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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

Geen land zo mooi als Brabant. En nergens zulke mooie wandelroutes als in onze gemeente. Spiek 
eens op www.bezoekvught.nl en kies daar een van de vele routes. Neem je koters mee en ga voor 
het Pietertjespad. Of doe lekker cultureel en ga voor het Ommetje Helvoirt en treedt in de voet-
sporen van Vincent van Gogh, of ga voor een van de Pelgrimspaden. Ontdek te voet hoe veelzijdig 
Vught is; zet de stappenteller aan, stof de wandelschoenen af, trommel wat wandelmaatjes op (of 
juist niet) en geniet van alles wat onze wonderschone gemeente te bieden heeft. 
Tip: Niet zo’n wandelfan? Er staat ook een groot aanbod mooie fietsroutes op de website. 
Kijk op https://www.bezoekvught.nl/wat-te-doen/fietsen-wandelen

GEMEENTEKANTOOR GESLOTEN

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 afge-

sloten tussen huisnummer 17 en de De 
Bréautélaan

•  De Heiweg is van 2 juni t/m 5 juli afgesloten 
tussen huisnummer 10 en de Middenweg

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

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

gaand verkeer.
•  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 – Reconstructiewerkzaam-
heden – t/m 3 juni 
•  De Middenweg is t/m 3 juni afgesloten tussen 

huisnummer 13 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

LEKKER LEKKER LÔPE

CONNECT UKRAINE 
Leuke en sportieve activiteiten voor jonge Oekraïners
In de gemeente Vught hebben een kleine 
honderd Oekraïense vluchtelingen onder-
dak gevonden. De meesten verblijven in 
Bezinningscentrum Emmaus, in Helvoirt. Een 
aantal anderen is te gast bij particuliere huis-
houdens in onze gemeente. 

Natuurlijk willen we graag dat de Oekraïense 
kinderen en jongeren zich hier thuis voelen 
en een zo normaal mogelijk leven kunnen lei-
den. Daarom gaan ze naar school en kunnen 
ze sporten of aan andere leuke activiteiten 
meedoen. Move Vught heeft ervoor gezorgd 
dat veel activiteiten nu terug te zijn op www.
connectukraine.nl. Dat is een landelijk platform, 
waar alle Oekraïners in hun eigen taal een 
keuze kunnen maken uit sport, spel en crea-
tieve activiteiten in de eigen woonplaats. 

Wat is er te doen?
De activiteiten zijn divers. Ook voor de minder 
sportief aangelegde jongeren zit er van alles bij. 
Zo kunnen de kids ons mooie raadshuis nabou-
wen in Minecraft, badmintonnen, lasergamen, 
duiken of drummen. Maar ook een podcast 
leren maken, hoort bij de mogelijkheden. Veel 
van deze activiteiten zijn gratis.

Ook voor Vughtenaren   
Zoals de meeste inwoners wel weten, zijn 
ook andere kinderen uit Vught, Helvoirt en 
Cromvoirt van harte welkom bij het meedoen 
aan of uitproberen van allerlei activiteiten 
bij verenigingen en clubs. Dat spreekt vanzelf. 
Daarvoor hebben we www.vughtbeweegt.nl of 
www.sjorssportief.nl. 

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 bij-
zondere 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 verdiensten’. 
Wij verstaan onder bijzondere verdiensten, 
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 verdien-
sten inderdaad bijzonder genoeg zijn voor een 
Koninklijke Onderscheiding en welke docu-
menten 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. 

Op maandag 6 juni, tweede pinksterdag, is het gemeentekantoor gesloten. 

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.

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.

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.
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BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Helvoirtseweg 162, 166 en  Kappen van zes bomen OV20221193
Eksterpad 2A Vught percelen 
E 4311, 4342 en 4343 
Perceel L 4291 t.h.v.  Verlenging realiseren van tijdelijke OV20221194
Van Voorst tot Voorststraat Vught zuiveringsunits en ondergrondse leidingen 
Van Beresteijnstraat 17 Vught Intern verbouwen van de woning  OV20221195
 en verplaatsen voordeur 
Cromvoirtsepad 1 A Vught Verharden van een strook op de  OV20221196
 openbare weg (zandpad) 
Laan van Voorburg 2 Vught Verlenging leegstandbeheer gebouw Klimop OV20221197
 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning
 
Perceel 2278 nabij Maurick 3 Vught Realiseren voetveer tussen kasteel  OV20221140
 Maurick en Oud Herlaer 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 
Van Rijswijkstraat 23 Cromvoirt Aanleggen van een in-/uitrit OV20221185
Moleneindplein 23 Vught Exploiteren van een patisserie waarbij  OV20221133
 koude en warmen dranken worden 
 geserveerd 

Standplaatsvergunning
 
Margriet 3 Helvoirt Verkoop van keramiek, houtsnijwerk e.d.  AP 20220133
 op donderdag, vrijdag en zaterdag 

Evenementenvergunning

Deutersestraat naast  Trekker Trek 9 juli 08:00 t/m 10 juli 01:00 AP 20220025
nummer 26 Cromvoirt 
Kerkstraat 10 Vught Jeu de boules toernooi 5 juni van  AP 20220151
 09:00 tot 23:00 uur  

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL

Kerkstraat 10 (Vught) Jeu de boules toernooi 5 juni  AP 20220151
 van 09:00 tot 23:00 uur  
Kerkstraat 10 (Vught) Jeu de boules toernooi 5 juni  AP 20220151
 van 06:30 tot 24:00 uur  
 
ONTHEFFING ARTIKEL 35 ALCOHOLWET

Deutersestraat naast Trekker Trek 9 juli 08:00 t/m 10 juli 01:00 AP 20220025
Nummer 26 Cromvoirt  
Kerkstraat 10 Vught Jeu de boules toernooi 5 juni  AP 20220151
 van 09:00 tot 23:00 uur  

SLOOPMELDINGEN

Molenstraat 15 Helvoirt Slopen voormalige agrarische opstallen SM20227046

GEBRUIKSMELDING

Maurick 3 Vught Brandveilig gebruik van Orangerie/Serre GM20228001
D. J. van Zwijnsbergenstraat 7  Verwijderen asbesthoudende materialen SM20227043
Helvoirt 

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 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.


