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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

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN
Op Bevrijdingsdag 5 mei is het gemeentekantoor gesloten.

BEZOEK KAMP VUGHT 4 MEI MET DE FIETS 

Op het buitenterrein van Nationaal Monument 
Kamp Vught is op woensdag 4 mei vanaf 14.00 

uur een openbare dodenherdenking (program-
ma tot 15.15 uur). De entree is op 4 mei gratis. 
Om de bereikbaarheid en veiligheid te vergro-
ten, worden pendelbussen ingezet. Woont u in 
of nabij Vught, kom dan met de fiets! Fietsers 
kunnen parkeren bij het herinneringscentrum. 
Hier komt tijdelijk een extra voorziening voor 
fietsen.  
Bezoekers kunnen de auto’s gratis parke-
ren bij het strandbad De IJzeren Man aan de 
Boslaan. Pendelbussen brengen u vanaf 10.00 
tot 17.00 uur naar Nationaal Monument Kamp 
Vught en vice versa. Voor een goede orga-
nisatie vragen wij alle bezoekers om de 
aanwijzingen op de borden en van de 
verkeersregelaars te volgen.  

DODENHERDENKING 4 MEI 2022 HELVOIRT
Thema 2022: Vrijheid in verbondenheid
Iedere dag weer kunnen we in Nederland, 
uiteraard binnen de regels van de wet, doen 
en laten wat we willen. Levend in een vrij land, 
mogen we over van alles en iedereen een 
mening hebben en zelf bepalen wat goed voor 
ons is. Maar onze keuzes staan niet los van de 
omgeving waarin we leven. De vrijheden van 
de een kunnen de onvrijheden van de ander 
betekenen. 

Helvoirt herdenkt op 4 mei, welkom!
Namens de gemeente en de pastores van beide 
plaatselijke kerken, nodigt stichting Comité 
Helvoirt alle inwoners van de gemeente uit 
voor de Dodenherdenking in Helvoirt. Om 
19.00u begint de herdenkingsdienst in de Oude 
St. Nicolaaskerk (Grevenbroeckstraat), ter 
nagedachtenis aan de gevallenen. Na afloop 
om 19.45 uur vertrekt de stoet naar het her-
denkingsmonument op de hoek Torenstraat/
Kastanjelaan voor een korte plechtigheid.

VLAGINSTRUCTIE
Steekt u de vlag uit op 4 en 5 mei? Dit zijn de officiële regels.
Op zaterdag 4 mei is de Dodenherdenking en op zondag 5 mei vieren we de bevrijding. 
Doet u dat volgens de regels, dan ‘vlagt’ u volgens het protocol, waarbij het respect 
voor de Nationale driekleur voorop staat. 

Woensdag 4 mei: halfstok
Op woensdag 4 mei wordt de vlag pas om 
18.00 uur gehesen. Op deze dag hangt de vlag 

halfstok. Eerst hijst u de vlag tot boven in de 
mast, daarna zakt hij rustig tot halverwege 
(halfstok). Bij het strijken (neerhalen) van de 
vlag – vóór zonsondergang – hijst u hem eerst 
weer in top. Daarna zakt de vlag rustig naar 
beneden om hem binnen te halen. Ook als de 
vlag halfstok hangt, mag hij het verkeer natuur-
lijk niet hinderen.

Donderdag 5 mei: vlag in top
Op donderdag 5 mei hangt de vlag in top. Dat 
mag van zonsopkomst tot zonsondergang. De 
vlag wappert met de rode baan aan de boven-
zijde. Uit respect raakt de vlag de grond niet 
en natuurlijk zorgt uw vlag niet voor verkeers-
hinder.

4 MEI HERDENKING FUSILLADEPLAATS
Regel uw zitplaats, vervoer of parkeerontheffing

Wilt u de herdenking op de fusilladeplaats graag bijwonen? Maar kunt u niet of niet 
goed lopen of lang staan? Zo kunnen wij u helpen: 

-  U kunt een (of meer) zitplaats(en) reserveren. 
Er zijn dekens beschikbaar.

-  U kunt gebruik maken van het vervoer van 
en naar de fusilladeplaats met het Rode Kruis.

-   U kunt een parkeerontheffing aanvragen. Dan 
kunt u uw auto dicht bij de fusilladeplaats par-
keren. Let op: het aantal parkeerontheffingen 
is beperkt!

Wilt u graag gebruik maken van een van 
deze mogelijkheden? Bel dan met Yolanda van 
den Berg, Medewerker Kabinetszaken van de 
gemeente Vught, tel. 073 65 80 133. 

Zorg dat u op tijd bent
Als u meerijdt met het Rode Kruis of een par-
keerontheffing hebt, zorg dan dat u vóór 18.30 

uur aanwezig bent. Dan wordt de weg naar de 
fusilladeplaats afgesloten. Er is dan geen ver-
voer meer mogelijk. Kijk voor meer informatie 
op www.vught.nl.  
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wet, doen en laten wat we willen. Levend in een vrij land, mogen we over van 
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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 vriende-
lijke 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.

WANDEL EN BELEEF HISTORISCH VUGHT

Op een groot deel van ons buitengebied ligt 
al een zogenaamde ‘claim’. Dit betekent dat 
bepaalde gebieden al een bestemming hebben. 
Een claim kan zijn; verdere natuurontwikkeling, 
het toevoegen van bomen, vergroten biodi-
versiteit, waterberging, opwekken van energie, 
toerisme en recreatie etc. Dit betekent dat op 
die ‘claimgebieden’ dus geen huizen gebouwd 
kunnen worden.

Geef uw mening op 
www.wijinvught.nl?
Hoe denkt u over woningen bouwen in het 

buitengebied? Vindt u dat als er meer huizen 
gebouwd worden het landelijke karakter van 
ons buitengebied afneemt of mag het buiten-
gebied helemaal volgebouwd worden? Graag 
horen wij uw mening. 

Ga naar www.wijinvught.nl naar Wonen in 
het buitengebied en geef aan wat u vindt. Tot 
15 mei kunt u uw mening geven. Met alle 
inbreng maken wij een concept visie ‘Wonen 
in het buitengebied’. De bedoeling is dat de 
gemeenteraad de definitieve visie in september 
vaststelt.   

WONINGEN BOUWEN IN HET BUITENGEBIED
Geef uw mening op www.wijinvught.nl
Het buitengebied van Cromvoirt, Helvoirt en Vught is van ons allemaal én voor ons 
allemaal. Hoe ziet de toekomst van ons buitengebied eruit? Vindt u dat er nog ruimte 
is voor woningbouw? En zo ja, waar dan? Om deze vragen te beantwoorden, maken we 
nu een visie ‘Wonen in het buitengebied’. Wij horen graag uw mening over hoe u denkt 
over woningen bouwen in het buitengebied. Uw reacties nemen we mee in deze visie. 

BURGERINITIATIEF DUURZAAM CROMVOIRT 
AANGEBODEN AAN GEMEENTERAAD

Het burgerinitiatief wordt door 342 inwoners 
uit de gemeente Vught ondersteund. Doel 
van de initiatiefnemers is het herzien van 
de gemeentelijke notitie ‘Op weg naar een 
zon- en windvisie voor de gemeente Vught’. 
Daarnaast verzoeken ze de raad om de doe-
len voor windenergie te schrappen en de 
besluitvorming over inzet van windenergie 

en grootschalig zon op land uit te stellen tot 
2030. De raad neemt in de raadsvergadering 
van 19 mei een besluit over het verzoek van 
het burgerinitiatief.

Meer informatie over de inzet van een burge-
rinitiatief vindt u op 
www.vught.nl/burgerinitiatief.

Een burgerinitiatief geeft de inwoners van Vught de mogelijkheid om direct invloed uit 
te oefenen op de politieke agenda. Dit is dan ook precies wat de initiatiefnemers van 
Duurzaam Cromvoirt voor ogen hadden. Donderdag 21 april bood de heer Wielens 
namens Duurzaam Cromvoirt het burgerinitiatief, inclusief de nota ‘Energietransitie 
Gemeente Vught’, aan de raad aan tijdens de commissievergadering. Namens de raad 
nam commissievoorzitter Jos den Otter (rechts op foto) het initiatief in ontvangst. 

(links de heer Wielens en Jos den Otter rechts)

We spuiten het bestrijdingsmiddel met een 
zogenoemde nevelspuit. In de nevel zit een 
bacteriepreparaat. Dit middel gaat op de bla-
deren van de boom zitten en als de rupsen 
hier genoeg van eten, gaan ze dood. Het mid-
del is alleen schadelijk voor rupsen, niet voor 
mensen of andere dieren. Nadeel is dat ook 
andere rupsen doodgaan van het middel. Dat is 
de reden dat we in gebieden met beschermde 
vlindersoorten niet bestrijden. Lastig bij pre-
ventieve bestrijding is dat de periode dat de 
rups geen brandharen heeft, maar kort is. En 
als de nesten hoog in de boom zitten, is het 
moeilijk om die plekken goed te bereiken. Het 
lukt dus niet om alle rupsen aan te pakken. 
Daarom gaan we in het hoogseizoen ook door 
met bestrijding. Met industriële zuigers zuigen 
we rupsen en (oude) nesten op. 

Plastic om bomen wikkelen? 
Geen goed idee
Door het Kennisplatform eikenprocessierups 
is onderzoek gedaan naar de werking van 
plastic om bomen ter bestrijding van de 
eikenprocessierups. Conclusie is dat dit niet 
werkt, maar het probleem zelfs erger maakt. 
Het plastic geeft juist wel overlast voor de 

omgeving. Er kunnen brandharen op het plastic 
komen en dat maakt het besmet materiaal. Wij 
moeten dan het plastic afval speciaal afvoeren. 
Ook kan het plastic losraken en op die manier 
in de natuur terechtkomen. Daarom is onze 
oproep: omwikkel de bomen niet met plastic! 
Al gedaan? Haal het plastic weg voor voordat 
de jonge rupsen brandharen krijgen.

Waar wel en niet bestrijden
Preventieve bestrijding doen we vooral langs 
alle wegen met eikenbomen en waar de afgelo-
pen jaren veel nesten voorkwamen. Bestrijding 
doen we daarnaast in de buurt van scholen, 
kinderopvang, verzorgingstehuizen, recreatie-
gebieden en sportvelden en doorgaande fiets
en wandelroutes.

BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPS 
DEZE WEEK VAN START
De eikenprocessierups zorgt voor overlast in ons land en helaas ook in Vught. En nu de
temperaturen omhoog gaan, komen de eerste rupsen uit hun eitjes. Daarom gaan we 
vanaf deze week preventief bestrijden. Als de eikenprocessierups net uit het ei komt, 
heeft het nog geen brandharen. Dat is het juiste moment om de rups te bestrijden met 
een biologisch bestrijdingsmiddel. Als dat goed lukt, gaan de rupsjes dood. Dat bete-
kent dat we in het hoogseizoen (mei en juni) minder rupsen met brandharen hebben 
én dat er volgend jaar minder eitjes zijn. Goed nieuws dus!

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. 



     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  

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.

Schoolstraat Vught – Nutswerkzaam-
heden – 2 t/m 13 mei
•  De Schoolstraat is vanaf 2 mei afgesloten tus-

sen de Torenstraat en de Taalstraat.
• Verkeer wordt omgeleid.

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.

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

Carillonlaan 3 Vught Nieuwbouw van school Zuiderbos en  OV20221154
 het aanleggen van een in-/uitrit 
Carillonlaan 3 Vught Kappen van dertien houtopstanden OV20221155
Wolfskamerweg 44 Vught Plaatsen van een erfafscheiding OV20221156
Glorieuxlaan 1 Vught Kappen van elf bomen OV20221157
Perceel E 4397 t.h.v.  Aanleggen van een in-/uitrit en kappen OV20221158
Jagersboschlaan Vught  van vijftig houtopstanden 
Bremlaan 8 Vught Kappen van twee fijnsparren OV20221159
Theresialaan 107 Vught Uitbreiden van de woning OV20221160
St.-Elisabethstraat 1B Vught Transformatie van Rozenoord naar vier  OV20221161
 grondgebonden woningen 
Glorieuxlaan 4 Vught Wijzigen terrein landhuis Roucouleur OV20221162
Perceel K1894 t.h.v.  Kap van een dode Carpinus Betulus OV20221163
Albertusstraat 18 Vught Fastigiata 
 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning
 
Deutersestraat 35 Cromvoirt Wijzigen goot- en nokhoogte van de schuur OV20221010 
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 
Dennenlaan 20 Vught Kappen van tien bomen OV20221013
Helvoirtseweg 185 Vught Kappen van een boom OV20221086
Markiezaat 37 Vught Verbouwen woning OV20221090
De Schutsboom 13 Helvoirt Maken van een wanddoorbraak OV20211398
Vogelkerslaan 6 Vught Verbouwen van de woning OV20221077
Aert Heymlaan 27 Vught Bouwen van een woning OV20221092
Boxtelseweg 70 Vught Rooien van een dode den OV20221097
Rembrandtlaan 45 Vught Plaatsen van een overkapping OV20221022
Den Hoek 2 Cromvoirt Plaatsen van een tijdelijke woonunit OV20221134
Achterstraat 85 a Helvoirt Vervangen van de kozijnen in de voorgevel  OV20221126
 met een wijziging 
Versterstraat 7 Vught Verwijderen van twee draagmuren in  OV20221121
 de woning 
Vliertstraat 20 Vught Vervangen van glas bij een monument OV20221094
Marktveld 55 Vught Plaatsen dakkapel in het achterdakvlak OV20221098
Capellebosdreef 18 Vught Realiseren van een tweede inrit aan de  OV20221019
 linkerzijde van de woning 
Perceel E1006 t.h.v.  Kappen van een zomereik OV20221032
Helvoirtsestraat 7a Helvoirt 
Perceel I833 t.h.v.  Kappen dode Pinus Sylvestris  OV20221046
Kruishoeveweg 11 Vught 
Eikenheuveldreef 16 Vught Kappen van een conifeer OV20221112

SLOOPMELDINGEN

Markiezaat 37 Vught Slopen gedeelte hoofdgebouw t.b.v.  SM20227021
 verbouwing 
Verlengde Kampdijklaan 1 A Vught Diverse sloopwerkzaamheden in de woning SM20227033
Lunettenlaan 102 Vught Saneren van asbesthoudende bronnen  SM20227032
 ketelhuis locatie magazijn gebouw G 
Kastanjelaan 10 Helvoirt Slopen van een woning en garage SM20227008
Reutsedijk 7 Vught gebouw 39 Saneren van asbesthoudende bronnen SM20227036

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN

Loverensestraat 3 Cromvoirt  Tijdelijke bemaling t.b.v. nieuwbouw MA20220004
Kavel 357 

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. 


