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WORD OOK BURGERHULPVERLENER EN RED 
LEVENS

De stichtingen willen dat er in elke wijk vol-
doende AED’s hangen, maar ook dat er genoeg 
getrainde vrijwilligers zijn. En daar is momen-
teel een groot tekort aan. Wilt u zich inzetten 
om de gemeente Vught nog hartveiliger te 
maken? Geef u dan op voor een reanimatiecur-
sus bij u in de buurt via www.reanimerenleren.
com. of 6minutenzonehelvoirt@gmail.com. De 
cursus duurt 2 uur. 

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

‘HOE KUNNEN WE ONDERNEMERS LATEN 
FLOREREN IN VUGHT?’

Elkaar kennen is gunnen
 ‘We willen de kloof tussen het bedrijfsleven in 
Vught en de gemeente zo klein mogelijk maken. 
Bedrijven kunnen mij benaderen voor een 
bedrijfsbezoek en tijdens die bezoeken leer 
je elkaars wereld kennen. Ik heb samen met 
wethouder Mark du Maine al veel ontzettend 
mooie Vughtse bedrijven mogen bezoeken. Zo 
waren we te gast bij Gubbels in Helvoirt. Het 
was prachtig om te zien hoe zij hele panden 
niet slopen, maar maximaal recyclen; onderde-
len zoals bijvoorbeeld stalen balken krijgen een 
andere bestemming, of worden verkocht. Niets 
wordt zomaar gesloopt of weggegooid. Dat is 
fantastisch om te zien en na zo’n bezoek zijn 
de lijnen korter. Elkaar kennen is gunnen. Voor 
ons is het ontzettend waardevol om onze 
ondernemers te leren kennen. Hoe kunnen 
wij hen nog beter helpen? Welke problemen 
spelen er en hoe kunnen wij als gemeente 
meedenken over een oplossing? Voor bedrijven 
is dat waardevol omdat zij nu veel makkelijker 
kunnen schakelen met ons bij vragen. Tijdens 
ons bezoek aan Welvaarts Elektro kwam aan 

het licht dat de toegankelijkheid van het pand 
voor voetgangers veiliger kan; nu zijn we direct 
op de hoogte en kunnen we snel de juiste men-
sen inschakelen om dat te realiseren. 

Inhoudelijk en praktisch
Een bedrijfsbezoek is heel erg breed. We zijn er 
ook voor praktische zaken zoals een uitbouw, 
uitbreiding, of vergunningen, maar bespreken 
bijvoorbeeld ook eventuele personeelstekor-
ten. We willen door onze bezoeken een zo 
gezond mogelijk klimaat creëren voor onder-
nemers in Vught. Als de agenda van de wethou-
der het toelaat, gaat hij graag mee. We zijn een 
goed team geworden; we vullen elkaar goed 
aan en zijn kennis en humor is een welkome 
aanvulling. We vinden de bedrijfsbezoeken bei-
den ontzettend leuk om te doen.’

Bent u een Vughtse ondernemer en enthou-
siast geworden? Plan snel een bedrijfsbezoek 
in door te bellen met John van Gemert via 
073 65 80 680 of stuur een e-mail naar 
ondernemer@vught.nl.  

John van Gemert werkt als bedrijfscontactfunctionaris voor de gemeente Vught; hij 
is aanspreekpunt en vraagbaak voor Vughtse ondernemers. Hij wil een zo vruchtbaar 
mogelijk klimaat creëren voor ondernemingen in Vught door zoveel mogelijk bedrijven 
te bezoeken en beter te leren kennen. Het mooie is dat bedrijven ook zelf zo’n bedrijfs-
bezoek kunnen 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. 

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.

RAADSVERGADERING
Donderdag 19 mei 20.00 uur

Op donderdag 19 mei aanstaande vergadert de gemeenteraad in de Raadszaal van het 
Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. De vergadering begint om 20.00 uur.  Tijdens deze ver-
gadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze avond op de agenda 
staan. Bij de 'Bespreekstukken' gaan de partijen met elkaar in discussie, voordat er een 
besluit wordt genomen. 

De conceptagenda en bijbehorende vergader-
stukken zijn te raadplegen in de vergaderka-
lender via https://vught.nl/gemeenteraad. Ook 
kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. 
Uiteraard is deze vergadering openbaar toegan-
kelijk en zien we u graag op het Raadhuis. 

HAMERSTUKKEN 
•  Programma Water en Riolering (PWR) en 

waterafvoerverordening 2022
•  Wijziging legesverordening in verband met 

PHS

BESPREEKSTUKKEN
• Burgerinitiatief Duurzaam Cromvoirt
•  Verlenging subsidie stichting 
Ontmoetingscentrum DePetrus

• Realisatie nieuwbouw R.K.V.V. Zwaluw V.F.C
• Zon- en windbeleid
• Vaststellen beleidskader archeologie Vught

Vaststelling bestemmingsplan 
Wolfskamerweg 20-22 Vught
De gemeenteraad van Vught heeft op 7 april 
2022 het bestemmingsplan ‘Wolfskamerweg 
20-22” gewijzigd vastgesteld. Burgemeester en 

wethouders hebben een besluit tot vaststel-
ling van hogere waarden Wet Geluidhinder 
genomen.  

Waar gaat het vastgestelde bestem-
mingsplan over?
Het vastgestelde bestemmingsplan heeft 
betrekking op de locatie Wolfskamerweg 20-22 
te Vught en beoogt de realisering van 58 gesta-
pelde woningen (appartementen). De woningen 
komen in de plaats van twee bestaande kan-
toorgebouwen.

U kunt het bestemmingsplan en het 
besluit hogere grenswaarden inzien
U kunt van donderdag 12 mei tot en met 
woensdag 22 juni 2022 het bestemmingsplan en 
het besluit hogere waarden inzien:

•  Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelij-
keplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
vghBPwolfsweg2022-VG01 en

•  Tijdens de openingsuren bij de ontvangst- 
en informatiebalie van het gemeentekantoor, 
Secretaris van Rooijstraat 1 in Vught 

Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de 
stukken die ter inzage liggen.

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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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 parkeerterrein is alleen bereikbaar via de 
toegang 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.

•  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

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.

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

Park Glorieux 69 Vught Vergroten balkon  OV20221173
Gebied Emmasingel tot  Kappen van elf bomen t.b.v.  OV20221174
Sobriëtastraat Vught Emmasingel 
De Bréautélaan 2 Vught Bouwen van een overkapping OV20221175
Marktveld 61 Vught Plaatsen dakkapel OV20221176
Louise de Colignylaan 3 Vught Vervangen erfafscheiding OV20221177
Boslaan 49 Vught Patio en uitbouw OV20221178 
 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning
 
Loyolalaan 9A Vught Kappen van twee bomen i.v.m. ruimte en  OV20221104
 zeven i.v.m. slechte kwaliteit 
Zonneweilaan 12 Vught Kappen van een moeraseik OV20221099
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 
De Kikvorsch 5 Vught Kappen van zes bomen t.b.v.  OV20221069
 de nieuwe accommodatie 
Perceel D5192 t.h.v.  Kappen van een zieke wilg OV20221073
Wolfskamerweg Vught 
Middelstebaan 20 Vught Kappen van een eikenboom  OV20221060
Esdoornlaan 10 Vught Verbreden van bestaande in-/uitrit OV20221119
Rembrandtlaan 44 Vught Uitbreiden van de woning OV20221067

Evenementenvergunning

Raamse Loop 7 Helvoirt Pupillenkamp van 3 t/m 6 juni 2022 AP 20220103
De Kikvorsch 1 Vught Het houden van een braderie op  AP 20210260
 4 en 5 juni 2022 van 10.00-20.00 uur 
Heuvel Vught Art Vught 2022 in de periode van  AP 20220057
 9 t/m 19 juni 2022 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Heuvel Vught Afgesloten voor automobilisten i.v.m.  AP 20220057
 Art Vught 2022 van 9 t/m 19 juni 2022

ONTHEFFING ARTIKEL 35 ALCOHOLWET

De Kikvorsch 1 Vught Ontheffing voor het schenken van alcohol  AP 20210260
 op 4 en 5 juni 2022 tijdens de braderie 

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.

HEBT U BETALINGSACHTERSTANDEN?
Wegwijs+ luistert naar uw verhaal en kijkt samen met u welke hulp u nodig hebt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wegwijs+ via tel. 073 65 80 750 of via
wegwijs@vught.nl Meer informatie vindt u ook op www.wegwijsplus.vught.nl


