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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

Tijdens het sportcafé is het Vughts Sport- en Beweegakkoord getekend. Met dit 
akkoord omarmen vele maatschappelijke partners de wens om samen te werken 
aan een inclusief, vitaal en bewegend Vught. Met budget vanuit het Rijk worden meer-
dere projecten uitgevoerd die bijdragen aan de ambities uit het Vughts Sport- en 
Beweegakkoord.

VUGHT, CROMVOIRT EN HELVOIRT NOG 
MEER IN BEWEGING
Maatschappelijke partners tekenen Vughts 
Sport- en Beweegakkoord

IK VERGEET DE LAATSTE TIJD BEST VEEL...

Als u dingen vergeet, hoeft dat natuurlijk niet 
automatisch op dementie te wijzen. Maar 
hoe weet u nu of dat wel het geval is? 
Vergeetachtigheid bij beginnende dementie 
gaat meestal verder dan het vergeten waar u 
uw sleutels hebt gelaten. Vergeetachtigheid bij 
beginnende dementie herkent u aan de vol-
gende symptomen:

•  Vergeten van nieuwe informatie: bijvoorbeeld 
steeds weer dezelfde vraag stellen en het ver-
geten van belangrijke data.

•  Problemen met dagelijkse handelingen zoals 
koken en zaken die om een planning vragen. 
Bijvoorbeeld een koffer inpakken voor een 
reisje, boodschappen doen of aankleden.

•  Ook vergissingen in tijd en plaats komt voor. 
Bijvoorbeeld 's nachts de tafel gaan dekken 
of niet meer de weg naar huis kunnen vinden.

•  Soms is er moeite met taal. Zo kunnen per-
sonen midden in een gesprek stoppen met 
praten en niet meer weten hoe ze de zin 
moeten afmaken.

•  Spullen neerleggen op de gekste plaatsen. U 
vindt ze vaak terug waar u ze niet verwacht.  
Bijvoorbeeld een portemonnee in de koelkast 
of een boek in de oven.

•  Slecht beoordelingsvermogen: bij dementie 
wordt het steeds lastiger om situaties in te 
schatten en keuzes te maken. Veel geld over-
maken naar goede doelen, teveel boodschap-
pen doen of spullen kopen u niet nodig hebt, 
zijn enkele voorbeelden.

Ik herken me in de symptomen
Herkent u zich in de symptomen? Ga dan eerst 
langs bij uw huisarts. De huisarts doet onder-
zoek, brengt uw klachten in kaart en stuurt u 
als het nodig is door naar een specialist. 

De Geheugenbibliotheek
Hebt u vragen over dementie of behoefte aan 
een luisterend oor? De vrijwilligers van de 
Geheugenbibliotheek helpen u graag. U kunt ze 
bellen via 073 6802 950. Komt u liever langs? 
Dat kan ook. Elke eerste dinsdag van de maand 
bent u welkom bij de Geheugenbibliotheek in 
het HelvoirThuis en elke dinsdag in DePetrus. 
Op beide locaties kunt u terecht van 13.30 tot 
15.30 uur.  

Het lokale Sport- en Beweegakkoord vloeit 
voort uit het Nationale Sportakkoord. Wij 
hebben in Vught verschillende bijeenkomsten 
georganiseerd om te kijken welke ambities de 
lokale sport- en beweegaanbieders, zorg- en 
maatschappelijke organisaties en de gemeente 
hebben. De uitkomst is dat we inzetten op 
twee ambities: inclusief sporten en bewegen, en 
vitale sport- en beweegaanbieders. 

Op het gebied van inclusief sporten en bewe-
gen is de ambitie dat iedereen in Cromvoirt, 
Helvoirt en Vught moet kunnen sporten en 

bewegen, ondanks welke belemmering dan 
ook. Financieel, lichamelijk, verstandelijk en 
taal technisch. Wat betreft de vitale sport- en 
beweegaanbieders is het doel om de kleinere 
en kwetsbare verenigingen klaar te maken voor 
de toekomst door ze in de basis te versterken. 
Hierdoor kunnen zij zich in de toekomst (nog 
beter) bezig gaan houden met hun sociaal maat-
schappelijke rol.

Het sportakkoord wordt mogelijk gemaakt 
door de tomeloze inzet van de vele vrijwilligers 
in Vught. Niet alleen van sportorganisaties, maar 
ook zorg- en welzijnsorganisatie hebben zich 
verbonden aan het Sport- en Beweegakkoord. 
Dit getuigt van een breed draagvlak voor 
sporten en bewegen in onze gemeente. Dit 
draagvlak is ook nodig, blijkt uit recente cijfers 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Uit de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 
2021 blijkt dat in 2021 bijna de helft van de 
Nederlanders van 4 jaar of ouder aan de zoge-
naamde Beweegrichtlijnen voldeed. Dat bete-
kent dat er voor de andere helft nog een mooie 
uitdaging ligt. Deze uitdaging gaan we samen aan. 
We hebben er zin. U ook?

Het geheugen laat ons allemaal wel eens in de steek. Worden we ouder, dan gebeurt 
dat wat vaker. We komen niet op een woord, een naam schiet ons niet te binnen of 
we weten niet meer of we de voordeur hebben afgesloten. Maar wanneer is onze 
vergeetachtigheid een voorstadium van dementie? 

SLOOP BRUG DRONGELENS KANAAL 

De brug over het Drongelens 
kanaal is gesloopt. Wethouder 
Mark du Maine ‘hapte’ het 
laatste stukje van de oude 
brug weg. 

De brug is aan vervanging toe. 
Zware voertuigen mochten er al 
langere tijd niet meer overheen 
rijden door het betonrot in de 
brug. De brug is in 1950 aangelegd 
en heeft haar werk goed gedaan. 
Nu is het tijd voor een nieuwe 
brug. Eind oktober is de nieuwe 
brug klaar en kan hier ook weer 
landbouw verkeer over heen rij-
den. 

Bent u ondernemer in de gemeente Vught en hebt u interesse 
om opdrachten voor de gemeente uit te voeren?

Kom dan op dinsdag 21 juni a.s. naar de informatiebijeenkomst: 
‘Zakendoen in onze gemeente? Zo doen we dat!’ 

De gemeente Vught en inkooporganisatie Bizob organiseren deze bijeenkomst om 

de deelname aan aanbestedingen door het lokale en regionale MKB te stimuleren. 

In de praktijk blijkt namelijk dat ondernemers dit soms lastig en onduidelijk vinden.

Op 21 juni vertellen we u daarom graag alles over aanbestedingen. U krijgt informatie 

over hoe u uzelf kenbaar kunt maken als ondernemer en zo in aanmerking kunt komen 

voor opdrachten. Ook vertellen we u over de wet- en regelgeving en waar u terecht 

kunt als u er niet uitkomt. Natuurlijk is er ook volop ruimte voor het stellen van vragen.

U bent van harte welkom op dinsdag 21 juni van 19.00 uur tot 21.00 uur op het 

gemeentekantoor. (Secr. van Rooijstraat 1, Vught - ingang tegenover parkeergarage).

Wilt u deelnemen? Meld u dan aan via: www.bizob.nl/aanmelden

Zakendoen in onze gemeente?
Zo doen we dat!
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BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Bosscheweg 45 Vught verbouwen en renoveren van de woning OV20221198
Pepereind 9 Cromvoirt bouw van een zwembad OV20221199
Van de Meerstraat 23 Helvoirt herindeling van de kozijnen OV20221200
Perceel E 3419 thv  kappen van een linde boom OV20221201
Salahutuplein 22 Vught 
perceel K 2008 thv achterzijde  kappen van een dode boom OV20221202
Prins Mauritslaan 8 Vught 
St.-Michielsgestelseweg 7 Vught plaatsen van een hekwerk aan de  OV20221203
 voorzijde van het perceel 
Perceel E 1829 t.h.v.  kappen van een eik OV20221204
Eikenlaan 6 Vught 
perceel K 2259 thv  kappen van een berk OV20221205
Loyolalaan Vught 
N65 thv Helvoirtseweg kappen van 1012 houtopstanden ten  OV20221206
 behoeve van de reconstructie N65 
Vliertstraat 48 Vught opbouwen van het achterhuis en OV20221207 
 uitbouwen van de keuken 
Margrietlaan 20 Vught realiseren uitrit/poort achterzijde  OV20221208
 van de woning 
St.-Lambertusstraat 77 Cromvoirt permanent plaatsen woonunits OV20221209

Officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Vught plaatsen we op  
www.officielebekendmakingen.nl. U vindt daar ook meer informatie over de inzageter-
mijn, 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 ont-
vangen 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.

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 kinde-
ren. 

Ook los te koop
‘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. 
Woont u langer 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 wel-
kom in onze mooie gemeente. Dat doen we met een speciale welkomstmap met 
allerlei handige informatie. Vanaf nu bevat de map ook een uniek kleurboek. 

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.

Loyolalaan – Nutswerkzaamheden - 
13 t/m 17 juni
•  De Loyolalaan is vanaf 13 juni afgesloten tus-

sen de Zuidoosterlaan en de Koepelweg.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Heiweg – Reconstructiewerkzaamheden 
-  t/m 15 juli
•  De Heiweg is  t/m 17 juni afgesloten tussen 

huisnummer 17 en de De Bréautélaan.

•  De Heiweg is van 1 t/m 24 juni afgesloten tus-
sen huisno. 17 en de Esdoornlaan.

•  De Heiweg is van 20 juni t/m 15 juli tussen de 
Esdoornlaan en de Middenweg.

Deutersestraat – Vervangen 
Deutersebrug – t/m 30 november

•  De Deutersestraat is afgesloten ter hoogte 
van het Drongelenskanaal.

•  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

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.

Kolonel Thomsonlaan 2 B Vught het aanpassen van de gevel van de  OV20221210
 bestaande woning en het plaatsen 
 van een eenlaagse uitbouw aan de 
 zij- en achterkant 
Pepereind 15 Cromvoirt kappen van een eikenboom OV20221211
Marktveld 4-6 Vught wijzigen van gebruik naar B&B OV20221212
Glorieuxlaan 1 Vught kappen van een dode beuk OV20221213
 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning
 
Duinoordseweg 3 Helvoirt kappen van zes dennenbomen i.v.m.  OV20221093
 stormschade 
Reutsedijk 9 Vught het verbouwen van het bestaande gebouw  OV20221141
 naar 18 appartementen en een fietsenstalling 
Molenrijnselaan 48 Vught aanbouw op eerste en tweede verdieping OV20221107
perceel L 4211 Rinascente  nieuwbouw van vier vrijstaande woningen
thv Helvoirtseweg en twee woningen 2-onder-1 kap OV20221025
Perceel K 2014 bij Vijvergemaal  plaatsen twee masten met zonnepanelen OV20221143
Heunpark en Van Voorst tot 
Voorststraat 
Boslaan 49 Vught herbouw bestaand pand met kelder OV20221149 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 
Loyolalaan 9A Vught Kappen boom 33 i.v.m. veiligheid OV20221142
Margrietlaan 20 Vught verbouwen en aanbouwen van de woning OV20221151
Oude Schanslaan 7 Vught plaatsen van een kokogeluidswal OV20221171
Willem de Rijkelaan 39 Vught plaatsen van een dakkapel aan de OV20221079 
 voorzijde van de woning 
Duinoordseweg 3 Helvoirt kappen van zes dennenbomen in  OV20221093
 verband stormschade 
perceel K 2046 thv achterzijde  plaatsen van een erfafscheiding OV20221153
Bosscheweg 
Wolfskamerweg 44 Vught plaatsen van een erfafscheiding OV20221156
perceel L 4291 thv Van Voorst tot 
Voorststraat Vught verlenging realiseren van tijdelijke  OV20221194
 zuiveringsunits en ondergrondse leidingen 
Achterstraat 20 Helvoirt wijzigen en aanbrengen van handelsreclame  OV20221152
 aan de gevel van de winkel 
Gijzelsestraat 1 Helvoirt wijzigen van huisvestingssystemen,  OV20221057
 dieraantallen, ventilatiesystemen en 
 plaatsen luchtwasser 
Carillonlaan 3 Vught kappen van  41 bomen OV20221071
Perceel L 4004 t.h.v.  kappen van een moeraseik OV20221099
Zonneweilaan 12 Vught 
Helvoirtseweg 186 Vught uitbreiden en verbouwen van het restaurant OV20221130
Lidwinastraat 8 Vught uitbreiden aan de voorzijde van de woning OV20221039

Evenementenvergunning

Heuvel 2 (Vught) Multi Cultureledag 2 juli 2022 van 14:00-19:00 AP 20220150
Lidwinaveld (Vught) Kermis Vught 2 t/m 6 juli 2022 van 14:00-22:00 AP 20220145
Koninginnelaan (Vught) Zomerfeest Bs. Het Molenven op 6 juli 2022  AP 20220132
Jonge van Zwijnsbergenstraat  Kermis Helvoirt 24 t/m 28 juni 2022 AP 20220026
(Helvoirt) Kermis Helvoirt 24 t/m 28 juni 2022 AP 20220026

SLOOPMELDINGEN

Hadewychstraat 24 Vught verwijderen asbesthoudende materialen SM20227039
Meierijsingel 9 Vught asbest verwijderen van dakkapel SM20227044
 
BUITEN BEHANDELING STELLEN

perceel D 5036 thv  plaatsen van een communicatiemast ten OV20221084 
Udenhoutseweg behoeve van het GSM-Rail netwerk OV20221084 

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Gijzelsestraat 1 Helvoirt veranderen van activiteit MM20220002

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Heuvel 2 (Vught) Multi Cultureledag 2 juli 2022 van 14:00-19:00 AP 20220150
Lidwinaveld (Vught) Kermis Vught 2 t/m 6 juli 2022 van  AP 20220145
 14:00-22:00 uitwijkterrein 
Jonge van Zwijnsbergenstraat  Kermis Helvoirt 24 t/m 28 juni 2022 AP 20220026
(Helvoirt)

ONTHEFFING ARTIKEL 35 ALCOHOLWET

Koninginnelaan (Vught) Zomerfeest Bs. Het Molenven op  AP 20220132
 6 juli 2022  
Jonge van Zwijnsbergenstraat  Kermis Helvoirt 24 t/m 28 juni 2022 AP 20220026
(Helvoirt)  

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl


