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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 e-mail gerust met uw vragen, zorgen of signalen: 073 65 80 750 wegwijs@vught.nl www.wegwijsplus.vught.nl

De rijke Vughtse historie beleven in een wan-
deling van 6 kilometer? Dat kan met de ver-
nieuwde folder ‘Historische Wandeling Vught’. 
Samen met wandelliefhebbers Jeanne Heessels 

en Mary van den Brand bracht de gemeente 
Vught de tweede herziende druk uit van deze 
leuke en interessante wandelroute. 

Herziene wandeling
In 2011 verscheen de eerste druk van de 
‘Historische Wandeling Vught’. Tijd dus voor 
een nieuwe uitgave. En dus ook voor een 
aangepaste route. Tijdens de route loopt u 
niet alleen langs de bekende dorpsiconen 
zoals DePetrus, de Lambertuskerk en Kasteel 
Maurick, maar ook langs monumentale panden 
zoals Sophias-Burg, het Huis met de Kolommen, 
Roucouleur en twee unieke bouwprojecten uit 
de jaren 30 van de vorige eeuw. 

Wandelroutes in Vught
De nieuwe foto’s en informatieve teksten 
uit de ‘Historische Wandeling Vught’ leiden u 
gemakkelijk door het historische centrum van 
Vught. Is 6 kilometer u te ver? De route is ook 
in twee keer te lopen. 

Naast de ‘Historische Wandeling Vught’ zijn er 
andere fijne wandelroutes die u kunt bewande-
len. Acht van deze wandelroutes vindt u in de 
handige bundel ‘Wandelroutes’ met ommetjes 
in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. Zo kunt u een 
‘Ommetje Cromvoirt’ van 5,7 kilometer of een 
‘Ommetje Helvoirt’ van 4,5 kilometer lopen. 

Toeristisch Informatiepunt
De folders ‘Historische Wandeling Vught’ 
en ‘Wandelroutes’ zijn voor een vrien-
delijke prijs beschikbaar bij de Toeristische 
Informatiepunten in DePetrus, HelvoirThuis en 
Hotel Guldenberg. 

Meer informatie over bezienswaardigheden, 
horeca, evenementen, winkels en recreatie in 
Vught vindt u op www.bezoekvught.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.

WANDEL EN BELEEF HISTORISCH VUGHT

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.

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. 

KOMT U IN AANMERKING VOOR DE 
EENMALIGE ENERGIETOESLAG?
Huishoudens met een inkomen op of net boven 
het sociaal minimum (niet hoger dan 120% van 
de bijstandsnorm) ontvangen eenmalig € 800 
om te helpen bij het betalen van de energie-
rekening. Dat bedrag ontvangt u automatisch 
(indien mogelijk) in vier termijnen van €200. 
De eerste betalingen vinden deze maand plaats. 

Wanneer ontvang u de toeslag 
automatisch?
U ontvangt de eenmalige bijdrage automatisch 
als u bijstand ontvangt, een uitkering ontvangt 
op grond van de IOAW en IOAZ, de Regeling 
Meedoen ontvangt, in de minnelijke schuldhulp-

verlening zit of een volledige kwijtschelding van 
de gemeentelijke belastingen krijgt. Dit geldt 
ook voor huishoudens die algemene bijstand 
ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank.

Zelf toeslag aanvragen vanaf 2 mei
Andere groepen die in aanmerking komen, 
maar niet bekend zijn bij de gemeente of auto-
matisch worden bereikt, kunnen vanaf 2 mei 
een aanvraagformulier invullen via de website: 
wegwijsplus.vught.nl. De eenmalige energietoe-
slag kan tot en met 30 november 2022 worden 
aangevraagd. De toeslag van € 800 wordt maxi-
maal één keer per huishouden verstrekt.

Programma 
Koningsdag
Woensdag 27 april 2022

Locatie: Raadhuis, Leeuwensteinplein 5
Aanvang: 10.30 uur

Binnen
10.30 – 10.50 uur  Ontvangst (oud-) gedecoreerden in Raadhuis
10.50 – 11.00 uur  Burgemeester en gedecoreerden gaan naar buiten en stellen 
   zich op de trap op

Buiten
11.00 – 12.00 uur  Harmonie Kunst en Vriendschap uit Vught en Harmonie 

Kunst Adelt uit Helvoirt verzorgen een aubade en de gilden 
uit Vught en Helvoirt brengen de traditionele vendelgroet.
Aansluitend zullen de kinderen, met hun versierde fietsen in 
optocht langs het bordes trekken.

Binnen
12.00 – 13.00 uur  Hapje en een drankje binnen voor genodigden
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Het is een echte traditie geworden. Tientallen… honderden kinderen fietsen ieder jaar door het 
dorp Vught. Versierde fietsen, skelters, steps alles wat wielen heeft komt voorbij.

We zouden het erg gaaf vinden als jij ook meedoet. Hoe meer kinderen hoe spectaculairder 
de optocht wordt. Ook nodigen we alle Vughtenaren uit om langs de route naar de kinderen te 
zwaaien en de creaties te aanschouwen.

Voorop loopt dit jaar de kroon van de koning met muziek die de kinderen komt ophalen bij 
Huize Elisabeth en de optocht muzikaal zal bijstaan. In de achtertuin van Huize Elisabeth 
zullen we voor de bewoners een ronde fietsen waarna we richting het Vughtse raadhuis zullen 
vertrekken.

Versier je fiets thuis zo mooi mogelijk en fiets mee! Je mag alleen komen, met heel je klas, 
maar natuurlijk ook met je vriendjes en vriendinnetjes. Voor de allerkleinste is het natuurlijk 
mogelijk dat de ouders meelopen want de optocht is ook voor de allerkleinsten goed te rijden.

De parade eindigt bij het raadhuis alwaar de burgemeester met heel veel mensen zal staan te 
zwaaien. Ook wordt bij het raadhuis bekend gemaakt wie de mooist versierde fiets heeft én zal 
er een prijsuitreiking plaatsvinden. Niemand gaat met lege handen naar huis!

Verzamelen doen we om 11.00 uur bij Huize Elizabeth bij de zwarte stip op het 
kaartje en rond 11.35 uur zal de bonte stoet vertrekken.

Aanmelden hoeft niet, we zien je gewoon graag op 27 April bij de ingang van Huize Elisabeth!

Tot dan!

Versier je
fiets met koningsdag

Tuin  Huize Elisabeth

Vlietstraat

Leeuwensteinlaan Raadhuis

Startpunt

Eindpunt

Sint

Elisabethstra
at

De stichtingen willen dat er in elke wijk 
voldoende AED’s hangen, maar ook dat 
er genoeg getrainde vrijwilligers zijn. En 
daar is momenteel een groot tekort aan. 
Wilt u zich inzetten om de gemeente 
Vught nog hartveiliger te maken? Geef 
u dan op voor een reanimatiecursus bij 
u in de buurt via www.reanimerenleren.
com. De cursus duurt 2 uur. 

Certificaat behaald? 
Geef dit dan door aan www.hartslagnu.
nl. U bent nu burgerhulpverlener. Bent 
u al burgerhulpverlener, maar hebt u 
zich nog niet aangemeld op deze site? 
Doe dit dan alsnog. U kunt zelf aange-
ven wanneer u beschikbaar bent voor 
oproepen.  

WORD OOK BURGERHULPVERLENER EN 
RED LEVENS
Stel, iemand krijgt een hartstilstand. Wat kunt u dan doen? Binnen zes minuten hulp 
bieden met een AED (Automatische Externe Defibrillator) kan levensreddend zijn. 
Stichting Hartveilig Vught! en Stichting 6 minuten zone Helvoirt spannen zich samen 
in om Vught, Cromvoirt en Helvoirt hartveilig te maken en te houden. Zij kunnen dit 
niet alleen. Daarom roepen zij inwoners op om burgerhulpverlener te worden.

GEMEENTEKANTOOR 
GESLOTEN

Op woensdag 27 april, Koningsdag, 
is het gemeentekantoor gesloten.

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken we alle Nederlanders – burgers 
en militairen – die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der 
Nederlanden, of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord in oorlogssituaties 
en bij vredesoperaties.

17.15 uur:  Beiaardier Peter Bremer bespeelt het carillon in de Lambertustoren aan de 
Helvoirtseweg.

18.00 uur:  Kranslegging in de Lambertustoren bij de gedenkplaat met de namen van 
90 Vughtenaren die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, met 
medewerking van het Vughts Mannenkoor.

18.25 uur:  Kranslegging bij het monument op het perron van het NS-station, vanwaar 
ruim 14.000 meest Joodse mannen en vrouwen met 1.800 kinderen zijn 
weggevoerd naar vernietigingskampen in Polen.

  - 2 minuten stilte
  - Kranslegging
  - Optreden V-kids van Musicare 

18.40 uur:  Kranslegging bij het monument voor het NS-station, ter gedachtenis aan de 
politieke gevangenen uit België, die in Kamp Vught zijn omgebracht of van 
daaruit op transport zijn gesteld naar de concentratiekampen in Duitsland

  - 2 minuten stilte 
  - ‘The last post’
  - Kranslegging (Belgische afvaardiging, gemeente Vught, overigen)
  - Optreden V-kids van Musicare 

19.20 uur:  Vertrek stille tocht naar de fusilladeplaats vanaf het parkeerterrein voor 
Brasserie 155 aan de Loonsebaan.

20.00 uur:  Dodenherdenking en kranslegging op de fusilladeplaats bij het monument ter 
gedachtenis aan de talrijke landgenoten, die uit het concentratiekamp Vught 
hierheen zijn gebracht en voor het vuurpeloton het leven lieten.

Verdere activiteiten:

Om ongeveer 09.00 uur worden op de volgende plaatsen in stilte kransen gelegd:
- Monument Sachsenhausen in het Reeburgpark;
- Indië-monument in het O.L.Vrouwe park;
- Algemene begraafplaats bij de graven van de gesneuvelde Britse militairen;
- Begraafplaats RK Kerk in Cromvoirt;
-  Monument voor de gesneuvelde militaire wielrijders in mei 1940 (Isabellekazerne), 

12.00 uur.

Om 14.00 uur begint op het terrein van NM Kamp Vught een openbaar herdenkings-
programma met een tocht naar de asputten (organisatie Stichting Nationaal Monument 
Kamp Vught). 

PROGRAMMA DODENHERDENKING 4 MEI 2022

‘ONJUISTE’ BIJLAGE AANSLAG OZB VERZONDEN
Ontvangt u uw aanslag OZB via MijnOverheid? 
Dan is het mogelijk dat u onlangs een ‘bijlage 
bij aanslagbiljet 2022 gemeentelijke heffingen/
WOZ-beschikking’ hebt ontvangen, maar niet 
de aanslag/WOZ-beschikking zelf. De gegevens 
op de bijlage zijn op zichzelf juist, maar in 
tegenstelling tot de aanslag/beschikking, bevat 
de bijlage geen betalingsinformatie.

U kunt de bijlage als niet verzonden beschou-
wen, ofwel negeren. U ontvangt de aanslag 
OZB/WOZ-beschikking op korte termijn, maar 
in ieder geval vóór 1 mei.
 
Wij verontschuldigen ons voor de gemaakte 
fout en mogelijke verwarring.
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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. 
• Realisatie nieuwbouw R.K.V.V. Zwaluw V.F.C.
  In 2019 heeft de raad een krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van direct sport gere-

lateerde voorzieningen en een subsidie te verlenen in de vorm van een garantstelling voor 
de lening. Door de stijgende bouwkosten blijkt het investeringskrediet niet toereikend. In dit 
voorstel wordt beschreven hoe de overschrijding gedekt kan worden

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

Dorpsstraat Vught – Herinrichting 
Parkeerterrein – 19 t/m 26 april

•  Het Parkeerterrein wordt heringericht en is 
geheel afgesloten.

• Deutersestraat Cromvoirt – Dutch 
Open- 26 mei t/m 29 mei

•  Van 26 t/m 29 mei is de Deutersestraat afge-
sloten tussen Achterstraat en de gemeente 
Den Bosch. De Deutersebrug is afgesloten 
voor gemotoriseerd verkeer.

• De woningen blijven bereikbaar.
• Verkeer wordt omgeleid.

Deutersestraat Cromvoirt – Vervanging 
Deutersebrug - 29 mei t/m 30 november

•  Vanaf 29 mei is de Deutersestraat afgesloten 
ter hoogte van het Drongelenskanaal.

• Verkeer wordt omgeleid.

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

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

Heiweg Vught – Reconstructiewerk-
zaamheden - 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.

•  Esdoornlaan Vught – Reconstructiewerk-
zaamheden – 19 april t/m 24 mei 

•  De Esdoornlaan is van 19 apr t/m 13 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.

Ruidigerdreef – Vervangen asfalt – 20 
april t/m 3 juni

•  De Ruidigerdreef is vanaf 20 april afgesloten 
voor doorgaand verkeer.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

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.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.
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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

Boxtelseweg 64 Vught Aanleggen van een tijdelijke  OV20221144
 veldopstelling zonnepanelen 
Kamillestraat 26 Vught Plaatsen van een dakkapel aan voor en  OV20221145
 achterzijde van de woning 
Sparrendaalseweg 6 Vught Plaatsen van een stacaravan op eigen erf OV20221146
Boxtelseweg 64 Vught Zonnepanelen plaatsen op de  OV20221147
 verbouwde schuur 
Hadewychstraat 35 Vught Plaatsen van een dakkapel aan de  OV20221148
 achterzijde van de woning 
Boslaan 49 Vught Renovatie dak en kelder van het Boshuis OV20221149
Den Dries 17 Vught Plaatsen van een dakkapel OV20221150
Margrietlaan 20 Vught Verbouwen en aanbouwen van de woning OV20221151
Perceel K 2046 t.h.v.  Plaatsen van een erfafscheiding OV20221153
achterzijde Bosscheweg 38 Vught Plaatsen van een erfafscheiding 
Achterstraat 20 Helvoirt Wijzigen en aanbrengen van  OV20221152
 handelsreclame aan de gevel van de winkel
 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning
 
De Kikvorsch 5 Vught Kappen van zes bomen t.b.v nieuwe  OV20221069
 accomodatie 
Carillonlaan 3 Vught Kappen van eenenzeventig bomen en  OV20221071
 houtopstanden 
Perceel D 5192 thv  Kappen van een zieke wilg OV20221073
Wolfskamerweg Vught  
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 
Taalstraat 185, 185A, 185B,  Gewijzigde verbouw en splitsing van OV20221089
185C, 185D, 185E en 185F Vught het bestaande pand naar 7 wooneenheden 
Lekkerbeetjenlaan 15 Vught Verbouwen en uitbreiden van de woning OV20211330
Loonsebaan 88 Vught Het gebruiken van de begane grond  OV20221053
 als (bedrijfs)woning, het uitbouwen van de 
 woning en het bouwen van een liftinstallatie 
Loonsebaan 171 Vught Legaliseren carport OV20221005
Boslaan 32 Vught Verbouwen en uitbreiden van de woning OV20211429
Loyolalaan 70 Vught Bouwen van een bijgebouw OV20221080
St.Nikolaasstraat 49 Helvoirt Plaatsen van een poort OV20221106
Van de Meerstraat 8 Helvoirt Verbouwen van de bovenverdieping OV20221085
Bestevaer 12 Vught Bouwen van een kindcentrum OV20211294

Evenementenvergunning

Lunettenlaan Vught Wapendag Regiment Genietroepen  AP 20220069
 2022 op de Van Brederodekazerne op 
 dinsdag 3 mei 2022 van 08.00 - 22.00 uur 
 
OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ PROJECT

 
Dorpsstraat 21, 21A, 23  Het vervangen voegwerk OV20221076
en 25 Vught 
 
SLOOPMELDINGEN

 
Burg. Van de Hurkstraat 26  Saneren van asbesthoudende bronnen SM20227035
Helvoirt 

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
 
Kreitestraat 9 Helvoirt Veranderen van activiteit MM20210035
Moleneindplein 23 Vught Starten van activiteit exploiteren van  MM20220004
 een patisserie waarbij koude en warmen 
 dranken worden geserveerd

VERKEERSBESLUIT
 
Leijepad Helvoirt Het instellen een voorrangsregeling op  VKB 2022-01
 de kruising Leijepad, De Gijzel, 
 Biestakkerstraat en Schoorstraat VKB 2022-01
Louise de Colignylaan 68 Vught Intrekken van een tweetal parkeer- VKB 2022-09
 voorzieningen voor het opladen van 
 elektrische auto’s 
  
De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

ONTWERP BESLUIT HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER

Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend, dat zij in de afgelopen periode onder-
staande aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verleend: 

Ten behoeve van uitbreiding van een woning aan de Boslaan 32 Vught is een aanvraag om hogere 
waarden ingevolge de Wet geluidhinder ingediend. Deze ontheffing is aangevraagd vanwege het 
feit dat de voorkeursgrenswaarde met betrekking tot de toegestane geluidsbelasting overschre-
den wordt. Burgemeester en wethouders hebben besloten de verzochte hogere waarden vast te 
stellen. 

Officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Vught plaatsen we op  
www.officielebekendmakingen.nl. U vindt daar ook meer informatie over de inzageter-
mijn, 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 ont-
vangen 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.


