
Informatiepagina van de gemeente Vught 25 - 05 - 2022

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

WIJZIGINGSPLAN ‘MOLENVEN, VUGHT’ 
Het college van burgemeester en wethouders 
van Vught heeft op 17 mei 2022 het wijzigings-
plan ‘Molenven, Vught’ gewijzigd vastgesteld. 

Wat is een wijzigingsplan?
Een wijzigingsplan heeft dezelfde inhoud als een 
bestemmingsplan, maar doorloopt een andere 
procedure en voorziet in een kleine wijziging 
die in het bestemmingsplan – het moederplan 

- al mogelijk is als het college van B&W hier 
toestemming voor geeft. Dit heet een wijzi-
gingsbevoegdheid. In een bestemmingsplan en 
in dit geval het wijzigingsplan staat welke func-
ties (‘bestemming’) grond heeft. Bijvoorbeeld 
wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt 
een wijzigingsplan of en zo ja wat men op die 
grond mag bouwen. Een wijzigingsplan wordt 
vastgesteld door het college.

Waar gaat het wijzigingsplan ‘Molenven, 
Vught’ over?
Het vaststellingsbesluit wijzigingsplan ‘Molenven, 
Vught’ gaat over wijzigen van de bestemming 
‘Maatschappelijk’ naar de bestemming ‘Wonen’. 
Deze wijziging maakt het mogelijk om tien 
woningen te realiseren in het voormalige 
schoolgebouw en twee op het schoolplein.

U kunt het vastgestelde wijzigingsplan 
bekijken
U kunt van donderdag 26 mei 2022 tot en 
met woensdag 6 juli het vaststellingsbesluit van 
het wijzigingsplan met bijbehorende stukken 
bekijken:

•  Via internet (www.ruimtelijkeplannen.nl onder 
ID-nummer NL.IMRO.0865.vghWPMolenven-
VG01;

•  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.

Hoe kunt u reageren op het vaststellingsbesluit 
van het wijzigingsplan?
Tegen het besluit van het college van burge-
meester en wethouders kan een belangheb-
bende beroep instellen. De beroepstermijn 
start op vrijdag 27 mei 2022 en loopt tot en 
met donderdag 7 juli 2022. Een beroepschrift 
dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag. In het beroepschrift staan in ieder 
geval: uw naam, adres en uw contactgegevens, 
de datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht (inclusief het 
ID-nummer, zoals hierboven vermeld), de rede-
nen van het beroep en uw handtekening. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het wijzigings-
plan treedt in werking op vrijdag 8 juli 2022. 
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend, treedt 
het besluit tot vaststelling niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist.

Voorlopige voorziening
Als u beroep instelt, blijft het besluit geldig 
totdat de Raad van State over uw beroep heeft 
beslist. Misschien kunt of wilt u die beslissing 
over uw beroep niet afwachten. Dan kunt u de 
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State vragen om een voorlo-
pige voorziening of schorsing. U moet dan wel 
een beroepschrift hebben ingediend. 

Hebt u nog vragen?
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Neem 
dan contact op met de afdeling Ontwikkeling, 
telefoonnummer 073-6580680.

EEN SCHAT VOL INFORMATIE

Maurickplein
Liesbeth: ‘We starten op het Maurickplein. 
Wist je dat dat het oudste stukje is van Vught?’ 
Daar stond de Sint Pieterkerk, tot het gebouw 
werd afgebroken toen de Petruskerk klaar was 
in 1884. Ook bevonden zich vroeger op dat 
plein richting Boxtel, heel veel herbergen. Vanaf 
het Maurickplein wandelen we over de brug 
naar Maurick. Langs Huize Muyserick waar 
in mijn tijd de kleinkinderen van meneer en 
mevrouw van Lanschot woonden, en zo langs 
het kasteel. We gaan nooit naar binnen hoor. 
Nee zeg, dan moet iedereen plassen en dan sta 
ik daar uren wachten. Nee, we gaan eerst rich-
ting de kasteeltuin waar we mooi zicht hebben 
op Muyserick en dan over de ophaalbrug, langs 
de voormalige boswachterswoning en slaan 
dan rechtsaf het bospad in.’ 

Spoilers
‘Ik neem ook altijd foto’s mee, bijvoorbeeld van 
de grafkelder van Van Beresteijn. Die nu geluk-
kig weer gerepareerd is. In ’45 heeft een Duitse 
soldaat geëist om in de grafkelder te mogen 
kijken, maar er viel natuurlijk helemaal niets 
meer te halen en sindsdien lag de grafkelder er 

vervallen bij. Nu, daar heb ik een stokje voor 
gestoken. In de jaren 80 heeft de gemeente 
het weer prachtig gerestaureerd. Maar ik 
vertel ook uitgebreid over Huize Berge en 
Roucouleur, wanneer we daar langslopen. Het 
gaat heus niet alleen over Maurick. We eindi-
gen na zo’n twee uur wandelen altijd bij het 
raadhuis. Waar ik trouwens ook rondleidingen 
geef. Daar vertel ik wat spoilers en dan willen 
de mensen altijd meer weten, maar dan kunnen 
ze dus nog een rondleiding boeken. We hopen 
dat we binnenkort daar ook weer rondleidin-
gen mogen geven.’ 

Heijmstichting
En als u nu denkt: ‘Och, wat aandoenlijk dat ze 
nog wandelingen organiseert op haar leeftijd’ 
Nou, houdt u zich dan maar goed vast. Want ze 
werkt ook al 26 jaar bij Nationaal Monument 
Kamp Vught en bij het Brabants Historisch 
Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch, ze 
schildert en is mantelzorger voor haar vrien-
din Gonnie. En dat allemaal nadat ze door een 
ernstig auto-ongeluk jaren geleden volledig 
arbeidsongeschikt is verklaard. 
Liesbeth: ‘Ik organiseer mijn historische wan-
delingen nu acht jaar en doe dat nog steeds 
ontzettend graag. Ik vind de interactie met 
enthousiaste wandelaars zo leuk. Ik houd ervan 
als ze nieuwsgierig worden en vragen stellen. 
Daarom draag ik ook altijd foto’s bij me van 
hoe het vroeger was. Het is bijzonder om 
Vught zo te zien veranderen. Ik vind Maurick 
absoluut het mooiste gedeelte van Vught. Maar 
stiekem wel hoe het vroeger – zo rond de 
jaren 50 - was, toen er nog van die mooie witte 
huisjes stonden. Dat was de tijd dat je nog een 
wandelkaart bij je moest hebben, anders kreeg 
je een boete van de boswachter. Helaas ben ik 
die wandelkaart kwijtgeraakt. Maar het blijft 
‘mijn’ stukje Vught. En na de wandeling ook die 
van de deelnemers.’

Liesbeth heeft niet alleen een schat aan 
informatie, maar is ook vooral een schat vol 
informatie. Een wandeling kost 7 euro per 
persoon en Liesbeth doneert alle opbrengs-
ten aan de Vughtse Heijmstichting. U kunt 
zich aanmelden voor een wandeling via 
liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl

Een Hollandser tafereel bestaat er niet: Schaatsende kinderen zoeven over het ijs van 
de slotgracht van een kasteel dat verscholen ligt in de bossen. Als de kinderen tot op 
het bot verkleumd en voldaan zijn, mogen ze binnen van de bewoner, mevrouw van 
Lanschot, nog een warme beker chocolademelk komen drinken. Een van die schaat-
sende kinderen was Liesbeth Sidler (82) Nu, 75 jaar na dato loodst Liesbeth groepen 
mensen door haar geliefde Maurick en 'Reigerbos' met haar historische wandelingen.

MILIEUSTRAAT VUGHT TIP
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

Let op: op vrijdagmiddag is de milieustraat rustig. Houd op woensdag en zaterdag rekening met 
enige wachttijd. 

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.

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

Heiweg – Reconstructiewerkzaamheden 
- 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

Ruidigerdreef – Vervangen asfalt – 
20 april t/m 3 juni
•  De Ruidigerdreef is afgesloten voor door-

gaand verkeer.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid

M. Trompstraat/M de Ruyterweg – 
Nutswerkzaamheden – 30 t/m 31 mei

•  Op 30 en 31 mei is de M. Trompstraat afge-
sloten op de kruising met de M de Ruyterweg 
t.h.v. huisnummer 57

•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid

Maarten Trompstraat – Herstraten 
rijweg – t/m 27 mei

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

Doorgaand verkeer wordt omgeleid

Taalstraat – Nutswerkzaamheden – 
2 juni

•  Het fietspad Taalstraat richting Den Bosch is 
op 2 juni gestremd tussen de Zeeldraaierstraat 
en Deken van Oss-straat

• Fietsers worden omgeleid

Middenweg – Reconstructiewerk-
zaamheden – t/m 3 juni 

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

Esdoornlaan – Reconstructiewerk-
zaamheden – 19 april t/m 25 mei

•  De Esdoornlaan is t/m 25 mei afgesloten tus-
sen huisnummer 10 en de Heiweg

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

St.-Elisabethstraat 61 Vught Bouwen van een schuur OV20221187
Van Hanswijkstraat 5 Vught Uitrit aanleggen voor parkeren op  OV20221188
 eigen terrein 
Piacenzastraat 1 Vught Schuur en veranda plaatsen in de achtertuin OV20221189
Vughterhage 59 Vught Plaatsen van een dakkapel aan de  OV20221190
 voorzijde van de woning 
Van Broghelstraat 5 Vught Plaatsen van een dakkapel aan de  OV20221191
 achterzijde van de woning 
Lekkerbeetjenlaan 2 Vught Ontheffing vrijwaringszone weg i.v.m.  OV20221192
 verbouwen woning 
 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning
 
Lunettenlaan 102 Vught Kappen van 125 bomen OV20221139
Willem van Beuningenlaan 2 Vught Kappen van tien bomen OV20221128
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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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 
Molenvenseweg 21 Vught Maken van een nokverhoging OV20221035
Kerkstraat 76 Vught Plaatsen van een warmtepomp met  OV20221020
 omkasting 
Beatrixlaan 30 Vught Vervangen van de kozijnen OV20221164
Sparrendaalseweg 6 Vught Tijdelijk plaatsen van een stacaravan op OV20221146 
 eigen erf voor een periode van 5 jaar 
Boxtelseweg 66 Vught Plaatsen tijdelijke woonunit voor een  OV20211388
 periode van 2 jaar 
Van Beresteijnstraat 4 Vught Plaatsen van een dakkapel OV20221136
Oude Bossche Baan 37 Helvoirt Uitbreiden, renoveren en verduurzamen  OV20211431
 van de woning 
Kamillestraat 26 Vught Plaatsen van een dakkapel aan voor en  OV20221145
 achterzijde van de woning 

Evenementenvergunning

Avondvierdaagse Vught Avondvierdaagse 14 t/m 19 juni 2022 AP 20220130
Ploegstraat Vught Muziekfestival Terrasconcert Ploegstraat  AP 20220117
 t.h.v. Beleef 11-06-2022 
Bernardus Golf Cromvoirt Dutch Open Golftoernooi  AP 20220027
 23 t/m 30 mei 2022 
Rectificatie:  Pupillenkamp van 3 t/m 6 juni 2022 AP 20220103 
Sportlaan 1A Helvoirt 

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Avondvierdaagse Vught Avondvierdaagse 14 t/m 19 juni 2022 AP 20220130
Ploegstraat Vught Muziekfestival Terrasconcert Ploegstraat  AP 20220117
 t.h.v. Beleef 11-06-2022
 
ONTHEFFING ARTIKEL 35 ALCOHOLWET

Ploegstraat Vught Muziekfestival Terrasconcert Ploegstraat  AP 20220117
 t.h.v. Beleef 11-06-2022 
Gementweg 4 Vught Eten bij de Boer 4 t/m 6 juni 2022 DH 20220008
Bernardus Golf Cromvoirt Dutch Open Golftoernooi  DH 20220010
 23 t/m 30 mei 2022 

INTREKKING AANVRAAG 

Omgevingsvergunning

St.-Jorisstraat 6 Helvoirt Bouwen van een carport OV20221052

SLOOPMELDINGEN

Frans Halsstraat 12 Vught Gedeeltelijk slopen van woonhuis  SM20227045
 (interieur) t.b.v. totale renovatie van woning 
Jorisakkerstraat 13 Helvoirt Verwijderen asbesthoudende materialen SM20227040
Torenakker 5 Helvoirt Verwijderen asbesthoudende materialen SM20227041
Boslaan 49 Vught Gedeeltelijke sloop van een bijgebouw  SM20227042
 t.b.v. verbouw pannenkoekhuis

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Kerkstraat 76 Vught Veranderen van activiteiten MM20220011

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

Bent u ondernemer in Vught, of wilt u een onderneming in de gemeente Vught starten? 
Hebt u een vraag over ondernemen? Deze kunt u online stellen. Wij nemen dan contact 
met u op. Of neem zelf contact op met bedrijfscontactfunctionaris John van Gemert via 

mail ondernemer@vught.nl. U kunt hier ook een bedrijfsbezoek aanvragen.


