen vertellen of 
de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn 
voor een Koninklijke Onderscheiding en welke 
documenten nodig zijn voor de aanvraag. 

Vertrouwelijk
Dient u een verzoek in? Dat betekent niet 
automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding 
ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is 
daarom van groot belang dat u als aanvrager 
de voordracht, zoals de aanvraag officieel heet, 
heel zorgvuldig behandelt en strikt vertrouwe-
lijk houdt.

Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke 
Onderscheiding? Kijk ook op onze website 
https://vught.nl/koninklijke-onderscheidingen 
voor alle informatie en het formulier. 

M. is het onafhankelijke meldpunt waar u 
volledig anoniem informatie kunt geven over 
misdaad. U meldt bij M. over bijvoorbeeld 
geweld, overvallen, brandstichting, wapen- of 
mensenhandel, hennepteelt en andere drugs-
criminaliteit. Zo levert u een bijdrage aan de 
veiligheid in Vught. 

Anoniem
M. is dé plek waar uw anonimiteit verzekerd 
is. Er werkt een klein team van goed opgeleide 
mensen. Zij hebben maar één doel voor ogen: 
uw anonimiteit beschermen. In een vertrou-
welijk gesprek nemen zij de details van uw 
melding met zorg door. Ze bieden u een extra 
vangnet: voor als u wel wilt melden, maar niet 
bekend wilt worden. 

Alleen als uw anonimiteit gewaarborgd kan 
worden stuurt M. de anonieme melding door 
naar diverse partners, zoals de politie en 
andere opsporingsdiensten. Als vervolgonder-

zoek de anonieme tip onderbouwt kunnen zij 
overgaan tot actie.

Onafhankelijk
M. is een onafhankelijke organisatie en geen 
politie. Voor hulp van de politie belt u 0900-
8844. Bijvoorbeeld bij overlast van balda-
dige buurtkinderen of een aanrijding zonder 
gewonden. M. is er ook niet voor spoedeisende 
situaties. In dat geval belt u 1-1-2.

Bereikbaarheid M. 
M. is zeven dagen per week bereikbaar via 
0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 
8.00 tot 22.00 uur en in de weekenden en op 
feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Daarnaast 
kunt u natuurlijk altijd, dag en nacht, online 
een melding maken via meldmisdaadanoniem.
nl/melden. Help mee om Vught nog veiliger te 
maken. Meld misdaad anoniem.
Kijk voor meer informatie over M. op 
www.meldmisdaadanoniem.nl. 

DE OV OPSTAPDAG: GRATIS, LEERZAAM EN LEUK

Wat kunt u verwachten tijdens een OV OpStapDag?
U krijgt veel informatie over het openbaar vervoer 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.

Let op: In verband met 
Pasen halen wij deze week 

uw gft-afval op 
zaterdag 16 april op, 
in plaats van 18 april.

Stel: u wilt iets over een ernstig misdrijf melden zonder dat uw naam bekend wordt. 
Bijvoorbeeld omdat u de dader goed kent of bang bent voor eventuele gevolgen. U 
kunt dan terecht bij Meld Misdaad Anoniem (M.). 

MELD MISDAAD ANONIEM

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.

PRAAT MEE OVER DE VISIE ‘WONEN IN HET 
BUITENGEBIED’ 
Bewonersavonden 19, 20 en 21 april 2022 vanaf 19.30 uur
Geregeld ontvangt de gemeente verzoeken voor het bouwen van woningen in het 
Vughtse buitengebied. Een goed afwegingskader ontbrak tot nu toe hiervoor. Gebieden 
in het buitengebied onderzoeken we om te kijken of woningbouw of de bouw van 
Ruimte voor Ruimtewoningen wenselijk is. Daarom is de gemeente in samenwerking 
met bureau BügelHajema uit Amersfoort gestart met het opstellen van een visie 
‘Wonen in het buitengebied’. 

Het doel van de visie is om te kunnen beoordelen of de kwaliteit van een aantal gebieden in het 
buitengebied het bouwen van extra woningen toelaat. Wij organiseren drie bewonersavonden 
waarbij wij u informeren over de stand van zaken tot nu toe en wat de inhoud van de visie voor 
de gemeente gaat betekenen. Uw ideeën en opmerkingen zijn op deze avond van harte welkom. 
Deze nemen we mee in het verdere ontwerpproces van de visie.

Aanmelden bewonersavonden
Graag nodigen wij u uit voor een van de bewonersavonden. Deze worden gehouden op:

Dinsdag  19 april 2022 van 19.30 tot 21.00 uur Helvoirt  HelvoirThuis
Woensdag  20 april 2022 van 19.30 tot 21.00 uur Vught  Raadhuis
Donderdag  21 april 2022 van 19.30 tot 21.00 uur Cromvoirt The Battle Axe
 
Wilt u op deze bewonersavond aanwezig zijn? Stuur dan een e-mail aan Pascal Stout 
(p.stout@vught.nl) met het onderwerp ‘Bewonersavond visie Wonen in het buitengebied’. Geef 
daarbij uw voorkeur aan voor de locatie (en eventuele bijzonderheden). Hebt u nog vragen over 
deze bewonersavond? Neem dan contact op met Pascal Stout via tel. 073 65 80 680.

GEMEENTEKANTOOR 
GESLOTEN

Op Goede Vrijdag 15 april en op 
maandag 18 april, tweede paasdag 
is het gemeentekantoor gesloten.
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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 afgeslo-
ten.

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)

Heikantstraat Vught - Herstraten rijweg 
- 16 t/m 20 mei
•  Van 16 t/m 20 mei is de Heikantstraat afgfeslo-

ten voor doorgaand verkeer i.v.m. herbestra-
ten van de rijweg.

• Heiweg Vught – Reconstructiewerk-
zaamhe-den - 12 mei t/m 5 juli

•  De Heiweg is van 12 mei t/m 17 juni afgesloten 
tussen huisnummer 17 en de De Bréautélaan.

•  De Heiweg is van 2 juni t/m 5 juli afgesloten 
tussen huisnummer 10 en de Middenweg.

•  Loverensestraat Cromvoirt – Rioleringswerk-
zaamheden – 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 – Reconstructiewerk-
zaamheden – 19 april t/m 24 mei 

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

•  De Esdoornlaan is van 28 apr t/m 24 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

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

Op donderdag 14 april vergadert de Commissie. 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 onder-
staande onderwerpen. 

Agenda: 
• Startnotitie Herijking armoede- en schuldenbeleid
  Het armoede- en schuldenbeleid kan verbeterd worden op integraliteit met preventie, vroeg-

tijdige interventie en gezondheid. 
• Startnotitie Lokale Sociale Agenda (LSA) 2022-2026
  Deze agenda geeft een overkoepelend kader voor het brede sociaal domein. Daarnaast is er 

een relatie met andere beleidsontwikkelingen, zoals gezondheidsbeleid, inclusiebeleid en de 
Lokale Educatieve Agenda. 

• Verlenging subsidie stichting Ontmoetingscentrum DePetrus
  Voorgesteld wordt de bestaande subsidierelatie met stichting Ontmoetingscentrum DePetrus 

te verlengen tot 2036, met daaraan gekoppeld jaarlijks een exploitatiebijdrage te verstrekken. 

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.

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.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.

COMMISSIEVERGADERING 
Donderdag 14 april om 20.00 uur

Op donderdag 21 april vergadert de 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 collegeleden over onder-
staande onderwerpen. 

Agenda: 
• Burgerinitiatief Eigen energie in Vught’ – Duurzaam Cromvoirt 
  Duurzaam Cromvoirt wil dat het stuk ‘Op weg naar een zon- en windvisie voor de gemeente 

Vught’ wordt herzien en de doelen voor windenergie worden verwijderd. Daarnaast is het 
verzoek de besluitvorming voor inzet van windenergie en grootschalig zon op land uitstelt tot 
2030. 

• Startnotitie Nota Energie en Klimaat
  De Nota Energie & Klimaat is de kapstok boven de inzet op het gebied van energie, warmte-

transitie, klimaatadaptie (waaronder groen en biodiversiteit).
• Zon- en windbeleid 
  Dit voorstel gaat in op de opgave uit de Regionale Energie Strategie van grootschalige duur-

zame energie opwek. Dit besluit vormt de basis voor wind- en zonprojecten in de gemeente, 
waarna verfijning van de beleidskaders voor de zoekgebieden volgt.

• Programma Water en Riolering (PWR) en waterafvoerverordening
  De samenvoeging met Helvoirt en nieuwe landelijke- en lokale ontwikkeling op het gebied van 

water en riolering zijn redenen om het huidig gemeentelijk rioleringsplan te actualiseren. In het 
PWR wordt uiteengezet hoe komende jaren invulling gegeven wordt aan hemel-, afvalwater- en 
grondwaterzorgplicht.

• Vaststellen beleidskader archeologie Vught 2022 
  Vooruitlopend op de nog te implementeren Omgevingswet is een actuele archeologische inven-

tarisatie uitgevoerd en een archeologische verwachtingskaart en beleidsadvieskaart opgesteld. 
• Wijziging legesverordening in verband met PHS 
  De gemeente heeft met ProRail een samenwerkingsovereenkomst opgesteld voor de uitvoe-

ring van het project PHS. Als gevolg hiervan is het nodig de legesverordening te wijzigen. 

De conceptagenda en bijlagen zijn te raadplegen in de vergaderkalender op www.vught.nl/
gemeenteraad. 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.

COMMISSIEVERGADERING 
Donderdag 21 april om 20.00 uur

VERTROKKEN NAAR ONBEKENDE BESTEMMING  

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet meer 
wonen op het adres waar zij volgens de gemeentelijke basisadministratie staan ingeschreven. Het 
college heeft besloten de bijhouding van de persoonslijsten van deze personen op te schorten. 
Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer op dat adres staan ingeschreven. 

Naam  Geboortedatum Datum besluit Uitschrijving wegens
en voorletters      vertrek naar
Harris P.J. 27-07-1980 05-04-2022 Onbekend
Frijns, R.G.M.D. 29-03-1988 05-04-2022 Onbekend
 

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

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Lunettenlaan 102 Vught Kappen 125 bomen OV20221139
Perceel C2278 nabij Maurick 3  Realiseren voetveer tussen OV20221140
Vught Kasteel Maurick en Out Herlaer 
Reutsedijk 9 Vught Transformatie van bestaande gebouw  OV20221141
 naar appartementen 
Loyolalaan 9A Vught Kappen van boom 33 i.v.m. veiligheid OV20221142
Perceel K2014 bij Heunpark en  Plaatsen van twee masten met
Van Voorst tot Voorststraat zonnepanelen OV20221143
 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning
 
Middelstebaan 20 Vught Kappen van een eikenboom OV20221060
St.-Lambertusstraat 60 Cromvoirt Aanleggen beweegroute Cromvoirt OV20221074 
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TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Omgevingsvergunning
 
Centrum Vught (diverse straten) Afgesloten voor alle verkeer, behalve  AP 20220047
 voetgangers op woensdag 27 april 2022 
 van 05.45 tot 24.00 uur 
St.-Elisabethstraat/ Vliertstraat  Afsluiten van de parkeerplaats bij AP 20220093
Vught basisschool de Springplank/theater 
 De Speeldoos op woensdag 11 mei 2022 
 tussen 08.30-14.00 uur i.v.m. het verkeersexamen 
  
VERLEENDE VERGUNNINGEN
 
Omgevingsvergunning

Taalstraat 12 Vught Vervangen van kozijnen aan de achterzijde  OV20221110
 door glazen pui en creëren opening in 
 dragende muur 
Helvoirtseweg 50 Vught Plaatsen van nieuwe kozijnen in de  OV20221105
 voorgevel 
Perceel M 421 t.h.v. Deutersestraat Graafwerkzaamheden t.b.v. het plaatsen van  OV20221064
 draglineschotten en het leggen van rijplaten 
Perceel M 421 thv Deutersestraat Parkeerterreinen rondom Bernardus Golf OV20221063
 in Cromvoirt 
Boslaan 49 Vught Verwijderen van een wandelpad en het OV20221081 
\ aanleggen van een wandelpad 
Spechtbos 11 Helvoirt Bouwen van een carport OV20221096
Boslaan 49 te Vught Vervangen en opnieuw verharden  OV20221122
 van een wandelpad 
Schoonveldsingel 17 Vught Verbouwen van een schuur OV20221135
Torenstraat 33 Helvoirt Plaatsen van twee dakkapellen aan de  OV20221070
 voorzijde van de woning 
Percelen 3705, 4372, 3706 t.h.v.  Kappen van elf bomen OV20221001
Kolonel Thomsonlaan/ Loonsebaan 
Vught 

Eelkje Timmengastraat 8 Vught Plaatsen dakkapel aan de achterzijde  OV20221101
 van de woning 
Loeffplein 4 Vught Plaatsen van een fietsenoverkapping OV20221118

Standplaatsvergunning
 
Moleneindplein Vught Standplaatsvergunning voor de verkoop  AP 20220023
 van oliebollen in de periode van 
 1 november 2022 t/m 15 januari 2023, 
 dagelijks van 10.00 tot 21.00 uur 
  
Evenementenvergunning

Centrum Vught Koningsdag op dinsdag 26 april van  AP 20220047
 18.00-24.00 uur en woensdag 27 april 
 van 06.00-24.00 uur  
Leeuwensteinplein 5 Vught Koningsdagactiviteiten op woensdag  Z22 - 249067
 27 april 2022 van 09.00-12.15 uur 
 
ONTHEFFING ARTIKEL 35 ALCOHOLWET

 
Marktveld 18 (Oud Zuid) Ontheffing artikel 35 voor woensdag  DH 20220003
 27 april 2022 tussen 10.00 en 22.00 uur 

SLOOPMELDINGEN
 
Klein Brabant 145 Vught Saneren van asbestbronnen SM20227031
Cromvoirtseweg 3 Helvoirt Verwijderen asbesthoudende materialen SM20227029

BUITEN BEHANDELING STELLING
 
Eikendonk 6 Helvoirt Kappen van zeven zieke vlinderdennen OV20211373

  
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.


