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BIJEENKOMST STAND VAN ZAKEN HART VAN 
DE BAARZEN

Tijdens de ontwikkeling van Hart van de Baarzen organiseren wij drie keer per jaar een bijeen-
komst om de stand van zaken toe te lichten, u te informeren en wensen en ideeën op te halen. 

U bent van harte welkom op de eerste bijeenkomst op maandag 30 mei om 19.00 uur. De bijeen-
komst is in Novalis, Industrieweg 9C in Vught. 

Wilt u graag meer informatie over het project ‘Hart van de Baarzen’? Dan verwijzen wij u graag 
naar de site www.wijinvught.nl. 

Exclusief Vughts kleurboek 
KIJK, KIES EN GEEF KLEUR AAN ONZE 
GEMEENTE

Het kleurboek is een bijzondere kennismaking 
met onze gemeente. In 20 kleurplaten maakt 
u kennis met het erfgoed, veel bijzondere 
gebouwen en unieke plekjes in onze drie dor-
pen. Door te kleuren, maar ook omdat bij elke 
kleurplaat wordt uitgelegd wat je er allemaal 
op ziet. Het kleurboek is dan ook net zo 
leuk voor volwassenen als voor wat grotere 
kinderen. 

Exclusief voor gemeente Vught
‘Kijk, kies, kleur. Leer zo onze gemeente kennen’ 

is exclusief voor de gemeente Vught gemaakt 
door illustratrice Saskia van Oversteeg 
(www.sasillustraties) en vormgever Waldo 
van Bokhoven (www.bowfor.nl), beiden uit 
Vught. 

Ook los te koop
Woont u al in Vught? Ook dan kunt u het 
kleurboek in uw bezit krijgen. Voor 10 euro is 
het te koop op het kantoor van Weekblad Het 
Klaverblad. Het adres is Helvoirtseweg 41 in 
Vught. Wacht niet te lang, want op = op.       

Nieuwe inwoners van Vught, Helvoirt of Cromvoirt heten we graag van harte welkom 
in onze mooie gemeente. Dat doen we met een speciale welkomstmap met allerlei 
handige informatie. Vanaf nu bevat de map ook een uniek kleurboek. 

VEILIG MISDAAD MELDEN

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 vertrouwe-
lijk 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 baldadige 
buurtkinderen of een aanrijding zonder gewon-
den. M. is er ook niet voor spoedeisende situa-
ties. 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. 

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.). 

OPENINGSTIJDEN MILIEUSTRATEN VUGHT 
EN HAAREN
De Milieustraat in Vught, De Ketting 1, is geopend op:
• woensdag van 12.30 uur tot 17.00 uur
• vrijdag van 12.30 tot 17.00 uur
• zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur

De Milieustraat in Haaren, Helvoirtseweg 6B, is geopend op:
• woensdag van 13.30 uur tot 16.30 uur
• zaterdag van 9.00 uur tot 15.00 uur

Houd op woensdag en zaterdag rekening met enige wachttijd. Dit zijn de drukste dagen.

BUURTTENT HELVOIRT 
Donderdag 19 mei staan we van 13.00 tot 
17.00 uur samen met Woonveste, buurtpreven-
tie, Welzijn Vught en de politie op de markt in 
Helvoirt met de buurttent. Hebt u vragen aan 
een van deze organisaties of wilt u melding 
doen over iets in uw buurt? Kom vooral even 
langs! 

Op Hemelvaartsdag donderdag 26 mei en op vrijdag 27 mei is het gemeentekantoor 
gesloten. Ook op maandag 6 juni, Tweede Pinksterdag, is het gemeentekantoor gesloten. 

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN

PROMOOT UW ACTIVITEIT VIA SJORS 
Biedt u (of uw organisatie) sportieve, creatieve 
of educatieve activiteiten aan? En wil u deze 
onder de aandacht brengen van de kinderen 
van de basisschool? Dan moet u ze zeker invoe-
ren op Vught Beweegt (vughtbeweegt.nl).  

Alle activiteiten die voor 14 juni 2022 worden 
ingevoerd (doelgroep: 4-12 jaar), komen name-
lijk in het felbegeerde boekje Sjors Sportief & 
Sjors Creatief. Aan het begin van het nieuwe 
schooljaar krijgen alle kinderen op de basis-
scholen in Vught, Helvoirt en Cromvoirt een 
boekje. 

Het plaatsen van deze activiteiten is geheel 
gratis! 

Hebt u vragen? Of wil u meer informatie? Kijk 
dan op www.movevught.nl/sjors-sportief, mail 

naar info@movevught.nl (sport) of 
info@plazacultura.nl (cultuur, educatie).



RAADSDIALOOG 
Donderdag 2 juni om 20.00 uur
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COMMISSIE-
VERGADERING  
Donderdag 2 juni om 20.00 uur

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.

Vliertstraat Vught – nutswerkzaamhe-
den - 16 mei t/m 20 mei
•  Van 16 t/m 20 mei is Het P-terrein Vliertstraat 
gedeeltelijk afgesloten i.v.m. nutswerkzaamhe-
den.

•  Het P-terrein is alleen bereikbaar via de toe-
gang aan de Secr. v Rooijstraat.

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.

Deutersestraat Cromvoirt – Dutch Open 
– 26 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.

• De woningen blijven bereikbaar.
• Verkeer wordt omgeleid.

M. Trompstraat Vught - Herstraten rij-
weg – t/m 27 mei

•  De M. Trompstraat is t/m 27 mei afgesloten 
tussen huisno 1-23

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Middenweg Vught – Reconstructiewerk-
zaamheden – t/m 3 juni 

•  De Middenweg is t/m 3 juni afgesloten tussen 
huisno. 13 en de Heiweg.

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

•  De Ruidigerdreef is afgesloten voor door-
gaand verkeer.

•  Op 13 mei is de rijweg geheel gestremd i.v.m. 
asfalteren.

• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Heiweg Vught – Reconstructiewerk-
zaamheden – 16 mei t/m 5 juli

•  De Heiweg is van 16 mei t/m 17 juni afgesloten 
tussen huisno. 17 en de De Bréautélaan.

•  De Heiweg is van 7 juni t/m 5 juli afgesloten 
tussen huisno. 10 en de Middenweg.

Deutersestraat – Vervanging Deuterse-
brug – 29 mei t/m 30 nov

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

•  Verkeer wordt omgeleid.

WEGWERKZAAMHEDEN

Op de hoogte blijven van vergunningaanvragen bij u in de buurt?
Schrijf u dan in voor de e-mailservice van de overheid. Ga naar overheid.nl en klik 'Berichten over 
uw buurt' aan. Via 'Bewaar deze zoekopdracht' bent u dan aangemeld en ontvangt u bericht van elke 
vergunningaanvraag in uw buurt. Op ‘Berichten over uw buurt’ staan de officiële publicaties van de 
gemeente van de afgelopen twee maanden. U kunt zich altijd afmelden voor de e-mailservice.

Oproep aan organisaties, verenigingen en bedrijven
ZORG DAT UW REGISTRATIE OP DE HOGE 
NOOD APP KLOPT
Hebt u uw toilet opengesteld en is deze op de Hoge Nood app geregistreerd? Dat is geweldig. 
Houd de informatie actueel, want dat is belangrijk voor de mensen met darm- en blaasproblemen, 
ouderen en gezinnen met jonge kinderen. Voor hen kan het hét verschil maken tussen wel of niet 
de deur uitgaan. U kunt de registratie gemakkelijk zelf aanpassen in de Hoge Nood app.

Steeds meer organisaties, verenigingen en bedrijven stellen hun toilet open. Wilt u dit ook doen? 
Dat kan! Ga naar www.hogenood.nl en download de app. Hulp of informatie nodig? Mail dan naar 
ToegankelijkVught@gmail.com.

Plastic afvalzakken
Komt de afvaldienst langs? Zet uw 
plastic afvalzakken dan pas op de 
inzameldag aan straat. Het eerder 
neerzetten/hangen van de afvalzak-
ken lokt ongedierte en zorgt voor 
een rommelig  straatbeeld. De spe-
ciale plastic afvalzakken zijn ver-
krijgbaar bij het gemeentekantoor, 
DePetrus, Milieustraat, bibliotheek-
punt Cromvoirt, HelvoirThuis en 
de COOP in Helvoirt. Een overzicht 
van alle soorten afval en waar deze 
thuishoren, vindt u op vught.nl/afval-
scheiden.

Op donderdag 2 juni aanstaande vindt de Raadsdialoog (voorheen raadsinformatieavond) 
plaats. De dialoog begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Commissiekamer van het Raadhuis, 
Leeuwensteinplein 5. 

Tijdens deze dialoog debatteert de commissie opiniërend over de volgende onderwerpen: 
• Startnotitie Groenvisie
  De huidige Nota Groen (Groen Verbindt 2016) wordt geactualiseerd. In het nieuwe groenbe-

leidsplan wordt ingehaakt op de overkoepelende gemeentelijke ambities. Die worden vertaald 
op strategisch niveau naar een missie voor het gemeentelijke groen voor de lange termijn met 
daarbij concrete doelen/basisregels. Vervolgens vindt een vertaling plaats naar de karakteristieke 
gebiedszonering plaats en worden per zone specifieke uitgangspunten opgesteld.  

• Startnotitie Omgevingsvisie
  Het is aan de raad om de kaders te bepalen voor de omgevingsvisie en voor de participatie. 

Deze kaders zijn in de startnotitie opgenomen in de vorm van integrale vraagstukken. Deze 
vormen de basis en het startpunt voor het proces naar een omgevingsvisie. In de participatie 
geven de integrale vraagstukken richting en inhoud aan de gesprekken. 

De Raadsdialoog is openbaar toegankelijk. Ook is deze bijeenkomst rechtstreeks te volgen via de 
stream op http://vught.nl/gemeenteraad..

Op donderdag 2 juni aanstaande vergadert de Commissie. De vergadering begint om 21.00 uur en 
vindt plaats in de Commissiekamer van het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. 
Tijdens deze vergadering debatteren raads-, burger- en collegeleden over onderstaande onder-
werpen. 

Agenda: 
• Participatieplan Omgevingsvisie 
  Eerder heeft de raad gekozen voor een onderscheidende koers bij de invoering van de 

Omgevingswet. Dat betekent dat bij het opstellen van de Omgevingsvisie dat de raad zich vooral 
wil richten op externe opgaven en actoren in het fysieke domein. In het participatieplan is uit-
gewerkt hoe participatie wordt vormgegeven bij het opstellen van de Omgevingsvisie. 

• Participatie, delegatie en advies Omgevingswet
  De raad besluit op welke manier de instrumenten rondom participatie, advies en delegatie 

ingezet gaan worden.

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen in de vergaderkalender via 
https://vught.nl/gemeenteraad. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard is 
deze vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis. 
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.

COMMISSIE-
VERGADERING  
Donderdag 9 juni om 20.00 uur

Op donderdag 9 juni aanstaande 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 onderstaande onder-
werpen. 

Agenda: 
• Nieuw afvalbeleid 
  Eerder dit jaar heeft de raad input gegeven voor het nieuwe afvalbeleid. In het beleidsplan 

wordt per afvalstroom aangegeven waar we nu staan, wat de doelstelling is en wat er uit de 
inwonersenquête naar vormen is gekomen. Daarnaast wordt een aantal uitvoeringsmaatregelen 
benoemd en wijziging voorgesteld. 

• Wijziging afvalstoffenverordening
  De voorgestelde wijziging zorgt ervoor dat de verordening beter aansluit bij de praktijk. 
• Exploitatie Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg
  Voorgesteld wordt de in 2020 ingezette koers te continueren, een exploitatieovereenkomst aan 

te gaan voor de periode 2023-2026, voor het beheer en exploitatiebijdrage een gemaximeerde 
exploitatiebijdrage, een incidentele subsidie te verlenen voor de inzet van een locatiegebonden 
jongerenwerker, de financiële consequenties te verwerken in de Kadernota 2023-2026..  

• Zienswijzeprocedures
  o Begroting 2023 GGD Hart voor Brabant
   Voorgesteld wordt een positieve zienswijze te geven. 
  o Financiële stukken WSD
   Voorgesteld wordt een positieve zienswijze te geven. 
  o Programmabegroting 2023 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
   Voorgesteld wordt een positieve zienswijze te geven. 
  o Programmabegroting 2023 Regio Noordoost Brabant (RNOB)
   Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. 
  o  Programmabegroting 2023 en jaarstukken 2021 Veiligheidsregio 

Brabant-Noord (VRBN)
   Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. 
  o Programmabegroting Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
   Voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen. 
  o  Begroting 2023 en wijziging Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale 

Ambulancevoorziening (RAV)
    Toestemming te verlenen aan het college om de gewijzigde GR vast te stellen en een 

positieve zienswijze in te dienen. 

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen in de vergaderkalender via 
https://vught.nl/gemeenteraad. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard is 
deze vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis. 

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.

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

Wielewaal 33 Vught uitbreiden van bestaande schuur OV20221179
Moleneindplein 5 Vught aanpassen van de winkelpui OV20221180
Burg. Versterstraat 1 Helvoirt plaatsen van een erfafscheiding OV20221181
Cromvoirtsepad 1 A Vught plaatsen van een schutting met poort OV20221182
Koninginnelaan 1 B Vught kappen van twee eikenbomen OV20221183
Molenheike 21 Helvoirt plaatsen van een erfafscheiding voorzijde OV20221184
Van Rijswijkstraat 23 Cromvoirt aanleggen van een in-/uitrit OV20221185
Taalstraat 179 Vught uitbreiden van een bestaand bijgebouw OV20221186
 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning
 
Perceel H 1982 Drongelens kanaal vervangen van de bestaande  OV20221111
 verkeersbrug over het Drongelens kanaal 
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VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 
Helvoirtsestraat 12 Helvoirt uitbreiden woning OV20221109
Theresialaan 99 Vught uitbreiden van de woning aan de achterzijde OV20221124
Peperstraat 1 Vught woning splitsen in twee appartementen OV20221004
Berkenheuveldreef 3 Vught realiseren van een aanbouw en het  OV20221061
 plaatsen van een erfafscheiding 
Willem-Alexanderlaan 1 Vught bouwen van een berging en het  OV20221168
 constructief wijzigen van de woning 
Lange Akker 24 Helvoirt plaatsen van dakkapellen aan de voor- en  OV20221131
 achterzijde van de woning 
Deutersestraat 35 Cromvoirt wijzigen van goot- en nokhoogte  OV20221010
 van de schuur 
perceel tegenover  aanleg van 1 padelbaan en twee OV20211285
Loverensestraat 11 Cromvoirt geluidswallen 
Molenstraat 7 Helvoirt plaatsen van een zwembad OV20221014
Oranjepad 14 Vught realiseren van een schuur / overkapping OV20221114
Kastanjelaan 10, 10A,  verbouwen, deels slopen en uitbreiden OV20211394
10B en 10C  Helvoirt van een gemeentelijk monumentale woning 
 naar vier appartementen en het daarvoor 
 aanleggen van een tweede inrit/uitweg 
 aan de achterzijde van het perceel 
Molenvenseweg 44 Vught plaatsen van een nokverhoging OV20221059
Marktveld 61 Vught plaatsen van een dakkapel in het achter- OV20221176
 dakvlak en het maken van een entresolvloer 
Louise de Colignylaan 3 Vught vervangen van de erfafscheiding OV20221177

Evenementenvergunning

De Kikvorsch (Vught) Trainingskamp van 25 t/m 29 juli 2022 
Helvoirtse feestweek ( Helvoirt) Helvoirtse feestweek 26 t/ 28 mei 2022 AP 20220123
Hoge Bomen Festival (Vught) Hoge Bomen Festival Fort Isabella  AP 20210243
 21 t/m 22 mei 2022 

LEEGSTANDSWEG

Rouppe van der Voortlaan 1 tijdelijke verhuur artikel 15 leegstandswet  HV20220001
 t/m 31 oktober 2022 

ONTHEFFING ARTIKEL 35 ALCOHOLWET

Helvoirtse feestweek ( Helvoirt) Helvoirtse feestweek 26 t/ 28 mei 2022 AP 20220123
Hoge Bomen Festival (Vught) Hoge Bomen Festival Fort Isabella  AP 20210243
 21 t/m 22 mei 2022

ONTHEFFING GELUIDSHINDER

Kastanjelaan 10, 10A, 10B  verbouwen, deels slopen en uitbreiden OV20211394
en 10C  Helvoirt van een gemeentelijk monumentale woning 
 naar vier appartementen en het daarvoor 
 aanleggen van een tweede inrit/uitweg 
 aan de achterzijde van het perceel 
Peperstraat 1 woning splitsen in twee appartementen OV20221001

 
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.


