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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

Lekker bewegen is niet alleen leuk, maar ook heel gezond. En als u samen in bewe-
ging komt, is het ook nog eens gezellig. In Vught zijn inmiddels 19 beweegroutes, bij 
WZC Theresia (3), de Rode Rik (4), Reinier van Arkel (3) rondom de IJzeren Man (6) 
en recent bij Huize Elisabeth (3) Wethouder Toine van de Ven heeft de beweegroute 
bij de Rode Rik samen met omwonenden feestelijk geopend.

BEWEEGROUTES RODE RIK OFFICIEEL 
GEOPEND

De afgelopen jaren hebben gemeente Vught en 
MOVE Vught geïnvesteerd om alle inwoners 
van Vught, te verleiden om ook in hun eigen 
buurt in beweging te komen.  We kunnen u 
uiteraard niet dwingen om te bewegen. Maar 
we kunnen het wel aantrekkelijk maken om, 
alleen of met elkaar, in beweging te komen. Dit 
doen we door in de openbare ruimte aantrek-
kelijke en sportieve plekken in te richten. 

Gezonde Combinatie 
Twee keer per maand (1e en 3e woensdag) 
organiseren MOVE Vught en de Rode Rik de 
Gezonde Combinatie (combinatie van beweeg-

activiteit en gezonde lunch), waarbij mensen 
onder begeleiding gebruik kunnen maken van 
de beweegroutes. Samen lunchen, samen bewe-
gen, gezelligheid en laagdrempelig, dat zijn 
de ingrediënten van de Gezonde Combinatie. 
Iedereen is welkom om aan te sluiten. Een 
groep enthousiaste vrijwilligers bereiden een 
heerlijke gezonde lunch voor u. Daarna gaat 
u, op uw eigen niveau, bewegen onder de 
deskundige begeleiding van de buurtsportcoa-
ches van MOVE Vught. Wilt u erbij zijn? Geef 
u op per e-mail info@roderik2.nl, telefonisch 
06-51747525 of loop gezellig even binnen tij-
dens de openingstijden.

UITBREIDING HUISVESTING SCHOLEN 
‘HET KWARTIER’
Commissievergadering donderdag 7 juli

Op donderdag 21 juli neemt de gemeenteraad 
een besluit of deze twee varianten verder 
uitgewerkt gaan worden. Voordat de gemeen-
teraad zijn besluit neemt, wordt dit voorstel 
besproken in de commissievergadering van 
donderdag 7 juli (in het vorige Klaverblad stond 
de verkeerde datum van 30 juni maar dit moet 
zijn donderdag 7 juli). U kunt dan inspreken. 
Dat houdt in dat u uw mening over het onder-

werp kunt geven. Wilt u inspreken? Ga dan naar 
www.vught.nl en zoek op ‘inspreken’. 

Informatie
Kijk voor meer informatie op www.wijinvught.nl
onder ‘Meer ruimte voor Het Kwartier’. Hier 
vindt u alle documenten die te maken hebben 
met dit project.

In Het Kwartier in Vught Noord zitten de basisscholen De Koningslinde, Het Molenven 
en peuter- en kinderopvang Partou. Door de forse groei van het aantal leerlingen is 
er al langere tijd een tekort aan goede, structurele huisvesting. In de afgelopen jaren 
is dat opgelost met tijdelijke klaslokalen. De gemeente is wettelijk verplicht om te 
zorgen voor voldoende permanente onderwijshuisvesting. We moeten dus ergens 
gaan bij bouwen. Er zijn verschillende locaties mogelijk waar de nieuwbouw kan 
komen. Het college van burgemeester en wethouders heeft zijn voorkeur uitgespro-
ken om twee mogelijke locaties verder uit te werken. 

Zaterdag 25 juni
STEEKT U DE VLAG UIT OP VETERANENDAG?

Elke Veteranendag staan we bij hen stil: de 
Nederlandse oud-strijders. Hun daden en acties 
zijn van grote betekenis voor onze samenleving. 
Hun inzet is een inspiratie voor veel anderen. 
Om onze waardering voor de Vughtse vete-
ranen te tonen, roept burgemeester Van de 
Mortel alle inwoners op om op Veteranendag 

de vlag uit te steken. Doet u dat volgens de 
regels, dan vlagt u volgens het protocol, waarbij 
het respect voor de Nederlandse driekleur én 
de veteranen voorop staat. 

Steekt u ook de vlag uit op 25 juni? Hartelijk 
dank!

Vught, met zijn lange militaire historie, is het thuis van veel veteranen. De gemeente 
is trots op haar oud-strijders. Hun inzet voor vrede, veiligheid, hulp en humaniteit is 
van grote waarde. Wij steken dan ook de vlag voor hen uit op zaterdag 25 juni. Doet 
u mee? Fijn! Dan zorgen we samen voor een kleurrijke Veteranendag met een pas-
send eerbetoon.     

Bent u ondernemer in Vught, of wilt u een onderneming in de gemeente Vught starten? 
Hebt u een vraag over ondernemen? Deze vragen kunt u online aan ons stellen. Wij nemen 

dan contact met u op. Of neem zelf contact op met bedrijfscontactfunctionaris John van 
Gemert via ondernemer@vught.nl. U kunt hier ook een bedrijfsbezoek aanvragen. 

RECTIFICATIE WIJZIGINGSPLAN BAARZEN-
STRAAT 19A
In het Klaverblad van woensdag 15 juni 2022 stond een artikel over het wijzigingsplan Baarzenstraat 
19a. De zinsnede ‘gemeenteraad’ dient gelezen te worden als ‘college van B&W’ en ‘bestemmings-
plan’ als ‘wijzigingsplan’
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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
M. Rheddar 04-09-1985 16-06-2022 Onbekend
O. Berezhna 21-09-1950 16-06-2022 Onbekend
T.Z. Kocielski              27-08-1973 16-06-2022 Onbekend

Procedure
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraag-
nummer

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 6 juli
•  De Heiweg is t/m 24 juni afgesloten tussen 

huisnummer 17 en de De Bréautélaan
•  De Heiweg is van t/m 24 juni afgesloten tus-

sen huisno. 17 en de Esdoornlaan.
•  De Heiweg is van 20 juni t/m 6 juli tussen de 

Esdoornlaan en de Middenweg

Middenweg – Reconstructiewerkzaam-
heden – 20 juni t/m 22 juli
•  De Middenweg is vanaf 20 juni afgesloten tus-

sen de Heiweg en de Loonsebaan.

Cromvoirtseweg – Nutswerkzaamheden
– 20 juni t/m 29 juli
•  Op de Cromvoirtseweg is vanaf 20 juni over-

last vanwege nutswerkzaamheden.

De Bréautélaan – Reconstructiewerk-
zaamheden – 27 juni t/m 22 juli
•  De De Bréautélaan is vanaf 27 juni gestremd. 
•  De woningen blijven bereikbaar vanaf de 

Loonsebaan.
• Verkeer wordt omgeleid.

Loonsebaan – Reconstructiewerkzaam-
heden – 25 t/m 29 juli
•  De Loonsebaan is van 25 t/m 29 juli afge-

sloten ter hoogte van de aansluiting met de 
Middenweg.

Vlasmeersestraat – Reconstructiewerk-
zaamheden – 18 t/m 29 juli
•  De Vlasmeersestraat is vanaf 18 juli afgesloten 

tussen de Vliertstraat en de Hoogstraat. 
•  De werkzaamheden worden gefaseerd uit-

gevoerd.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid

Deutersestraat – Vervangen Deuterse-
brug – t/m 30 november
•  De Deutersestraat is afgesloten ter hoogte 

van het Drongelenskanaal.
• Verkeer wordt omgeleid.

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

WEGWERKZAAMHEDEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Perceel K2086 t.h.v.  Plaatsen van twee in de grond verankerde OV20221224
Harry Hollalaan, Vught goals   
Klein Brabant 62 Vught Kappen van een beukenboom in achtertuin OV20221225
Fazant 1 Vught Verwijderen van de coniferenhaag en  OV20221226
 vervangen door hedrahaag 
Anna Bijnsstraat 7 Vught Aanbouwen erker en verkleinen van de  OV20221227
 schuur met overkapping 
Repelweg 30 Vught Aanleggen van en in-/uitrit OV20221228
De Bréautélaan 27 Vught Verbouwen en uitbreiden van de woning OV20221229
De Bréautélaan 31 Vught Kappen van een zieke acacia OV20221231
St.-Lambertusstraat 8 Cromvoirt Het vervangen van kozijnen in de  OV20221232
 voorgevel, verplaatsen van een kozijn in de 
 zijgevel en het plaatsen van een kozijn 
 in de achtergevel 
Kempenlandstraat 45 Vught Uitbreiding bedrijfsruimte OV20221233
Wolfskamerweg 20-22 Vught Bouw van 58 appartementen OV20221234
Perceel C2459 t.h.v.  Kappen van twee dode Castanea Sativa’s OV20221235
Boxtelseweg 6-8 Vught 
Perceel E1845 Eksterpad  Kappen Amerikaanse eik OV20221236
t.h.v. Eikenlaan 29 Vught 

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning
 
Esdoornlaan 15 Vught Kappen van een acacia OV20221165
Perceel K 1894 t.h.v.  Kappen van een dode haagbeuk OV20221163
Albertusstraat 18 Vught 
Glorieuxlaan 4 Vught Wijzigen bordes en trap Landgoed  OV20221162
 Roucouleur 
Glorieuxlaan 4 Vught Intern verbouwen van het landhuis OV20221125
 
VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 
Glorieuxlaan 1 Vught Kappen van elf bomen OV20221157 
Reutseplein 30 t/m 47 Vught Het verbouwen van het bestaande gebouw  OV20221141
 naar 18 appartementen en een fietsenstalling 
Bremlaan 8 Vught Kappen van twee fijnsparren OV20221159
St.-Elisabethstraat  Transformeren van Rozenoord naar vier OV20221161
1 B,1 C,1 D,1 E Vught grondgebonden woningen 
Perceel A 654 nst  Realiseren tijdelijke parkeervoorzieningen OV20211450
Lunettenlaan 102D met trafo, hekwerk, inrit t.b.v. PI Vught 
 voor een periode van 5 jaar 

SLOOPMELDINGEN

Vliertstraat 48 Vught Slopen van een bijgebouw SM20227048
Kolonel Thomsonlaan 2 B Vught Gedeeltelijk slopen van binnen- en  SM20227050
 buitenkant van de woning

ONTHEFFING GEBRUIK OPENBARE WEG

Vliertstraat Vught Mobiele Kraan 6:00-11:00 Dura Vermeer  AP 20220179
 22-06-2022 
Vliertstraat Vught Mobiele Kraan 6:00-11:00 Dura Vermeer AP 20220177 
 29-06-2022 
Van Voorst tot Voorststraat 41  Container plaatsen 22-06-2022  AP 20220165
Vught t/m 17-08-2022 
Molenvenseweg 36 Vught Container 22-06-2022 t/m 01-07-2022  AP 20220170
Isabellastraat 3 Vught Container 08-07-2022 t/m 22-07-2022  AP 20220173

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 en 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 e-mail ontvangen? Stuur dan een bericht naar gemeente@vught.nl. Geef in deze e-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.

WIJZIGINGSPLANNEN EN BESTEMMINGSPLANNEN
De volgende plannen liggen ter inzage:

• Wijzigingsplan Baarzenstraat 11a (tot en met 27 juli 2022)
• Wijzigingsplan Baarzenstraat 19a (tot en met 27 juli 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.


