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Voor dat hartelijk welkom zorgen in de eerste 
plaats bestuursvoorzitter Guido Vergouwen en 
de beheerders Doreen en Adrian Pais. Samen 
vertellen zij hun gasten iets over de 100 jarige 
historie van Emmaus: over de ontwikkeling van 
missiehuis, dat jonge mannen uitzond tot hulp 
en hoop voor mensen in de hele wereld, naar 
het huidige bezinningscentrum dat de mensen 
uitnodigt in het eigen huis. De ‘taal van het hart’ 
is in die eeuw niet veranderd, trouw aan het 
Christelijk gedachtengoed en sinds 1989 onder 
de naam Emmaus. 

Ontmoeting
“Emmaus staat voor ontmoeting”, vertelt Guido 
de belangstellende bezoekers. “Dat blijkt uit de 
vele overnachtingen die belangstellenden elk 
jaar boeken. Onze gasten komen voor bezin-
ning, vergadering, ontspanning en ontmoeting. 
Iedereen is welkom. Er is plaats voor jong en 
oud en zowel voor groepen als voor individu-
ele bezoekers.” 

Toegankelijk en betaalbaar
Om de financiële drempel voor bezoekers 
zo laag mogelijk te houden, vinden Guido, 
Doreen en Adrian het belangrijk om de kos-
ten te beperken. “We willen Emmaus voor 
iedereen toegankelijk en betaalbaar houden”, 
aldus Guido. “Daarom bestaat de vaste staf van 
Emmaus slechts uit een beperkt aantal leden 
en zijn er veel enthousiaste vrijwilligers actief.” 

“We hadden niet anders verwacht”
De keuze om Oekraïense vluchtelingen op te 
vangen in Emmaus was snel gemaakt. Bestuur 
en beheerders vonden het niets minder dan 
hun opdracht om de verdreven Oekraïners 
onderdak te bieden. Daarvoor moest wel een 
aantal reserveringen geannuleerd worden. Een 
belrondje stelde de staf gerust: elke annulering 
of aanpassing werd geaccepteerd. “Natuurlijk 

moet je dat doen”, klonk het. “We hadden niet 
anders van jullie verwacht.”   

In de kapel
In de mooie, sfeervolle kapel van Emmaus 
worden monseigneur De Korte en burgemees-
ter Van de Mortel met spontaan Oekraïens 
applaus ontvangen. Ze kijken er wat ongemak-
kelijk bij, want beiden wuiven de credits naar 
bestuur, staf en vrijwilligers van Emmaus. Maar 
Guido en Doreen zijn lovend over de gemeen-
telijke inspanningen en de samenwerking met 
de medewerkers van de gemeente. Dat gaat zo 
ver, dat Guido grapt geen geloof meer te zullen 
hechten aan de bekende ambtenarengrappen.     

Weemoed en verlangen
De Oekraïners onthalen hun gasten feestelijk. 
Van de zo’n 60 vluchtelingen, is een relatief 
groot aantal muzikaal. Voldoende voor een 
klein orkest dat enkele mooie, melancholieke 
liedjes speelt en zingt. Weemoed, verdriet en 
verlangen klinken erin door, zonder dat het 
somber wordt. 

Indrukwekkend verhaal
Dan is er een jonge Oekraïense vrouw die 
het aangrijpende verhaal van haar vlucht graag 
deelt met de bisschop, burgemeester en haar 
landgenoten. Vita staat in een eenvoudige jurk 
op het koor. Afwisselend rustig, emotioneel 
en dankbaar. Ze is psychologe, gescheiden van 
haar man, die het land niet mocht verlaten. Op 
haar vriendelijke gezicht strijden de emoties 
om voorrang. Ze is aangedaan. Soms gaan haar 
belevenissen met haar op de loop. Dan wacht 
ze de vertaling van haar woorden door tolk 
Iryna nauwelijks af. Het is muisstil in de kapel 
als Vita haar verhaal besluit. Uit het klaterend 
applaus dat daarop volgt, blijkt dat ze het 
gevoel van veel lotgenoten perfect heeft weten 
te verwoorden. Indrukwekkend.   

Onder de indruk
Daarna is het woord aan bisschop De Korte en 
burgemeester Van de Mortel. Beiden spreken 
hun dank en waardering uit voor de hartelijke 
ontvangst en allebei staan ze op eigen wijze stil 
bij de indruk die de Oekraïense gemeenschap 
in Emmaus op hen maakt. De belevenissen en 
verhalen, veerkracht en moed: de eensgezind-
heid van een aangevallen en verdreven volk. Bij 
dat alles de dankbaarheid die ze tonen voor de 
rust en vrede die ze hier, in Helvoirt, vonden. 

Vrijwilligers
Ook staat de burgemeester stil bij de vele 
vrijwilligers die zich in Emmaus, maar ook 
elders in de gemeente, inspannen voor onze 
Oekraïense gasten. “Zonder hen”, vertelt hij, 

“zouden we voor een mooie maar onmogelijke 
taak staan”. 

Woorden én daden
Burgemeester Van de Mortel begrijpt, met een 
schuin oog op de aanwezige kinderen, dat er 
ook daden bij alle mooie woorden gevoegd 
moeten worden. Daarom doet hij een belofte, 
die Iryna, voordat ze de woorden vertaalt, met 
een grote glimlach in haar handen doet knijpen. 
Dat valt op en de spanning in de kapel stijgt. 
Dan legt ze het uit: “De burgemeester nodigt 
jullie van harte uit voor een dagje in het pret-
park!” Dat gaat er wel in. Een vrolijk geklap, 
gejuich en geroezemoes vult de ruimte. Voor 
de Oekraïense jeugd is de Vughtse burgervader 
de held van de dag.  
  
In gesprek met de Oekraïners
Dan nodigen de Oekraïners monseigneur De 
Korte en burgemeester Van de Mortel uit in 
hun eigen verblijven. In een vleugel van het 
gebouw hebben de Oekraïners hun eigen 
domein: er is een eetzaaltje, een woonverblijf 
en aan een lange gang liggen de slaapkamers. 
De gasten mogen, sterker nog, móeten, alles 
bekijken. 
De burgemeester gaat in gesprek met enkele 
Oekraïense dames en vraagt honderduit. Tolk 
Iryna heeft haar snel bewegende handen vol 
om het allemaal bij te houden. Maar waar men-
sen echt naar elkaar willen luisteren, komt het 
begrip als vanzelf. 

Vrijwilligers Welzijn Vught
Tussen de Oekraïners staan de vrijwilligers van 
Welzijn Vught. Het gaat er onderling gemoede-
lijk aan toe. Het lijkt erop dat Welzijn hier kind 
aan huis is. ”Dat is ook zo”, zegt Doreen. “Ze 
komen elke dag en doen veel voor onze gasten. 
Zo geven ze bijvoorbeeld fietslessen, regelen 
bankzaken, zorgen voor vervoer… Ze zijn een 
geweldige steun en ook met hen werken we 
heel fijn.” 

Op de foto
Voordat de bisschop en burgemeester na ruim 
twee – omgevlogen – uren afscheid nemen, 
willen Roman en zijn vrouw Anna nog graag 
met hun gasten op de foto. Roman, samen met 
Anna de muzikale spil van het orkest, was één 
van de eerste vluchtelingen die hier onderdak 
vonden. Hij maakte zich op dat moment grote 
zorgen over zijn vrouw en kinderen. Tijdens de 
lange vlucht uit Oekraïne werden ze van elkaar 
gescheiden. 

Münster
Terwijl Roman in Helvoirt was, zou zijn gezin 
zich in Duitsland bevinden, bij Münster. Eén 
van de vrijwilligers dacht er niet verder over na, 
stapte in zijn auto, reed naar Münster en ging 
er niet weg voordat Anna naast hem zat en de 
kinderen op de achterbank. Nu staan ze, intens 
gelukkig elkaar weer gevonden te hebben, stra-
lend tussen de bisschop en burgemeester in.

Meer dan bad brood en bed
“Bad, brood en bed krijgen ze”, vertelt Doreen 
Pais, vrouw van Adrian. Samen beheren ze 
het gastvrije Emmaus en bestieren ze, met 
hun vrijwilligers, de huishouding. “Maar je 
wilt ze zoveel meer geven.” Wie Doreen dat 
hoort zeggen, ziet dat ze het meent. Wie de 
Oekraïners om haar heen ziet, weet dat ze 
daarin slaagt. Doreen wil het beste voor haar 
gasten. Met haar vrijwilligers is ze voortdurend 
in de weer. Regelend, zorgend, luisterend. De 
burgemeester ziet het en zegt: “Onze vluchte-
lingen zijn bij jullie in de beste handen. Ik ben 
onder de indruk. We zijn jullie erg dankbaar 
voor alle goede zorgen.” Net als de bisschop 
zegt de burgemeester graag verdere steun toe. 
Met een warme handdruk neemt hij afscheid. 

OP BEZOEK BIJ DE OEKRAÏNERS IN EMMAUS
Bisschop De Korte en burgemeester Van de Mortel in Bezinningscentrum Emmaus

Maandag, 25 april, 16.00 uur. Voor de deur van Bezinningscentrum Emmaus in Helvoirt 
ligt een zakje paaseieren met een vrolijke kindertekening. Kleine geschenken laten 
zien dat veel inwoners de Oekraïense vluchtelingen die hier onderdak hebben gevon-
den, een warm hart toedragen. Ook bisschop De Korte van het bisdom van ’s-Herto-
genbosch en burgemeester Van de Mortel tonen graag hun sympathie en belangstelling. 
Vanmiddag kloppen zij op de Emmausdeur. En net als velen voor hen, worden zij met 
open armen ontvangen.   

Vrijwilligers Welzijn Vught
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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. 

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 herden-
kingsprogramma 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.

De weekmarkt is ook op 
donderdag 5 mei 

op het Moleneindplein 
te vinden. 

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.  

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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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.

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.

Vliertstraat – Nutswerkzaamheden – 16 
t/m 20 mei
•  Van 16 t/m 20 mei is het parkeerterein 
Vliertstraat gedeeltelijk afgesloten i.v.m. nuts-
werkzaamheden. 

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

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.

•  T/m 6 mei is de Van Rijckevorselstraat afgeslo-
ten t.h.v. huisno 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 huisno 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

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Beatrixlaan 30 Vught Vervangen van de kozijnen OV20221164
Esdoornlaan 15 Vught Kappen van een acacia OV20221165
Hoef ten Halve 2 Helvoirt Bouwen van een bedrijfswoning met  OV20221166
 aangebouwde bedrijfsruimte 
Hoef ten Halve 2 Helvoirt Tijdelijk plaatsen van een woonunit  OV20221167
 (maximaal 3 jaar), gedurende sloop en 
 nieuwbouw bedrijfswoning 
Willem-Alexanderlaan 1 Vught Bouwen van een berging en constructieve  OV20221168
 wijzigingen interieur 
Loyolalaan 9 A Vught Kappen van drie bomen OV20221169
Hadewychstraat 49 Vught Uitbreiden aan de zijkant van de woning  OV20221170 
 en verplaatsen van garage en uitrit 
Oude Schanslaan 7 Vught Plaatsen van een kokos geluidswal OV20221171
Perceel D 5319 t.h.v.  Kappen van een dode boom OV20221172
Raamse loop Helvoirt  
 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning
 
St.-Elisabethstraat 2 Vught Intern verbouwen van 14 zorg- OV20221091
 appartementen naar 20 verpleegkamers en 
 het plaatsen van een balkon aan de achterzijde
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 
St.-Lambertusstraat 60 Cromvoirt Aanleggen beweegroute Cromvoirt OV20221074
Marie Gijsenstraat 12 Vught Verwijderen draagmuur en plaatsen  OV20221113
 draagbalk 
Rouppe van der Voortlaan 30 Vught Plaatsen van een carport OV20221132
Ochtendgloren 2, 2A, 2B, 4, 4A en  Bouwen van 13 woningen OV20221016
6 t/m 20 Helvoirt 
Rembrandtlaan 6 Vught Plaatsen van een erker en een optopping OV20221129 
 op een bestaande aanbouw 
Bremlaan 3 Vught Verbouwen van de woning en het  OV20221038
 veranderen van de oprit 

SLOOPMELDINGEN

Perceel H 1982 t.h.v.  Slopen van een verkeersbrug SM20227037
Deutersestraat Cromvoirt  

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. 

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
Stuut, T.P. 09-12-1965 26-04-2022 Onbekend
Latupeirissa, N. 08-07-1982 29-04-2022 Onbekend

Procedure
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraag-
nummer.  Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De officiële publicatie kunt 
u vinden op www.officielebekendmakingen.nl.

Medewerker BOR Stratenmaker 36 uur
Medewerker BOR Technisch 36 uur
Twee medewerkers BOR Groen 36 uur

Werken in Vught


