
Informatiepagina van de gemeente Vught 13 - 07 - 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

Bent u ook nieuwsgierig naar de geschiedenis van ons mooie raadhuis in Vught? Op 
5 augustus is er een rondleiding in het raadhuis. De rondleiding begint om 10.30 
uur. Het kost €7,- per persoon inclusief koffie/thee. De opbrengst gaat naar de 
Heijmstichting.

RONDLEIDING RAADHUIS OP 
5 AUGUSTUS

De stichting ‘Heijmstichting’ is op 19 maart 2013 in het leven geroepen door de gemeente Vught. 
Het doel van de stichting is de zorg voor ouderen in de gemeente. 

Komt u ook?
Mail dan naar mevrouw L. Sidler, mailadres liesbeth.sidler.pr@hetnet.nl

RAADSVERGADERING
Donderdag 14 juli om 20.00 uur

Op donderdag 14 juli 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 vergaderstukken staan in de vergaderkalender www.vught.nl/
gemeenteraad.nl. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks online volgen. Uiteraard is deze 
vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis. 

BESPREEKSTUKKEN
• Jaarstukken 2021 
• Bestuursrapportage (burap) I-2022 
• Kadernota 2023-2026

RAADSVERGADERING
Donderdag 21 juli om 20.00 uur

Op donderdag 21 juli 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 vergaderstukken staan in de vergaderkalender op www.vught.
nl/gemeenteraad.nl. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard is deze verga-
dering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis. 

HAMERSTUKKEN 
• Vaststelling bestemmingsplan N65 Infiltratievoorziening
• Doorontwikkeling BMX-baan tot pumptrack
• Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Vught 2022’
• Verantwoording fractieondersteuning 2021

BESPREEKSTUKKEN
• IHP Business-case kindcentrum Het Kwartier 
• Nota kostenverhaal en wijziging structuurvisie Haaren

Word jij onze nieuwe collega? 
Vught zoekt een

Medewerker Beheer Openbare Ruimte (groen)
(36 uur per week)

Heb jij groene vingers en werk je graag zelfstandig in de buitenlucht? Zie je graag 
direct resultaat van je werk? Dan is deze functie iets voor jou! Als medewerker 
beheer openbare ruimte zorg je er samen met je collega’s voor dat de bomen en 
het openbaar groen er mooi bij staan in jouw wijk in Vught. 

Dit ga je doen
Je gaat werken in het team Beheer Openbare Ruimte (BOR). In dit team werken 
in de twintig medewerkers verdeeld over twee wijkteams. Samen met je collega’s 
verzorg je onder andere het onderhoud van plantsoenen en groenstroken. Denk 
hierbij ook aan het aanleggen van openbaar groen en reconstructies, het onkruidvrij 
maken, planten snoeien en hagen knippen van het openbaar groen. Je werk daarom 
met verschillende handgereedschappen en machines. In dit werk heb je vaak contact 
met de bewoners van je wijk. Je staat immers buiten en bent van de gemeente. Het 
is belangrijk dat je de mensen netjes te woord staat; je bent immers het visitekaartje 
van de gemeente!

Daarom is dit jouw nieuwe baan
Om van dit werk een succes te maken heb je een afgeronde vmbo-opleiding op het 
terrein van groenvoorzieningen nodig. Liefst heb je ook ervaring in het aanleggen en 
onderhouden van groenvoorzieningen. Je weet van aanpakken en bent resultaatge-
richt. Je bent representatief, enthousiast, hebt humor, bent vriendelijk en klantgericht. 
Je bent er trots op om samen met collega’s een goed en mooi product af te leveren. 
Je bent in het bezit van rijbewijs BE en bij voorkeur heb je ook rijbewijs C.

Dit krijg je ervoor terug
In de eerste plaats een leuke en zelfstandige functie! Belangrijk is natuurlijk ook 
het contract en het salaris: eerst een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor één jaar 
met uitzicht op een vast contract; een salaris, afhankelijk van je ervaring, tussen de 
€ 1.885,- en € 2.874,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek (func-
tieschaal 5). Voor het werken in weer en wind ontvang je een inconveniëntentoeslag 
van € 53,01 bruto per maand (deze gaat mee in cao-verhogingen).
Verder heb je de beschikking over een zogenaamd ‘individueel keuzebudget’ (IKB) 
van 17,05% van je brutosalaris. Je bepaalt zelf wanneer je jouw IKB-budget (inclusief 
vakantietoelage en eindejaarsuitkering) ontvangt. Ook ontvang je een tegemoetko-
ming in de ziektekosten van € 296,- bruto per jaar en bouw je je pensioen op bij 
het ABP. 

Meer weten en solliciteren
Neem dan contact op met René van Baast, bedrijfsleider BOR (073 – 6580 666). 
Solliciteren kan tot donderdag 21 juli aanstaande via vacature@vught.nl. Wil je 
meer weten over de gemeente Vught? Neem een kijkje op www.vught.nl en/of 
www.bezoekvught.nl

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.

RAADSDIALOOG 
Woensdag 20 juli om 20.00 uur

Op woensdag 20 juli vindt de Raadsdialoog (voorheen raadsinformatieavond) plaats. 
De dialoog begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Commissiekamer van het 
Raadhuis, Leeuwensteinplein 5. 

Tijdens deze avond staat de dialoog tussen de woningcorporaties Charlotte van Beuningen stich-
ting, Woonveste en de fractiewoordvoerders ‘wonen’ centraal over de volgende thema’s:
• Woonvisie 2022-2025
• Actuele situatie en ontwikkelingen in Vught
• Energie, verduurzaming en gezondheid

De Raadsdialoog is openbaar toegankelijk. Ook is deze bijeenkomst rechtstreeks te volgen via de 
stream op vught.nl/gemeenteraad.
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Op de hoogte blijven van vergunning-
aanvragen 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.

KOMT U IN AANMERKING VOOR DE 
EENMALIGE ENERGIETOESLAG?

Wanneer ontvangt u de toeslag 
automatisch?
U ontvangt de eenmalige bijdrage automatisch 
als u bijstand ontvangt, een uitkering ontvangt 
op grond van de IOAW en IOAZ, de Regeling 
Meedoen ontvangt, in de minnelijke schuldhulp-
verlening zit of een volledige kwijtschelding van 
de gemeentelijke belastingen krijgt. Dit geldt 
ook voor huishoudens die algemene bijstand 
ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank.

Zelf toeslag aanvragen vanaf 2 mei
Andere groepen die in aanmerking komen, 
maar niet bekend zijn bij de gemeente of auto-
matisch worden bereikt, kunnen vanaf 2 mei 
een aanvraagformulier invullen via de website: 
wegwijsplus.vught.nl. De eenmalige energietoe-
slag kan tot en met 30 november 2022 worden 
aangevraagd. De toeslag van € 800 wordt maxi-
maal één keer per huishouden verstrekt.

Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum (niet hoger dan 
120% van de bijstandsnorm) ontvangen eenmalig €800 om te helpen bij het betalen 
van de energierekening. Dat bedrag ontvangt u automatisch (indien mogelijk) in vier 
termijnen van €200.

VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN 
‘PEPEREIND 11 EN SCHEEPENSTRAAT ONG’  
TE CROMVOIRT

Dit bestemmingsplan voorziet in het saneren 
van de voormalige manege aan het Pepereind 
11 te Cromvoirt, het splitsen van de bedrijfs-
woning en het oprichten van drie ruimte voor 
ruimtewoningen aan de Scheepenstraat.

Dit bericht is geen officiële publicaties. Aan 
deze informatie kunnen geen rechten worden 

ontleend. Het voorontwerp bestemmingsplan 
met bijbehorende bijlagen ligt tot en met 24 
augustus 2022 ter inzage op gemeentekantoor, 
Secr. van Rooijstraat 1, Vught. De officiële publi-
catie kunt u vinden op www.officielebekendma-
kingen.nl U kunt de stukken ook raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer 
NL.IMRO.0865.crvbpPepereind11-VO0

Burgemeester en wethouders van Vught maken bekend dat het voorontwerp 
bestemmingsplan ‘Pepereind 11 en Scheepenstraat ong’ ter inzage ligt.

‘ONTWERPWIJZIGINGSPLAN TAALSTRAAT 
17A, VUGHT’

U kunt het ontwerpwijzigingsplan en de bij-
behorende stukken bekijken tot en met don-
derdag 25 augustus 2022 op www.ruimtelijke-
plannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.
vghWPTaalstraat17a-ON01 U vindt daar ook 
meer informatie over de inzagetermijn, het 
aanvragen van afschriften en de eventuele 
bezwaar- en beroepsmogelijkheden.  
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat wat 

betreft het wegverkeerslawaai de voorkeurs-
grenswaarde van 48 dB voor de nieuwe wonin-
gen wordt overschreden met maximaal 14 dB 
(62 dB).  Het ontwerpbesluit tot vaststelling 
van deze hogere grenswaarden ligt gelijktijdig 
met het ontwerpwijzigingsplan ter inzage.
Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel 
dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoon-
nummer 073-6580680.

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Taalstraat 17a, Vught’ gaat over het omzetten van 
een voormalige fysiotherapiepraktijk naar 4 appartementen. De bestemming 
‘Dienstverlening’ wordt met dit wijzigingsplan omgezet naar ‘Wonen’. 

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

last vanwege nutswerkzaamheden.

De Bréautélaan – Reconstructiewerk-
zaamheden – t/m 2 december
•  De De Bréautélaan is gestremd vanaf de N65 

richting Loonsebaan. 
•  Verkeer blijft mogelijk vanaf de Loonsebaan 

richting N65
•  Verkeer wordt omgeleid.
•  Vanaf 15 augustus t/m 2 december is de De 
Bréautélaan gestremd voor alle verkeer.

De Runsvoort – Inspectie brug – 12 juli
•  Op 12 juli is de De Runsvoort afgesloten in 

verband met inspectie van de brug.
•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

Emmasingel (Noord) – Reconstructiewerk-
zaamheden - 4 juli t/m dec 2023
•  De Pr. Frederikstraat is vanaf 4 juli plaatselijk 

gestremd voor doorgaand verkeer.
•  De Pr. Hendriklaan is vanaf 4 juli plaatselijk 

gestremd voor doorgaand verkeer.
•  De Vlasmeersestraat is van 18 t/m 29 juli afge-

sloten tussen de Vliertstraat en de Hoogstraat. 
•  De werkzaamheden in de Vlasmeersestraat 

worden gefaseerd uitgevoerd.

o Nabij Vliertstraat; 18 t/m 22 juli
o Nabij huisno 24-26; 25 t/m 29 juli
o Nabij huisno 12-14; 25 t/m 29 juli

•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid

Loonsebaan – Reconstructiewerkzaam-
heden – 25 t/m 5 augustus
•  De Loonsebaan is van 25 t/m 5 augustus 

afgesloten ter hoogte van de aansluiting met 
de Middenweg.

Loonsebaan – Nutswerkzaamheden – 15 
augustus t/m 2 september
•  Het noordelijke fietspad Loonsebaan is vanaf 

12 augustus gestremd tussen de rotonde 
Postweg en rotonde de De Bréautélaan.

Fietspad N65 – Nutswerkzaamheden – 
15 augustus t/m 9 september
•  Het fietspad langs de N65 richting Tilburg 

is vanaf 15 augustus gestremd tussen de 
Zonneweilaan en de De Bréautélaan

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

van het Drongelenskanaal.
•  Verkeer wordt omgeleid.

Achterstraat – rioleringswerkzaamhe-
den op 19 en 20 juli
•  De Achterstraat is op 19 en 20 juli afgesloten 

ter hoogte van huisno 21b.
• Doorgaand verkeer wordt omgeleid.

WEGWERKZAAMHEDEN

 

In onze drukke, ingewikkelde samenleving met alle regels, balies en formulieren kunnen veel
inwoners ondersteuning gebruiken om hun weg te vinden. We willen die hulp graag bieden. Gratis, 
onafhankelijk en deskundig. Voor oud en jong. Zodat iedereen mee kan doen. Wil jij dat ook? Dan 
zoeken we jou!

Wat doet een onafhankelijk cliëntondersteuner? 
Hij of zij geeft informatie, advies en biedt ondersteuning. Dat gebeurt gratis, deskundig en 
onafhankelijk, dus niet verbonden aan de gemeente of aan een zorgorganisatie. De OCO is er echt 
voor de inwoner en helpt bij het vinden en regelen van hulp. Vragen van inwoners kunnen gaan over 
alle leefgebieden, van zorg tot inkomen en van onderwijs tot vrije tijd.

Wat kan een OCO onder andere voor de inwoner van de gemeente Vught doen?
o De vraag bespreken, samen alles op een rijtje zetten, helpen bij het stellen van vragen;
o Ondersteunen bij gesprekken met bijvoorbeeld gemeente, zorgaanbieder of zorgkantoor;
o Informatie geven over de weg naar hulp, zorg en hulpmiddelen; 
o Helpen bij het laten maken van eigen keuzes; 
o Meedenken en zoeken naar mogelijkheden; 
o Helpen bij het doen van een aanvraag, of helpen als de inwoner het niet eens is met een beslissing
   of ontevreden is over de zorg die hij of zij krijgt. 

Wij zoeken enthousiaste mensen met: 
o een uitnodigende, open, betrouwbare, en laagdrempelige houding; 
o sociale en communicatieve vaardigheden; 
o het vermogen om naast iemand te staan, te luisteren en in mogelijkheden te denken; 
o de bereidheid om een training te volgen; 
o een open houding om feedback te ontvangen en vermogen om terug te kijken op het eigen
    handelen.

Wij bieden: 
o een basistraining verdeeld over 6 dagdelen (in het laatste kwartaal van 2022), aangevuld op basis
    van de behoeften in de praktijk; 
o keuzevrijheid in tijdsinvestering, je houdt zelf de regie over je eigen agenda en beschikbaarheid; 
o een aanspreekpunt dat goed bereikbaar is, jouw vragen kan beantwoorden en jou kan
    ondersteunen; 
o samenwerking met andere vrijwillige en beroepsmatige OCO’s;
o géén salaris, wel een onkostenvergoeding én een mooie taak, nieuwe ervaringen, veel voldoening
   en het geweldige gevoel dat je krijgt als je een ander helpt. 

 

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die hun medemens 
graag willen ondersteunen. Zoeken wij jou?

Herken jij jezelf in bovenstaande tekst of wil je hier meer over weten? 
Fijn! 
Neem contact op met Theo Schonenberg (ma t/m do) via 06 – 35 11 18 84, 
t.schonenberg@meedemeentgroep.nl 
of met Riëtte Benus via 073 – 65 65 350, info@welzijnvught.nl

Je bent van harte welkom! Heb je nog vragen? 
Voor inhoudelijke vragen over de rol en taken van de OCO kun je bij Theo
terecht, voor vragen over praktische of facilitaire zaken kun je contact 
opnemen met Riëtte.

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Isabellaplein 1 Vught transformatie van kantoorgebouw  UV20224007
 naar hotel 
Oranjepad 4 Vught kappen van twee tamme kastanjebomen OV20221255
Industrieweg 1 Helvoirt Aanleg infiltratie- en en  UV20224008
 parkeervoorzieningen 
Molenstraat 62 Vught plaatsen van een dakkapel aan de  OV20221257
 voorzijde van de woning 
De Dijk 4 Helvoirt Wijzigen van de gevel t.b.v. een  OV20221258
 mantelzorgwoning 
Eikenlaan 17 Vught kappen van twee bomen OV20221259

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning
  
Michiel de Ruyterweg 165 Vught plaatsen van een nokverhoging aan de  OV20221115
 achterzijde van de woning 

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

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
Dunaievska, K. 06-05-1999  08-07-2022 Onbekend
Dunaievska, V. 17-07-2021  08-07-2022 Onbekend

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

Omgevingsvergunning
  
Pepereind 1 - 3  Cromvoirt aanvraag kamerverhuur OV20221117
Van Kesselstraat 9 Vught plaatsen dakkapel aan voorzijde en  OV20221253
 achterzijde van de woning 
Marktveld 6 Vught wijzigen van gebruik naar Bed ·& Breakfast OV20221212
Amalia van Solmslaan 1 Vught aanbouw aan de zijgevel van de woning en  OV20221219
 het plaatsen van een garage 
Molenrijnselaan 48 Vught aanbouw op eerste en tweede verdieping OV20221107
Lekkerbeetjenlaan 2 Vught ontheffing vrijwaringszone weg i.v.m.  OV20221192
 verbouwen woning 

Terrasvergunning

Nieuwkuikseweg 28  Helvoirt Mavi, uitbreiden terras  DH 20220016

Ontheffing Artikel 35 Alcohol wet

Maurickplein Vught Tropical Event, 15 juli en 16 juli 2022 AP 20220136

Evenementenvergunning

Maurickplein Vught Tropical Event, 15 juli en 16 juli 2022 AP 20220136
 
INTREKKING AANVRAAG 

Omgevingsvergunning

St.-Michielsgestelseweg 5 Vught huisvesting in verband met mantelzorg OV20221042

SLOOPMELDINGEN

Verlengde Kampdijklaan 1 A Vught verwijderen asbesthoudende materialen SM20227060
De Gijzel 25 Helvoirt verwijderen asbesthoudende materialen SM20227058
't Hoog 12 Helvoirt het gedeeltelijk slopen van een woonhuis  SM20227054
 (inpandig, serre en overkapping) en de 
 aangebouwde garage 
Molhuysensingel 13 Vught saneren van asbesthoudende materialen SM20227061

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER

Sparrendaalseweg 6 Vught veranderen van acitiviteit plaatsen woonunit MM20220007

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 ont-
vangen 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 wor-
den ontleend.


