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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

Het verkeer is volop in beweging. Niet alleen op de weg, maar ook in zijn ontwikkeling. 
E-bikes, e-steps, elektrische auto’s, scooters en vormen van deelvervoer nemen meer 
en meer de plaats in van de traditionele (eigen) fiets, brommer en auto. Dat verkeer 
vraagt ruimte. Voor het vervoer zelf, maar ook voor bijvoorbeeld voorzieningen als 
laadpalen in het kader van klimaat en duurzaamheid. Verder veranderen onze ideeën 
over vervoer en bereikbaarheid en werken we meer thuis. Kortom: uitdagingen volop 
om het verkeer van de toekomst in goede banen leiden. Daarbij is de Mobiliteitsvisie 
2035 onze leidraad. De visie ligt van vrijdag 22 juli tot vrijdag 16 september ter inzage. 

DE MOBILITEITSVISIE 2035 LIGT TER 
INZAGE

De Mobiliteitsvisie 2035 vervangt het voor-
malige VVP (Verkeers- en vervoersplan). De 
nieuwe visie kwam tot stand met behulp van 
een uitgebreid, getrapt participatieproces van 
inwoners en organisaties en in samenwerking 
met verkeerskundig adviesbureau Accent en 
strategisch communicatiebureau Connect.  
  
Vier participatieweken
Per fase van het project organiseerden we een 
participatieweek. In deze weken konden inwo-
ners uit de hele gemeente en andere belang-
hebbenden als zogenaamde mobiliteitsmakers 
hun inbreng geven. Dat gebeurde aan de hand 
van de thema’s verkeersveiligheid, bereikbaar-
heid, leefbaarheid en duurzaamheid. 

Doelen en ambities
Bij elk thema ging het om het kiezen van doelen 
en ambities. Bovendien kon iedereen reageren 
op keuzes en stellingen op het participatie-
platform ‘Wij in Vught’ en gebruik maken van 
een (digitaal) spreekuur voor vragen, input en 
discussie.  

De inbreng van de mobiliteitsmakers en andere 
inwoners verwerkten we in de voorliggende 
Mobiliteitsvisie. Deze bevat ook een doorkijk 
naar acties en maatregelen voor de uitvoering 
van het beleid.

Visie op Vughtse mobiliteit 
Uit een inventarisatie onder de deelnemers en 
de input uit het participatieproces schetsen we 
drie mogelijke scenario’s. Elk scenario gaf een 
eigen beeld en invalshoek van het mobiliteitsbe-
leid van de toekomst. U vindt ze terug op ‘Wij 
in Vught’ (wijinvught.nl). 

De gezamenlijke bevindingen in het kort
Belangrijke inzichten uit het participatieproces 
betreffen onder andere het belang dat we hech-
ten aan (de beleving van) verkeersveiligheid in 
de gemeente. Verder geven we prioriteit aan 
fietsen en lopen. Daarna komt openbaar ver-
voer en pas dan de auto. We zorgen voor aan-
trekkelijke wijken met een zo groen mogelijke 
inrichting. Dat doen we met het oog op duur-
zaamheid, maar ook om het dorpse karakter 
te behouden. De aanpak en uitvoering voeren 
we samen uit via participatie en afstemming in 
de regio. 

Meer concreet
Ingrepen die bij deze bevindingen passen zijn 
divers en bestaan uit infrastructurele maatre-
gelen, mensgerichte acties, beleid en onderzoek. 
Er is aandacht voor parkeernormering, e-laad-
beleid en ruimte voor deelmobiliteit. Ook zet-
ten we in op de ringstructuur en het vermijden 
van doorgaand verkeer door de wijken. Zwaar 
verkeer proberen we buiten de kleine kernen 
te houden. Verder hebben we aandacht voor 
versterking van het openbaar vervoer, vooral 
in de kleine kernen en we staan open voor 
nieuwe vervoersvormen en initiatieven vanuit 
de markt. 

Hoe verder? 
Onze Mobiliteitsvisie is nog niet gereed. 
Gedurende de inzagetermijn kunt u reageren 
met een zienswijze. Alle bijdragen nemen we 
mee in het verdere proces. Ook bespreken we 
de input en reacties met de mobiliteitsmakers 
in de vierde participatieweek. 

De vierde participatieweek
Tijdens de inzage- en zienswijzetermijn organi-
seren we de vierde participatieweek. Iedereen 
is welkom om deze week bij te wonen en een 
bijdrage te leveren. Tijdens deze week verwer-
ken we de zienswijzen uit de inzagetermijn 
en kijken hoe we met deze bijdragen de visie 
verder kunnen aanvullen en versterken. Het is 
een belangrijke fase, dit sluitstuk van het parti-
cipatieproces, waar alles bij elkaar komt. Ook 
beoordelen we dan, met de mobiliteitsmakers, 
welke maatregelen we in de komende vier jaar 
al kunnen nemen in de aanloop naar – en als 
voorbereiding op – 2035. Kortom: dan wordt 
de daad bij het woord gevoegd en vertalen we 
de visie langzaam maar zeker al naar de praktijk.     
 
Inzage
U kunt de concept-mobiliteitsvisie inzien op 
www.vught.nl en www.wijinvught.nl, of bij de 
balie van het gemeentekantoor. Een even-
tuele zienswijze kunt u voor vrijdag 16 sep-
tember 2022 aan ons kenbaar maken via 
gemeente@vught.nl. We behandelen uw ziens-
wijze dan nog voor we de Mobiliteitsvisie 2035 
in behandeling geven aan de gemeenteraad. 
Stemt de raad met de visie in, dan wordt zij 
in de raadsvergadering van 1 december 2022 
vastgesteld. 

ONDERZOEK NAAR BESTE LOCATIES VOOR 
ZONNE- EN WINDENERGIE 
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt ter inzage
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft 
wat we gaan onderzoeken en hoe we dat 
doen om de beste locaties te vinden voor het 
opwekken van zon- en windenergie. De notitie 
ligt van 25 juli tot en met 18 september ter 
inzage. U kunt de notitie digitaal inzien in het 
gemeenteblad: www.officielebekendmakingen.
nl/gemeenteblad. De papieren versie kunt u 
raadplegen aan de balie van het gemeentekan-
toor aan de Secr. Van Rooijstraat 1 in Vught. 

Zienswijze 
Iedereen die in de gemeente Vught woont en/of 
onderneemt, kan in de inzageperiode (bij voor-
keur digitaal of schriftelijk) een zienswijze indie-

nen. Ingebrachte zienswijzen zijn niet bindend, 
maar worden wel ter overweging meegenomen 
in het onderzoek. 

U kunt uw zienswijze (digitaal) sturen naar 
gemeente@vught.nl. We verzoeken u vrien-
delijk als onderwerp te vermelden: zienswijze 
NRD zon- en windenergie. U kunt ook schrif-
telijk een zienswijze indienen. Het postadres is: 
gemeente Vught, postbus 10100, 5260 GA Vught. 
Wilt u een mondelinge zienswijze indienen? 
Stuurt u dan een e-mail met een afspraakver-
zoek naar  gemeente@vught.nl. Vermeld als 
onderwerp: afspraak mondelinge zienswijze 
NRD zon- en windenergie.  

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
Kalungwe, D. 04-06-1992        14-07-2022 Onbekend
Grzelak. S.T.               22-09-1980 14-07-2022 Onbekend

Procedure
Hierop is procedure 4 van toepassing (zie procedurekader), onder vermelding van het aanvraag-
nummer
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Achterstraat  – Rioleringswerkzaam-
heden – 19 en 20 juli
•  De Achterstraat is op 19 en 20 juli afgesloten 

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

Middenweg – Reconstructiewerkzaam-
heden – t/m 22 juli
•  De Middenweg is afgesloten tussen 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 tot 22 juli 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.

Emmasingel (Noord) – Reconstructie-
werkzaamheden - 4 juli t/m dec 2023
• De Pr. Frederikstraat is plaatselijk gestremd.
• De Pr. Hendriklaan is plaatselijk gestremd.
•  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 – Reconstructiewerk-
zaamheden – 25 t/m 5 augustus
•  De Loonsebaan is van 25  juli 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 – Nustswerkzaamheden – 
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 Deuter-
sebrug – t/m 30 november
•  De Deutersestraat is afgesloten ter hoogte 

van het Drongelenskanaal.
•  Verkeer wordt omgeleid.

WEGWERKZAAMHEDEN

BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Watertorenlaan 11 Vught Kappen van een boom OV20221260
Heiweg 26 Vught Aanleggen extra in-/uitrit OV20221261
Nieuwe Erven 11 Vught Aanbrengen van twee bloemkozijnen  OV20221262
 en het vervangen van de luifel bij de entree 
Mariaplein 11 Vught Behouden portocabines verlenging OV20221263
Antoon van Weliestraat 9 Vught Realiseren van een dakopbouw OV20221264
Helvoirtseweg 162, 166 en  Kappen van zes bomen OV20221193 
Eksterpad 2A Vught 
percelen E 4311, 4342 en 4343 
perceel E 1006 t.h.v.  Kappen van een dode eik OV20221265
Helvoirtsestraat 1 Helvoirt 
Vijverbosweg 6 Vught Kappen van drie bomen OV20221266
Dr. de Brouwerstraat 8 Vught Plaatsen van een aanbouw aan de  OV20221267
 achterzijde van de woning 
Molenvenseweg 81 B Vught Kappen van een beuk in achtertuin OV20221268
Heuvel 4 Vught Plaatsen van luifels voor de ramen  OV20221269
 aan de voorzijde en zijkant van het pand OV20221270
perceel D 6026 De Hoek Helvoirt Bouwen van zes rijwoningen en het 
 aanleggen van een in-/uitrit 
Booglaan 2 Vught Vastleggen brandveiligheidsconcept OV20221271

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning
  
Heiweg 14 B Vught Verbouwen van de woning OV20221221
Hoef ten Halve 2 Helvoirt Tijdelijke plaatsen van een woonunit  OV20221167
 (maximaal 3 jaar), gedurende sloop en 
 nieuwbouw bedrijfswoning 

VERLEENDE VERGUNNINGEN
 
Omgevingsvergunning

Laan van Voorburg 2 Vught Het verlengen van de eerder verleende  OV20221197
 tijdelijke omgevingsvergunning om wonen 
 en werken toe te staan te verlengen voor 
 een termijn van drie jaar 
perceel E1845 aan het Eksterpad  Kappen van een Amerikaanse eik OV20221236
t.h.v. Eikenlaan 29 Vught 
Van Beresteijnstraat 17 Vught Intern verbouwen van de woning en  OV20221195
 verplaatsen voordeur 
Michiel de Ruyterweg 165 Vught Plaatsen van een nokverhoging aan de  OV20221115
 achterzijde van de woning 
Van de Pollstraat 3A Vught Realiseren van een wijksteunpunt OV20221243
Perceel E3976 t.h.v. Boslaan  Kappen van een eikenboom OV20221058
tussen Boulevard en Spoor 
incl. kruising Loonsebaan

OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE FASE 1
  
perceel A 1415 en 1416, 1417 en  Bouwen fiets- en voetgangersbrug over U120225001
1425 allen gedeeltelijk Drongelenskanaal en aanleg verbindende paden

ONTWERPBESCHIKKING AANVRAAG TER INZAGE
  
Omgevingsvergunning

Kerkweg 2 Cromvoirt Brandveilig gebruik i.v.m. gerealiseerde UV20224006  
 uitbreiding

GEWEIGERDE AANVRAAG 
  
Omgevingsvergunning

Repelweg 30 Vught Aanleggen van en in-/uitrit OV20221228 
 uitbreiding

SLOOPMELDINGEN
  
Lunettenlaan 501 Vught Sloop van een tweetal Trafo's SM20227062
 uitbreiding

BUITEN BEHANDELINGSTELLING
  
Boxtelseweg 64 Vught Aanleggen van een tijdelijke  OV20221144
 veldopstelling zonnepanelen 
Boxtelseweg 64 Vught Zonnepanelen plaatsen op de  OV20221147
 verbouwde schuur

MELDING BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
  
Prins Frederikstraat 18 en  Reconstructie riolering en verharding MA20220009
omgeving Emmasingel e.o.

ONTVANGEN MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
  
Helvoirtseweg 186 Vught Starten van bedrijf Loetje Vught. B.V. MM20220014

VERKEERSBESLUIT
  
Helvoirt De gijzel Intrekken besluit aanpassing  VKB 2022-11
 (verkeerskundige) bebouwde komgrens 
 de Gijzel 

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

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)
• Ontwerpwijzigingsplan Taalstraat 17a, Vught (tot en met 24 augustus 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.

VERGUNNING AANVRAGEN

Veilig voorbereid
Om het voor alle inwoners van de 
gemeente veilig te houden vraagt u 
bij het plaatsen van een voorwerp op, 
aan of boven gemeentegrond een ver-
gunning aan. Zo is de gemeente op 
de hoogte en kunnen we ongelukken 
voorkomen. Ook voor spandoeken of 

elektriciteitskabels boven de weg is het 
aanvragen van een vergunning verplicht. 

Aanvraag vergunning
Het aanvragen van een vergun-
ning kunt u doen via de website 
vught.nl/vergunningen. Let op: voor de 
aanvraag heeft u uw DigiD nodig. 

Wilt u een voorwerp zoals een container plaatsen op gemeentegrond? 
Dan vraagt u een vergunning bij ons aan. Dit doet u voor een container 
minimaal 4 weken van tevoren. 

Officiële bekendmakingen en kennisgevingen van de gemeente Vught plaatsen we op 
www.officielebekendmakingen.nl. U vindt daar ook meer informatie over de inzagetermijn, ziens-
wijze en de eventuele bezwaren en beroepsmogelijkheden.

U kunt de publicaties (m.u.v. VOW) inzien aan de ontvangst- en informatiebalie van het gemeente-
kantoor, 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.

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.


