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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

De gemeente heeft twee voorwaarden gesteld 
aan de nieuwbouw. De eerste is dat de gemeen-
te de ondergrond in bezit moet hebben en de 
tweede is dat de afstand tussen de nieuwe 
school en de gymzaal van Het Kwartier niet 

meer mag zijn dan 800 meter. Deze voor-
waarden voorkomen dat er een (langdurig) 
proces tot aankoop van de grond nodig is en 
dat er (ook) bij de nieuwe school een gymzaal 
gebouwd moet worden.

Locaties
Aan de hand van een eerste onderzoek, een 
zogenaamde QuickScan, zijn er drie mogelijke 
locaties voor nieuwbouw gekozen: 
1.  Permanente uitbreiding van basisschool 

De Koningslinde bij de huidige locatie
2.  Nieuwbouw/verhuizing basisschool 

Het Molenven bij de huidige locatie 
3.  Nieuwbouw basisschool Het Molenven op de 

hoek Loonsebaan – John F. Kennedylaan 
Belanghebbenden hebben we gevraagd om op 
www.wijinvught.nl hun stem uit te brengen aan 
de locatie van uw voorkeur. Er zijn 617 stem-
men uitgebracht. De meeste stemmen gingen 
naar de derde optie. Ook werden andere 

locaties voor de nieuwbouw gegeven. Enkele 
vielen meteen af door verschillende redenen bv 
geen eigen grond, te ver van de gymzaal. Twee 
locaties bleven over:
4.  Nieuwbouw aan Postweg bij de retentievij-

ver
5.  Nieuwbouw naast het parkeerterrein van de 

Vughtse sportclub Prins Hendrik 

Bij deze vijf opties is gekeken naar de voor- en 
nadelen. Om tijd en geld te besparen werken 
we de twee meest kansrijke opties uit. We heb-
ben de locaties getoetst op onder andere de 
volgende onderwerpen, zoals onderwijskundig, 
parkeren en verkeer, eigendom, toekomstbe-
stendig.
Het college heeft de voor- en nadelen van 
elke van de vijf locaties op een rijtje gezet en 
afgewogen en heeft zijn voorkeur uitgesproken 
voor twee locaties:
-  Nieuwbouw/verhuizing basisschool Het 

Molenven bij de huidige locatie, op het par-
keerterrein voor Het Kwartier 

-  Nieuwbouw basisschool Het Molenven op de 
hoek Loonsebaan – John F. Kennedylaan 

Het woord is aan de gemeenteraad
Op donderdag 21 juli neemt de gemeenteraad 
een besluit of deze twee varianten verder uitge-
werkt gaan worden. Voordat de gemeenteraad 
zijn besluit neemt, wordt dit voorstel bespro-
ken in de commissievergadering van donderdag 
30 juni. U kunt dan inspreken. Dat houdt in dat 
u uw mening over het onderwerp 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.

Visie wonen in het buitengebied | wijinvught.nl

3 bijeenkomsten ±130 mensen
aanwezig

Wat vind jij vragen: 
520 respondenten

• Betaalbare woningen zijn wenselijk
• Eén huis per perceel is minder vaak wenselijk
• Regelmatig de claim dat nieuwe woningen voor de

‘Vughtenaar’ moeten zijn
• Kenmerken van de omgeving behouden
• Bescherm de schaarse natuur, sta geen extra woningen toe

Inloopavonden Wonen in het buitengebied

Tot en met 15 mei hebt u kunnen reageren op vragen en 
stelllingen over Wonen in het buitengebied. Hartelijk 
dank voor al uw reacties. Hiernaast ziet u in grote lijnen 
de uitkomst van uw inbreng. Ook hebben wij u gevraagd 
om een reactie te geven op potentiële zoekgebieden in 
het buitengebied. Op www.wijinvught.nl hebben wij de 
verschillende reacties per zoekgebied in steekwoorden 
beschreven. Bij ieder zoekgebied zijn er zowel reacties 
van voor- als tegenstanders om op die plek woningen te 
bouwen. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad van 
Vught om de Visie vast te stellen in de raadsvergadering 
van 29 september 2022. 

Inloopavond Helvoirt/Cromvoirt/Vught
• Maandag 27 juni tussen 19.30-21.00 uur 

HelvoirThuis, Kloosterstraat 30 in Helvoirt

• Dinsdag 28 juni tussen 19.30-21.00 uur
Battle Axe, St. Lambertusstraat 60 in Cromvoirt

•

U kunt op deze avonden binnenlopen op een tijdstip dat 
het u uitkomt. Wij informeren u dan over de ontvangen 
reacties, de stand van zaken van de Visie 'Wonen in het 
buitengebied' en de verdere planning.

We zien u graag op de inloopavonden

BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN 

±130 5203

Enquête: 
205 respondenten

Inputformulieren 
zoekgebieden: 

31 respondenten

Ontvangen mails: 
9 respondenten

205 31 9

UITKOMSTEN: WAAR BOUWEN IN HET BUITENGEBIED

UITKOMSTEN: SOORT WONINGEN (N=205)
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Donderdag 30 juni tussen 19.30-21.00 
uur Novalis, Industrieweg 9C in Vught

UITBREIDING HUISVESTING SCHOLEN ‘HET KWARTIER’
De stand van zaken

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 zor-
gen 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 uitgesproken om 
twee mogelijke locaties verder uit te werken. Op 21 juli neemt de gemeenteraad hier 
een besluit over.
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RAADSVERGADERING
Donderdag 23 juni om 20.00 uur

Taxus Taxi in 2023 weer actief
Ondanks dat de taxusinzameling in 2023 weer 
zal starten doet het toch pijn een jaar te moe-
ten overslaan. 'Wij vinden het erg vervelend 
dit nieuws te moeten brengen. Zeker voor 
de mensen die ons al jaren steunen en hun 
snoeisel altijd met de grootste zorg aanbieden.' 
Zo vertelt Werner Toonen, coördinator van 
Stichting Taxus Taxi. 'Aan deze mensen willen 
wij meegeven dat wij in 2023 zeker weer van 
de partij zullen zijn. De inzameling mag dan één 
jaartje overslaan, maar de strijd tegen kanker 
wordt onverminderd doorgezet.'   
 
Gestegen kosten
Stichting Taxus Taxi haalt al sinds 2008 taxus-
snoeisel gratis aan huis bij mensen op. Jaarlijks 
nemen tienduizenden mensen deel aan de 
taxusinzameling om zo hun steentje bij te kun-
nen dragen in de strijd tegen kanker. Nadat het 
snoeisel is opgehaald wordt het taxus groen 
afgeleverd bij een kruidendrogerij die het 
snoeisel droogt en gereed maakt voor trans-
port naar het buitenland.
 
Dit laatste is onder andere waardoor er dit 
jaar een kink in de kabel zit. Voor het drogen 
van het wonder groen is veel energie, waaron-
der gas nodig. De prijzen voor energie zijn het 
afgelopen jaar zo explosief gestegen dat het 
drogen vele malen duurder is geworden. Maar 
ook andere kosten, zoals die voor transport 
zijn enorm gestegen. Dit maakt het voor de 
stichting dit jaar niet haalbaar de inzameling op 
te zetten. Naast de gestegen kosten zijn ook de 
problemen in China van invloed op de inzame-
ling. 'Nadat het taxussnoeisel is gedroogd gaat 
het voor extractie van de werkzame stof naar 
onder andere China. Doordat fabrieken daar 
voor lange periodes stilliggen is de mogelijk-

heid om te extraheren zeer beperkt op het 
moment. Dit zorgt ervoor dat de fabrieken de 
nieuwe aanvoer van het snoeisel simpelweg 
niet kwijt kunnen.'
 
Uw bijdrage is welkom 
Jaarlijks vraagt Stichting Taxus Taxi haar 
donateurs om een donatie in de vorm van 
taxussnoeisel. In 2022 gaat dat helaas niet. 
Desondanks kan de stichting een donatie 
harder gebruiken dan ooit. 'Dat wij niet inza-
melen scheelt aanzienlijk in de kosten, maar 
een stukje hiervan blijft toch doorlopen. Om 
te waarborgen dat wij volgend jaar weer kun-
nen starten is een kleine financiële bijdragen 
dan ook meer dan welkom.' Een donatie kan 
gedaan worden via www.taxustaxi.nl
 
Voor 2022 voldoende voorraad
Een belangrijk punt dat door de stichting 
wordt aangehaald is dat er op dit moment nog 
voldoende medicijn voorradig is. Er ligt altijd 
een bepaalde voorraad van het medicijn dat 
gewonnen wordt uit het taxussnoeisel opgesla-
gen. Dat er in 2022 geen inzameling plaatsvindt 
heeft geen effect voor de mensen die het 
medicijn nodig hebben. Dit neemt natuurlijk 
niet weg dat de inzameling in 2023 gewoon 
plaats zal moeten- en gaat vinden. De voorraad 
is natuurlijk niet oneindig. 

Al 15 jaar zet Stichting Taxus Taxi zich met hart en ziel in voor de strijd tegen kanker. 
Na veel rekenwerk en overleg heeft de stichting moeten besluiten de inzameling 
een jaartje over te laten slaan. De kosten voor het inzamelen en verwerken van het 
snoeisel zijn op dit moment te hoog. Daarbij komt dat de bedrijven die het snoei-
sel verwerken door Corona om de haverklap stilliggen en hierdoor kunnen zij geen 
nieuw snoeisel aannemen.    

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. 

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

WIJZIGINGSPLAN “BAARZENSTRAAT 19A” TE VUGHT VASTGESTELD

De gemeenteraad van Vught heeft op 31 mei 2022 het bestemmingsplan ‘Baarzenstraat 19a’ onge-
wijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan ‘Baarzenstraat 19a’ is opgesteld om een foutief opgenomen 
situatie in het geldende bestemmingsplan ‘Molenstraat e.o. 2016’ te herstellen. In dit bestem-
mingsplan zijn de betreffende gronden bestemd als “Gemengd-2” en heeft de woning de functie-
aanduiding ‘bedrijfswoning’ gekregen. Dit was niet correct aangezien de woning ten tijde van het 
vaststellen van het bestemmingsplan ‘Molenstraat e.o. 2016’ al werd gebruikt als een reguliere 
woning. Het onderhavige wijzigingsplan herstelt de foutieve situatie in het bestemmingsplan door 
de bestemming van de locatie te wijzigen van “Gemengd-2” naar “Wonen”. De woning wordt nu 
gezien als een reguliere woning.
U kunt de stukken o.a. raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer 
NL.IMRO.0865.vghWPbaarzenstr19a-VG01

 WIJZIGINGSPLAN “BAARZENSTRAAT 11A” TE VUGHT VASTGESTELD

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 24 mei 2022 het wijzi-
gingsplan ‘Baarzenstraat 11a’ te Vught ongewijzigd hebben vastgesteld en voor beroep ter inzage 
leggen. Het wijzigingsplan ‘Baarzenstraat 11a’ is opgesteld om de huidige bestemming “Gemengd-2” 
te wijzigen naar de bestemming “Wonen”. Het betreffende perceel is opgenomen in het geldende 
bestemmingsplan ‘Molenstraat e.o. 2016’ met de bestemming “Gemengd-2”. In dit bestemmingsplan 
heeft de woning de functieaanduiding ‘bedrijfswoning’ gekregen. Door het wijzigingsplan krijgen de 
gronden nu de bestemming “Wonen” en wordt de woning tevens gezien als een reguliere woning.
U kunt de stukken o.a. raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer 
NL.IMRO.0865.vghWPBaarzenstr11a-VG01

Op donderdag 23 juni aanstaande vergadert de gemeenteraad in de Raadszaal van 
het Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. De vergadering begint om 20.00 uur. 
Tijdens deze vergadering 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 toe-
gankelijk en zien we u graag op het Raadhuis. 

HAMERSTUKKEN 
•  Wijziging Afvalstoffenverordening Vught 2018
•  Zienswijze begroting en jaarstukken 2023 

GGD Hart voor Brabant
• Financiële stukken WSD 2022
•  Zienswijze ontwerpbegroting 2023 Brabants 

Historisch Informatie Centrum (BHIC) 
•  Programmabegroting 2023 Regio Noordoost 

Brabant (RNOB)
•  Zienswijzeverzoek programmabegroting 

2023 en jaarstukken 2021 Veiligheidsregio 
Brabant-Noord

•  Ontwerp programmabegroting 2023 
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

BESPREEKSTUKKEN
• Vaststelling Afvalbeleidsplan 
•  Exploitatie en inhoudelijke ontwikkeling 

Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg 
• Participatieplan Omgevingsvisie
•  Vaststelling regeling Adviesrecht gemeen-

teraad verplichte participatie delegatie 
Omgevingswet

•  3e tranche coronaondersteuning lokale 
sociale-culturele infrastructuur

•   Zienswijze begroting 2023 en wijziging 
gemeenschappelijke regeling Regionale 
Ambulance Vervoer (RAV)

Op donderdag 16 juni aanstaande vindt de 
Raadsdialoog (voorheen raadsinformatie-
avond) plaats.  
De dialoog begint om 20.00 uur en vindt 
plaats in de Commissiekamer van het 
Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. 

Agenda: 
•  Uitvoering woonvisie en status 

woningbouwprogramma
  De raad heeft op 30 september jl. de woon-
visie 2021-2025 vastgesteld, met daarin de 
ambitie om tot 2030 2.000 woningen te rea-

liseren. De raad wordt nader geïnformeerd 
over de stand van zaken in de uitvoering van 
de woonvisie/woningbouwprogrammering. 

•  Financiële impact Omgevingswet en 
Wet kwaliteitsborging (Wkb)

  De raad wordt geïnformeerd over de finan-
ciële consequenties van de Omgevingswet 
en de Wkb. 

De Raadsdialoog is openbaar toegankelijk. 
Ook is deze bijeenkomst rechtstreeks te vol-
gen via de stream op 
http://vught.nl/gemeenteraad.

RAADSDIALOOG 
Donderdag 16 juni om 20.00 uur
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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 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.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Taalstraat 179 Vught Vervangen erfafscheiding OV20221214
Glorieuxlaan 4 Vught Kappen van 35 bomen OV20221215
De Bréautélaan 5 Vught Uitbreiden en splitsen van de woning OV20221216
St.-Nikolaasstraat 55 Helvoirt Verbreden van de in-/uitrit OV20221217
Perceel K2014 Heunpark Kappen dode Populus Canescens OV20221218
Amalia van Solmslaan 1 Vught Bouwen van een aanbouw aan de woning OV20221219
Frans Halsstraat 12 Vught Wijzigen voorgevel OV20221220
Heiweg 14B Vught Verbouwen woning OV20221221
Margrietweg 3 Helvoirt Uitbreiden van de woning OV20221222
Perceel D 5557 thv Leijepad  Kappen van een dode berk OV20221223
Helvoirt in de Natuurspeeltuin 
 
VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning
 
Carillonlaan 3 Vught Aanleggen in-/uitrit OV20221154
Perceel E4397 t.h.v.  Aanleggen van een in-/uitrit en kappen OV20221158
Jagersboschlaan van vijftig houtopstanden 
Pepereind 1 - 3 Cromvoirt Aanvraag kamerverhuur OV20221117
Carillonlaan 3 Vught Kappen van dertien houtopstanden OV20221155
Nieuwkuikseweg 22 a Helvoirt Plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde OV20221108
Esscheweg 105 Vught Wijzigen van bestaand gebouw in een  OV20221075
 indeling met vijf bedrijfsunits en toevoegen 
 van twee overheaddeuren 

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Omgevingsvergunning
 
Boslaan 49 Vught Planologische strijdig gebruik voor een  OV20221178
 patio en een uitbouw 
Boslaan 49 Vught Herbouw bestaand pand met kelder OV20221149
Theresialaan 107 Vught Uitbreiden van de woning OV20221160
Park Glorieux 69 Vught Vergroten balkon OV20221173
Vliertstraat 5A Vught Aanleggen van twee patio's OV20221127
Pepereind 9 Cromvoirt Werkzaamheden t.b.v. het aanleggen  OV20221199
 van een zwembad 
Loyolalaan 9 A Vught Kappen van twee bomen i.v.m. ruimte  OV20221104
 en zeven bomen vanwege slechte kwaliteit 
 nabij spoor tbv realisatie geluidsscherm 
Perceel H 1982 Drongelens kanaal Vervangen van de bestaande verkeersbrug  OV20221111
 over het Drongelens kanaal 
De Bréautélaan 2 Vught Bouw van een overkapping OV20221175

SLOOPMELDINGEN

Boslaan 49 Vught Slopen bestaand pand SM20227049
De Kikvorsch 5 Vught Slopen van de tribune t.b.v. nieuwbouw SM20217109
Duinoordseweg 20 Helvoirt Verwijderen asbesthoudende materialen SM20227047

De officiële publicatie vindt u op www.officielebekendmakingen.nl


