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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

Veel taken op het gebied van werk, jeugd, schulden, zorg 
en ondersteuning zijn de afgelopen jaren bij de gemeen-
te komen liggen. Deze taken samen vormen samen het 
Sociaal Domein. Onze inwoners moeten op een goede 
service van de gemeente kunnen rekenen. Aan sommige 
thema’s gaan we de komende jaren extra aandacht geven.

VRAGENLIJST SOCIAAL VUGHT 

Samen met u bepalen we welke thema’s de komende jaren extra 
aandacht krijgen. Ook zijn we benieuwd naar uw mening over hoe 
we onze dienstverlening in het Sociaal Domein het beste kunnen 
organiseren. U kunt de vragenlijst invullen op: www.wijinvught.nl/ 
Onder het kopje Sociaal Vught vindt u alle info en de vragenlijst. 
Alvast hartelijk dank voor het meedenken. 

BIJZONDERE WANDELING OP VOORBURG

Zin om een mooie wandeling te maken bij u 
in de buurt, waarbij u een kerkhof met graven 
voor religieuzen, cliënten en artsen ‘beleeft’, 
maar ook het verhaal hoort van de geschie-
denis en de ontwikkeling van de psychiatrie 
versus de ontwikkelingen buiten het terrein 
van Voorburg. Elke laatste zaterdag van de 
maand start de wandeling om 13.30 uur vanaf 
ontmoetingscentrum de Stenen Hut. Onder 

de Watertoren 13/19 in Vught. Er is ook een 
mooie cadeauwinkel, een 2e hands kledingwin-
kel en een RepairCafé, waar u gratis elektrische 
apparaten of kleding kunt laten repareren.

U kunt zich van tevoren opgeven door te bel-
len met 073-6585912, maar u kunt zich ook 
spontaan aansluiten bij de groep. Deelname 
kost € 2,50 p.p.

VOLWASSENENFONDS SPORT & CULTUUR:
Iedereen kan meedoen! 

De gemeente Vught is dit jaar aangesloten bij 
het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het 
fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor 
mensen die moeten rondkomen van weinig geld. 
We weten allemaal hoe belangrijk onze hobby’s 
zijn. Helaas kan niet iedereen meedoen aan 
sport of cultuuractiviteiten

Iedereen moet mee kunnen doen
Het Volwassenenfonds wil ervoor zorgen dat 
iedereen mee kan doen aan sport en cultuurac-
tiviteiten, ook al heeft iemand een laag inkomen. 
Sporten of bezig zijn met een creatieve hobby 
zoals schilderen, theater of beeldende kunst 
is goed voor de gezondheid. Te veel mensen 
hebben daar echter geen geld voor, waardoor 
zij niet mee kunnen doen met deze activitei-
ten. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur 
helpt deze mensen door het betalen van de 
contributie of het lesgeld. Deze bijdrage kent 
een maximum van €250,- voor sport en €400,- 
voor cultuur. 

Het Volwassenenfonds in Vught
Inmiddels zijn er al 14 intermediairs actief in 
de gemeente Vught die aanvragen van inwo-
ners kunnen indienen. Deze intermediairs zijn 
werkzaam bij MOVE Vught, Stichting Leergeld, 
Wegwijs+, Welzijn Vught, Vincentius Vereniging, 
Stichting Wij Omarmen en Plaza Cultura. 
Inmiddels zijn er 15 inwoners die dankzij het 
Volwassenenfonds zijn gaan sporten of aan 
een culturele activiteit zijn gaan deelnemen. 
Er wordt veel voor fitness gekozen, maar ook 

handboogschieten, schaken, aanschaf van een 
museumjaarkaart of zwemmen zijn opties waar 
u voor kunt kiezen.  

Inwoner: ‘Voor mij is sporten vooral medisch. Ik 
sport om mijn lichaam goed te onderhouden.  Als 
ik mijn spieren train heeft dat een positief effect 
op mijn hele lijf. Daarnaast vind ik het ook gewoon 
heerlijk om te sporten. Het werkt om mijn hoofd 
leeg te maken. Ik heb wel eerder gesport, maar dat 
kon ik niet meer betalen. Toen ik hoorde van het 
Volwassenenfonds heb ik mij direct aangemeld. En 
mijn kinderen sporten via het Jeugdfonds Sport & 
Cultuur. Nu sporten we met zijn drieën, heerlijk!’

Hoe kunt u een vergoeding aanvragen? 
1.  Bent of kent u iemand die deel wil nemen aan 

een sportieve of creatieve activiteit, maar is 
daar geen geld voor? 

2. Bent u ouder dan 18 jaar? 
3.  Is uw inkomen maximaal 120% van het mini-

mum inkomen? 
4.  Ga naar www.volwassenenfonds.nl en klik op 

‘deelnemers’.
5.  Kies gemeente ‘Vught’. Hier vindt u naast 

intermediairs ook de spelregels van gemeen-
te Vught. 

6.  Kies een intermediair en neem contact met 
hem/haar op.

7.  Vul samen met de tussenpersoon uw aan-
vraag in. 

Hebt u vragen? Neem dan contact op met 
brabant@volwassenenfonds.nl 

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. 

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.
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BINNENGEKOMEN VERGUNNINGAANVRAGEN

Omgevingsvergunning

Perceel B 10162 t.h.v.  Kappen van een dode kastanje OV20221272
Van Rijckevorselstraat 46 Vught 
St.-Michielsgestelseweg 8 Vught Bestaande bijgebouwen achter de villa  OV20221274
 Oldenburg worden gerenoveerd/
 vervangen en verduurzaamd 
Heuvel 2 Vught Restaureren en onderhouden t.b.v.  OV20221275
 instandhouding Petruskerk 
St.-Lambertusstraat 1 Cromvoirt Kappen van een kastanje boom OV20221276
’t Hoog 3 Helvoirt  Brandveilig gebruik OV20221273
Eikendonck 1 A Vught Kappen van een dode boom OV20221278
Bleijendijk 2 en 5 Vught Restaureren en onderhouden van  OV20221277
 rijksmonumenten op Landgoed Bleijendijk 
Perceel A 592 t.h.v.  Kappen van een dode boom OV20221279
Astorias 42 Vught 
Perceel K 1894 t.h.v.  Kappen van een dode boom  OV20221280
Albertusstraat 18 Vught 
Biestakkerstraat 4 Helvoirt Uitbreiding verdieping OV20221281
St.-Elisabethstraat 2 Vught Bouwen scootmobielstalling OV20221282
Michiel de Ruyterweg 83 Vught Bouwen van een erker OV20221283
Park Glorieux 53 Vught Plaatsen twee dakramen OV20221284
Booglaan 2, Carillonlaan 12 en  Brandveiligheid gebruik gebouw Vijverhof UV20224009
Laan van Voorburg 66 Vught 
Taalstraat 179 Vught Kappen van twee coniferen OV20221285
Taalstraat 179 Vught Bouwen van een overkapping en  OV20221286
 schuur achter in de tuin 
Perceel E 1342 t.h.v.  Nieuwbouwen van een woning en het OV20221287
Broekwal 16- 18 Helvoirt aanleggen van een in-uitrit 
Constantijnlaan 2 Vught Verbouwen van de woning OV20221288

VERLENGING VAN DE BESLISTERMIJN

Omgevingsvergunning
  
Perceel K 2008 t.h.v. achterzijde  Kappen van een dode boom OV20221202
Prins Mauritslaan 8 Vught 

VERLEENDE VERGUNNINGEN
 
Omgevingsvergunning

N65 t.h.v. Helvoirtseweg Vught Kappen van 1012 houtopstanden ten  OV20221206
 behoeve van de reconstructie N65 
Perceel E 1829 t.h.v.  Kappen van een eik OV20221204
Eikenlaan 6 Vught 
Cromvoirtsepad 1 A Vught Plaatsen van een schutting met poort OV20221182
Van de Meerstraat 23 Helvoirt Herindeling van de kozijnen OV20221200
Sint Nikolaasstraat 55 Helvoirt Verbreden bestaande in-/uitrit OV20221217
St.-Michielsgestelseweg 7 Vught Plaatsen van een hekwerk aan de  OV20221203
 voorzijde van het perceel 

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.

GROENVISIE
Geef uw mening over het groen in  Vught

Groen is één van de belangrijkste dingen die de 
inrichting van de openbare ruimte bepaald. De 
kwaliteiten van het groen gaan we de komende 
jaren nog beter benutten. Hiervoor gaan we de 
Nota Groen aanpassen. De huidige Nota is van 
2016. Denkt u mee?

Geef uw mening
U kunt uw mening geven op www.wijinvught.
nl, bij projecten, Groenvisie. Uw mening nemen 
we mee in de Nota Groen.  

Groen is van grote waarde voor de uitstraling van de gemeente Vught. Wat vindt u 
van het groen in Vught? En welke ideeën hebt u hierover? Uw input nemen we mee 
in ons beleid, Nota Groen, over het groen in Vught. In de Nota Groen staan de kaders 
en uitgangspunten voor een duurzame en karakteristieke groenstructuur. Dus geef 
uw mening op www.wijinvught.nl

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

Middenweg – Reconstructiewerkzaam-
heden – t/m 29 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. 
•  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 – Reconstructiewerkzaam-
heden – 25 juli t/m 26 augustus
•  De Loonsebaan is van 25 juli t/m 5 aug afge-

sloten ter hoogte van de aansluiting met de 
Middenweg.

•  De Loonsebaan is op 24, 25 en 26 augustus 
afgesloten ter hoogte van de rotonde voor 
autoverkeer.

•  Doorgaand verkeer wordt omgeleid.
•  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 2 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.

WEGWERKZAAMHEDEN
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Molenheike 21 Helvoirt Plaatsen van een erfafscheiding voorzijde OV20221184
Carillonlaan 3 Vught Kappen van dertien houtopstanden OV20221155
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 3419 t.h.v.  Kappen van een lindeboom OV20221201
Salahutuplein 22 Vught 
Carillonlaan 3 Vught Nieuwbouw van school Zuiderbos en 
 het aanleggen van een in-/uitrit OV20221154

Evenementenvergunning

Loeffplein Buurtfeest Loeffplein en omliggende straten AP20220202
Victorialaan/ Wilhelminalaan Buurtfeest Victorialaan/Wilhelminalaan in  AP20220191
 combinatie met Jeu de Boules 

OMGEVINGSVERGUNNINGSVRIJ PROJECT
  
Molenstraat 62 Vught Plaatsen van een dakkapel aan de  OV20221257
 voorzijde van de woning 
Piacenzastraat 1 Vught Schuur en veranda plaatsen in de achtertuin OV20221189
Molenvenseweg 81 B Vught Kappen van een beuk in achtertuin OV20221268

INTREKKING AANVRAAG 
  
Omgevingsvergunning

Perceel C 2278 nabij Maurick 3 Realiseren van een wandelpad en  OV20221140
 erfafscheiding t.b.v. voetveer tussen 
 Kasteel Maurick en Out Herlaer
 
SLOOPMELDINGEN

  
Molhuysensingel 13 Vught Verwijderen asbesthoudende materialen SM20227067

TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGEL
  
Loeffplein Buurtfeest Loeffplein en omliggende straten AP20220202
Victorialaan/ Wilhelminalaan Buurtfeest Victorialaan/Wilhelminalaan in  AP20220191
 combinatie met Jeu de Boules
 
VERKEERSBESLUIT
  
Kampenhout 2 en  Verzamelbesluit, reserveren van VKB2022-15
Willem de Rijkelaan 1, Vught  4 parkeerplaatsen voor het opladen
 van elektrische auto’s 

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.


